
A folklórkutatás helyzete és tennivalói az uralisztikában1 

A. 

Előterjesztésünk B jelzésű második részében VOIGT VILMOS főként szer
vezési, szerkezeti és tudományelméleti kérdéseket taglal, én inkább az uráli 
népek körében végzett szöveggyűjtések folklorisztikai értékelését szeretném 
érinteni. Az általános gyakorlatnak megfelelően, a folklór fogalomkörébe első
sorban a népköltészetet kell bevonni, ezúttal nagyobb előnyben részesítve a 
(verses és prózai) epikát és a lírát, mint az ún. szokásénekeket (rítusénekeket). 
Az egyes uráli népek közül a balti finnek és a magyarok népköltészetére csak 
esetenként utalok, a példák zöme a többi nép köréből való. 

A z u r á l i n é p e k f o l k l ó r j a é s k u t a t á s á n a k j e l e n 
t ő s é g e 

Történelmük folyamán az egyes uráli népek meglehetősen eltérő fejlődési 
szakaszokig jutottak el, így az éppen csak szerveződő nemzetségi-törzsi társa
dalmaktól az érett osztálytársadalmakig csaknem minden fokozat megtalál
ható körükben. A nagyobb egységeken belül további különbségek is adódhat
nak: kezdetibb szinteken még egyes nemzetségi társadalom előtti formák is 
megőrződhettek vagy a fejlődés megtorpanása, visszaesése miatt másodlago
san újultak fel; az osztálytársadalmakba való betagolódás pedig szinte népen
ként más-más helyen, korban, nyelvi és kulturális környezetben, sőt egymás
tól kisebb-nagyobb mértékig eltérő vallások keretében is történt, és e rend
kívül bonyolult és hosszantartó folyamat nem is mindig záródott le teljesen. 

Mivel a legtöbb uráli nép viszonylag későn jutott el az írásbeliség bizo
nyos fokozataira, a szájhagyománynak az esetek többségében az átlagosnál 
is jóval nagyobb jelentősége van. E népek költészete is éppoly gazdag, mint 
a világ bármely más népéé, ám a legtöbbjénél jóval szakszerűbben és alaposab
ban feltárt és a tolmácsnyelvek segítségével a szokásosnál könnyebben hozzá
férhető, így az uráli folklór gazdagsága, egyes népek szerinti, sőt egy-egy 
népen belüli történeti rétegzettsége szinte páratlan kutatási lehetőséget kínál: 
segít egy általános fejlődésmenet felvázolásában és konkrét részletekkel való 
gazdagításában; a folklóron belül maradva pedig éppúgy választ adhatunk 
a legáltalánosabb kérdésekre (amilyenek pl. az egyéniség-közösség, hagyo
mány-újítás, előadó-hallgatóság, rögtönzés-kötöttség és hasonlók), mint a fej
lődés különleges jelenségeire (egyes műnemek, műfajok és formák kialakulása, 
váltása és elhalása stb.). 

* Előterjesztés az Uralisztikai [Finnugor] Komplex Bizottság 1977. jún. 28-i 
ülésére. 
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Amilyen hálás és gyümölcsöző feladat a szerteágazó fejlődós következté
ben feltűnően gazdagon tagolt uráli folklór vizsgálata, éppoly sokféle bukta
tót is rejtegethet. így többek között nagy lehet a csábítás az éppen kutatott 
nép költészetének és egyes műfajainak is egy már ismertebb szerkezetbe való 
beillesztésére. így lesz a sajátos különfejlődésű, epikus-lírai vogul s o r s 
é n e k bői egyszer b a l l a d a , máskor k e s e r v e s vagy b u j d o s ó -
és k u r u c é n e k. És ez a terminológiai pontatlanság még a kisebb és ártat
lanabb tévedések közé tartozik ! Könnyű és hálás feladat is lenne mindezeket 
csokorba szedni. 

Az uráli népek folklórjának, közelebbről népköltészetének tüzetes meg
ismerése elsősorban nyelvészeti és folklorisztikai feladat, mely nemcsak az 
illetékes uráli tudományszakok, hanem az egyetemes társadalomtudományok 
szempontjából is kiemelkedő jelentőségű. Az együttműködést tekintve azon
ban sok még a tennivaló, különösen a folkloristákra vár tömérdek munka. 

Az eddigi gyakorlat ugyanis többnyire az volt, hogy a saját tudományuk 
számára is hasznosítható népköltészeti szövegeket a nyelvészek gyűjtötték és 
dolgozták fel, a folkloristák úgyszólván alig vettek részt ebben a munkában, 
így azonban a nyelvészeti szempontból mégoly hiteles szövegek is folklór 
vonatkozásban már korántsem tekinthetők annyira autentikusaknak, hiszen 
a legtöbbször alapvető adatok (a közlő személyi adatai, a szöveg adott szokás
körbe való beágyazása, a kísérő zene és mozgás leírása és hasonlók) hiányoz
hatnak, melyek nélkül a kutatás nem tud előbbre lépni. A feldolgozásban pedig 
a kényszerűen magukra maradt nyelvészek bizonyos késéssel tudták csak 
követni a folklorisztika fejlődését. E két szaktestület legszorosabb, intézmé
nyes együtt munkálkodására van tehát szükség; feladataik azonban eltérnek 
egymástól. 

Altalánosságban véve a nyelv a népköltészetnek kétségkívül a legfőbb, 
mégis csupán egyik eszköze; így az uralisztikán belüli folklórkutatások is 
inkább egyetemes jellegűek és legfeljebb közvetve segíthetnek a nyelvrokonság 
egyes kérdéseinek megválaszolásában. A nyelvészeten és a folklorisztikán belül 
más és más a hangsúlya és a módszere is a tipologikus és a genetikus, továbbá 
a párhuzamos és a különfejlődést, valamint a külső hatásokat és a belső fejlő
dést szem előtt tartó kutatásoknak. így nyilvánvalóan eredményeik is mások 
lesznek, egyik a másikat viszont jól kiegészítheti. 

Az említett szerteágazó fejlődés természetesen a nyelvben és a költészet
ben is megmutatkozik, az alakulás menete azonban eléggé eltérő, vagyis 
a kétségtelenül közös alapanyag ellenére is másként reagálnak a változásokra, 
így idők folyamán a népköltészetnek egész műfaji szerkezete is oly gyökeresen 
átalakulhat, hogy már-már nem is azonos korábbi önmagával, ugyanezt azon
ban a nyelvről már nem lehet elmondani. Bőven vannak ugyan korszakokon 
áthúzódó, alapvető népköltészeti formák és eszközök is, ezek viszont inkább 
nyelvek felettiek, mint nyelvhez köthetők. Mindezek óva intenek bennünket 
attól, hogy a gondolatcsere eszközét: a nyelvet, és a fejlett és összetett művészi 
tudatformát: a költészetet, azonos mércével mérjük. 

A nyelvi és a népköltészeti rokonság tehát nem feltétlenül fedi egymást; 
a népköltészeti általában jóval távolabbi is, mint a nyelvi. Egyetlen nyelv
családon belül is adódhatnak olyan szélső határesetek, mint pl. a vogul és a 
magyar népé: a vogulban máig uralkodó a n a g y e p i k a , a magyarban már 
nyomát is alig találjuk; a vogulra jellemző a műfaji szempontból átmeneti, 
sajátos s o r s é n e k , mely egyelőre rokontalan jelenség, míg a r ö p d a lok-
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kai más finnugor nép költészetében is találkozunk; a magyarság európai jelen
létéből adódik a ballada és a személyi líra dominanciája, mely a vogulok költé
szetéből szinte teljességgel hiányzik és így tovább. íme, a nyelvi szempontból 
legközelebbi két rokon nép költészete éppenhogy a legeltérőbb ! 

• 

A f o l k l ó r k u t a t á s t o v á b b i f e l a d a t a i 

A t cvá lb i gyűjtések során mind a nyelvészeknek, mind pedig a folklo-
ristáknak ajánlatos az éppen általunk kidolgozott, Budapesten egy nemzet
közi fórum elé terjesztett és ott elfogadott rögzítési alapelveket követni (1. 
KATONA IMRE, A folklórkutatás tíz alapelve. In: A szájhagyományozás tör
vényszerűségei. Nemzetközi szimpozion Budapesten. 1969. május 28 — 30. 
S. a. r. VOIGT VILMOS. Bp. 1974. 118 — 119), amelyek segítségével nemcsak 
nyelvészeti, hanem folklorisztikai szempontból is hiteles adatokat kaphatunk. 
Hasonlóképpen a közlésnek és feldolgozásnak is megjelent a részletes szabály
zata (VOIGT VILMOS—BALOGH LAJOS, A népköltési [folklór] alkotások kriti
kai kiadásának szabályzata. Bp. 1974. Szerkesztési Irányelvek. IV.), mely egy
ben a nyelvészek és a folkloristák együttműködését is példázza, nemzetközi 
szempontból pedig máig egyedülálló vállalkozás. 

Egyéb gyűjtési útmutatóink is segíthetnek a feltárás egyenletesebbé és 
pontosabbá tételében. Eddig ugyanis a folkloristákhoz hasonlóan, a nyelvé
szek is a régiesebb, értékesebb vagy annak vélt és a könnyebben hozzáférhető 
alkotásokat rögzítették. így az obi-ugor népek költői műfajai közül huzamos 
időn át az epikát tekintették feljegyzésre érdemesebbnek, a lírai jellegű alko
tásokat többnyire mellőzték. Ma már aligha fogadhatjuk el pl. PÁPAY JÓZSEF 
ezekre vonatkozó megállapításait, aki szerint a lírai dalfélék ,,igen kezdetlege
sek, minden költői érték nélkül valók", rögtönzött jellegük miatt sem érdemlik 
meg a feljegyzést: ,,szerelmi világuk nagyon sivár . . . Ha van is a mai élettel 
összefüggő költői termékük, az legtöbbször primitív tartalmú, rögtönzött jel
legű." (Északi-osztják medveénekek. Bp. 1934. XXXVII—XXXIX) E néze
teknek ellentmondanak a voguloktól a lappokig bezárólag megtalálható ún. 
r ö p d a lok, melyeknek hallatlan változatosságát és gazdagságát éppen a 
legutóbbi időkben ismerték fel kutatóink. 

Ma sem tudjuk pontosan, hogy a gyűjtések egyenetlensége vagy egyes 
uráli népek költészetének belső műfaji szerkezete-e az oka a b ö l c s ő d a l , 
g y e r m e k d a l és a m u n k a d a l sokhelyt tapasztalható szegényességé
nek vagy szinte teljes hiányának? (A cseremiszeknél ezek alig lelhetők meg, 
esetenként orosz hatás eredményeképpen.) 

A kezdettől fogva köztudott műfajokra való ismételt rákérdezés a való
ságos gazdagságot sokáig elfedheti, a gyűjtés tematikus kiszélesítése viszont 
váratlan eredményeket hozhat; elegendő itt a lapp, a votják és a zűrjén epikus 
énekek felfedezésére utalnunk, melyeknek kutatása nézeteinket több ponton 
is módosíthatja. 

Az uráli népköltészeti szövegek zömét eddig szerepköréből kiemelve és 
diktálás után jegyezték le, ez a módszer ma már elfogadhatatlan. így maga 
a szöveg is csonkult és módosult is, háttérben maradt a szokás, az előadás 
módja, sőt legtöbb esetben még az előadó személye is. Igazán csak odavetett 
megjegyzésekből tudjuk pl., hogy a vogul hősdal-énekesek között sámánok is 
voltak; az ünnepélyességet emelhette a párban, hármasban való éneklés és 
a zenekíséret is. De már a szereposztásról, az ének és a kísérő zene viszonyá-
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ról, továbbá az énekesek mimikájáról és gesztusairól vagy egyéb mozgásmód
járól alig tudunk valami bizosat. Mindezek pedig még a szövegnél és a dal
lamnál is régiesebb jellegűek szoktak lenni és önmagukban is sokat elárulnak 
az alkotások társadalmi életéről és fejlődéséről stb. Szórványos adataink van
nak a versengésszerű éneklésről is, holott ez feltehetőleg nemcsak egyes volgai 
finnugorok (pl. a votjakok), hanem valamennyi nép körében ismert lehetett. 

Az uráli társadalmakon belül világviszonylatban is feltűnő éles különb
ségtételt tapasztalhatunk a két nem társadalmi helyzete, munkamegosztása 
és egész életmenete között; mindez a költészeten belül is teljes következetes
séggel érvényesül, bár a rá vonatkozó adatok ma még meglehetősen gyérek. 
Eddig nem tudunk pl. férfiak által előadott s i r a t ó é n e kékről, az obi
ugoroknál pedig t a b u tiltja a nőknek a m e d v e é n e kek előadását stb. 
Majdnem minden műfaj valamelyik nemhez kötött (a v a d á s z d a 1 pl. 
a férfinemhez tartozik, a l a k o d a l m i é n e k a nőkhöz), időközben szerep
csere történhet (a cseremisz, votják vadászénekből lakodalmi dal lett), de gon
dosabb rákérdezéssel, megfigyeléssel és elemzéssel az eredeti szerep és kör
nyezet, valamint az elsődleges nem még kimutatható. A ,,nemek feletti" mű
fajok között is vannak különbségek aszerint, hogy férfiaktól vagy nőktől gyűj
tötték ezeket: így köztudottan különböznek a vogul férfi és női sorsénekek; 
ezek jellemzését már a századforduló ideje óta jól ismerjük. 

Nyelvészeinket láthatólag érdekelte a folklór társadalmi életének, szere
pének teljes köre, de már a folkloristák igényeit is kielégítő, a valóságot minden 
színességében és gazdagságában kifejező szertartás- és szokásleírásokkal vajmi 
ritkán találkozunk. (Igaz, ilyet a folkloristák közül is csak kevesen produkál
tak.) E tekintetben is dominált a szöveg-központúság, melynek rögzítése során 
többen is észlelték a szokásénekek (rítusénekek) régiességét, a sorsénekeknél, 
röpdaloknál és más műfajoknál nagyobb kötöttségét, sőt az is köztudottá vált, 
hogy a mitikus medve- és hősénekek nyelve jóval régiesebb, mint a korabeli 
élőbeszédé. De már az előadás menetét és módját, továbbá a külső körülmé
nyeket éppencsak említik, holott az eszményi leírás olyan, mint egy forgató
könyv: ha tehát pl. egy szokás végleg feledésbe merül is, ennek segítségével 
bármikor felújítható. (Végső soron a színes film és a képmagnó oldhatja meg 
korszerű eszközökkel ezt a bonyolult feladatot.) 

Az írásbeli kultúrákban élő és több ezer foglalkozást űző mai emberek
nek meglehetősen nehéz a régiesebb fejlődési szakaszok megértése és alkotá
saik rögzítése. Korábbi fokokon pl. nem válik el a dallam és a szöveg, kölcsön
hatásban vannak egymással és együtt is fejlődnek, de szinte soha nem teljesen 
egyenrangúak. így a mozgással nem járó műfajok (mint amilyenek pl. a hős
énekek) esetében legtöbbször a szöveg tartalmi-formai elemei a fontosabbak, 
míg a táncoknál és egyéb kötött mozgásoknál fordított a helyzet. Ez a kettős
ség végig megfigyelhető ugyan, de azért majdnem minden nép eljut a szöveg 
minden téren érvényesülő elsőbbségéig, szerkezeti és formai (pl. strófikus) 
megszerveződéséig. Amíg azonban a dallammal együtt van, prozódiája és rit-
mikája sem vizsgálható önmagában, zene nélkül. Ezt különben a nyelvészek 
szinte kezdettől fogva máig hangsúlyozzák is. 

A mozgás (pl. a tánc), az előadás módja (mimika, gesztus stb.) a dallam
nál járulékosabb elemeknek tűnnek ugyan, de korántsem hanyagolhatók el, 
ezek ismerete nélkül nem értjük az elsőszemélyes, szólóban történő előadás, 
a párbeszéd vagy akár a közös, kórusos éneklés sok-sok kérdését, elmosódik 
a határ a hivatott (alkalmi) és a fél vagy teljesen hivatásos (ha ilyenek egy-
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általán vannak) énekesek között is. A szertartások és mindenféle előadás, 
legyen az akár egyszerű zenekíséretes is, tárgyi kellékei (álarcok, jelmezek, 
hangszer stb.) sokat elárulhatnak a szokások eredetéről, változásairól és mon
danivalójáról, segítenek a szövegi utalások megvilágításában is. A látszólag 
passzív közönség reagálása pedig rávilágít mindezek társadalmi hátterére; de 
a legtöbb esetben előadók és hallgatóság állandó és közvetlen kapcsolatban 
vannak, hatnak egymásra, e kölcsönhatás kulcsot ad kezünkbe a rögtönzések 
mértékének és módjának megállapítására. 

Az uráli társadalmak többségében az emberek nagyobb része még alkotó 
(rögtönző) képességű előadó, de a legrosszabb esetben is hozzáértő műélvező; 
a költészet sok-sok műfaja énekkel, mozgással együtt jár, nem a szórakozást 
szolgálja, hanem a társas együttlétből adódó szerepet tölti be, szinte szellemi 
mindenes: erkölcsi normát ad, oktat, tet tre késztet, s így a népek életének, 
gondolkodásának és a változásoknak is művészi tükre. Az egyes alkotások 
nem érthetők meg jól önmagukban, szellemi-társadalmi-közösségi környeze
tüktől elszakítva, érvényüket is csak egy bonyolult viszonyrendszeren belül 
kapják meg. 

Az uráli népek folklóralkotásai is nehezen osztályozhatók: más-más elne
vezést használnak az egyes műfajokra az illető előadók és a kutatók, akik 
esetleg ugyanazt az alkotáscsoportot is különféle elnevezéssel illethetik. Míg 
az epikában a verses és prózai forma, a zenekíséret, továbbá a tartalom még 
biztosabb fogódzót jelenthet, a lírában annál nagyobb az osztályozási, rend
szerezési bizonytalankodás; a zavart még csak fokozza, hogy az alkotások, sőt 
egész csoportjaik szerepcseréje épp e röpke műfajoknál a leggyakoribb. 

Az uráli népek költői műfajait sem tudjuk belülről, maguknak az alko
tásoknak a segítségével elrendezni, hanem külső támpontot, ismérveket kell 
segítségül hívnunk ! Ez a költészettípus ugyanis még majdnem teljesen szer
tartásos-alkalmi-közösségi, a személyiség és egyéniség csak halkan és áttétele
sen jelentkezik, következésképpen az alkotások csoportjai is a társadalmi
közösségi élet függvényei. A cseremisz népdalok pl. a szubjektív, személyi 
lírai fejlődés terén viszonylag messzebbre jutottak, de mégis biztonságosabban 
csoportosíthatók a közösség-egyén kapcsolatai (a társas együttlét, a családi 
élet, az elválás, a halál alkalmi énekei és dalai), s azon belül a lírai alaphely
zetek (szerelemvallás, kesergés, gúny, kérkedés stb.) szerint, mint bármely 
más szempontból. Az alkalmi, rögtönzött röpdalok pedig minden ízükben a 
pillanat szülöttei, így a Leningrádban tanuló vogulok visszaemlékező, a hon
vágyat kifejező, a tél szépségeit érzékeltető dalokat adtak elő, odahaza bizo
nyára változott volna ez a tematika; a cseremiszek pedig a körükben gyűjtő 
VIKÁR, LÁSZLÓ és BEEECZKI GÁBOR személyét is belefoglalták dalaikba. (Ha
sonlót tapasztaltam én is Indiában, de bármelyikünk fel tud idézni ilyen 
eseteket.) Mindenesetre az uráli népek költészetének műfaji tagolása is a folk
loristák következő feladatai közé tartozik. 

Nyelvészeink is észlelték az általuk vizsgált nép költészetének történeti 
rétegzettségét, a régi és az új stílust majdnem mindenki felismerte és nemcsak 
a dalokon, népzenén, hanem még a hősénekeken belül is meg tudták állapítani. 
E megfigyelések zöme pontos és el is fogadható, ám itt a ,,régi" és az , ,új" 
korántsem jelent azonos korszakokat és közvetlenül összevethető stílusréte
geket, hiszen ami egyik helyen , ,új", másutt éppen ,,régi" lehet és viszont, 
ill. egyes régi rétegek megléte esetén az újak hiányozhatnak és fordítva. Még 
nagyobb baj, hogy szinte minden kutató az általa észlelt régi réteget tartja 
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csak eredetinek, belső keletkezésűnek, míg az újat a környező (orosz, tatár , 
csuvas stb.) népek hatásának tulajdonítja. A fejlődést ilyen egyszerűen nem 
lehet elképzelni, de a változások menetét már folkloristák segítségével lehetne 
megnyugtatóbban felvázolni. A feldolgozásnak mindenesetre ez a legnehezebb, 
legbonyolultabb szakasza, melyben csak a közös erőfeszítés és teljes együtt
működés vezethet némi eredményre. 

A közös tennivalókat még hosszan lehetne sorolni, befejezésül azonban 
érdemesebb az egyes tudományszakokra váró feladatok arányaira is utalni: 
kezdettől máig a nyelvészeké a kezdeményezés és a munka oroszlánrésze, 
minden bizonnyal ezután is így lesz és a folklór formai kérdéseinek (nyelvi és 
stíluseszközök, vers és próza, rímek stb.) megválaszolása továbbra is főként 
rájuk vár; a zenefolklorisztika nagy késéssel kapcsolódott ugyan be, de a nem
zetközi uralisztikában máig a magyaré a vezető szerep; szövegfolkloristáink 
viszont sem a gyűjtésben, sem pedig a feldolgozásban nem vettek tevékeny 
részt, érdemi és nehéz munkájuk voltaképpen csak ezután kezdődik. 

Ennek megindítása és könnyítése volt beszámolóm tulajdonképpeni 
célja. 

KATONA IMRE 

B. 

1. A terület körülhatárolásához1 meg kell jegyezni, hogy a finnugrisztika 
(uralisztika) bizonyos kérdéskörökben magától értetődő nyelvi-történeti-iro
dalmi keret, amelyen túlra ugyan nyelvészeti, etnogenetikai stb. kutatások 
során is ki kell tekinteni, a néprajzi és folklorisztikai vizsgálatokban azonban 
elsőrendű fontosságú tény, hogy megfelelően tágan értelmezzük e kutatáskört. 
Ide tartozik egyfelől minden uráli nép t e l j e s folklórjának bármilyen kor
szakára vonatkozó minden vizsgálat, ezen túlmenően azonban az uráli folk
lórok egyenként is bonyolult komparatív vizsgálatai is: például a magyar 
esetében balkanisztikai, a balti-finnek esetében skandinavisztikai, a szamojé
dok esetében arktikus és szibériai távlatú kutatások egész sokasága. Még ennél 
is tágabb lehet mind a genetikus, mind a tipológikus folklórkutatás, immár 
hagyományos az altajisztikával vagy a vadászkultúrákkal kapcsolatos kite
kintés. A korábbi kutatók gyakorlatilag követtek ilyen módszereket, és ez már 
mintegy hagyományossá is vált. Most a felismerés elméleti általánosítására, 
módszerének önálló megvitatására és kiépítésére volna szükség. 

2. A magyar kutatás előkelő helyet foglal el az általában vett uraliszti
kában, az utóbbi évtizedek tudományos konszolidációja következtében ha 
nem is minden téren vezető szerephez, de megbecsült és számon tartot t helyre 
jutott a kutatók létszámát és intézményeik méreteit tekintve előkelő magyar 
néprajzi és népzenekutatás. Ez metodikai felelősséget is kell hogy eredmé
nyezzen: a nemzetközi szinten hozzáférhető kiadványok elég nagy érdeklődést 
elégíthetnek ki. Jónéhány területen a magyar kutatók ezt eddig nem tudták 
kellőképpen megtenni. 

1 Ez írás előterjesztés-jellege mentesít az alól, hogy bibliográfiai hivatkozásokat 
adjak, ezért csak ott idézek egyes műveket, ahol az elkerülhetetlenül szükséges. Eredeti 
írásos előterjesztésemet stilisztikailag néhol módosítottam és jegyzeteltem. I t t is köszönöm 
a vitában résztvevők hozzászólásait, amelyek adatait és szempontjait néhol bevontam 
szövegembe. 
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3. Mai tudományszervezési, utánpótlási és publikálási gyakorlatunk 
voltaképpen hosszú idő alatt alakult ki, és az ismert hatékonyságot elérte, 
ugyanakkor azonban ezt nem lehet általános érvényű receptnek tartani. 
Nálunk nincs népzenekutató-képzés, a tárgyi néprajzi és folklorisztikai képzés 
összekapcsolódik, etnológiai képzés viszont csak mellékesen történik, nincs 
magyar folklorisztikai folyóirat, a vallástudomány voltaképpen helyét keresi 
társadalomtudományaink körében, komplex kutatások helyett gyakran csak 
interdiszciplináris törekvések figyelhetők meg, folklorisztikánknak nincs hasz
nálható archívuma, finnugor (uráli) jellegű folklorisztikai terepmunkát eddig 
voltaképpen csak nyelvészek végeztek, de a nyelvészeti gyűjtőmunka is aka
dozik. Mindezeket elfelejtve, csak eredményeinket hangsúlyozni nem lenne 
célravezető. Ezen kívül nálunk is kísért a programadás a részletkutatások 
helyett: igen sokszor esett szó finnugrisztikai folklorisztikánk múltjáról, lehe
tőségeiről, távlatairól, feladatairól.2 Az ilyen gyűlések publikált anyaga (pedig 
ez csak töredék !) többszörösen meghaladja az ilyen tárgyú konkrét vizsgá
latokét. 

4. A néppel és a népi kultúrával foglalkozó tudományok végül is nehezen 
választhatók különböző területekre. Mégis, gyakorlati okokból is arra kell 
törekednünk, hogy valamilyen célszerű sorrendben és rendszerben foglalkoz
zunk velük. Kívánatos lenne az uralisztikán belül külön tárgyalni3 az etno
genezis kérdéskörét, a társadalomszervezet (a megszokottabb szóhasználattal 
„társadalomnéprajz") kérdéseit, külön venni az anyagi kultúra kutatását . 
Magyar szempontból indokolt a népzenekutatást is külön tárgyalni. Külön 
beszámolóra (és kutatásokra) lenne szükség a népművészet kérdéseit illetően. 
A tánc esetében nincs érdemben mivel foglalkozni: e kérdéskörnek sok magyar 
szakértője van, ők azonban nem tértek ki eddig érdemben az uralisztikát 
érintő témákra. A demográfia, a mai uráli népek életmódjának változása 
(szociológiai, akkulturációs, folklorizmus-kutatással) megint önálló kérdéskör, 
amelyet külön kell majd egyszer áttekinteni. 

5. A hiedelmek, mítoszok, mitológia, szokások, rítusok vizsgálata külön 
területkör. I t t elsősorban áttekintésre kellene törekednünk. Különösnek tűn
het, hogy részlettanulmányok nélkül is azt látnám e téren legfontosabbnak, 
hogy egy kézikönyv jellegű összegezés készüljön el körülbelül az „uráli népek 
szokásvilága és hitvilága" címmel. Ehhez a kész és készülő összegezések (szov
jet etnográfiai, mitológiai kézikönyvek, az európai szokásmonográfia kötetei 
stb.) már adnak annyi támpontot, hogy egy ilyen munka hamaros elkészítését 
tervbe vegyük.4 

6. Külön kell foglalkozni tudományszervezési kérdésekkel is: a tudomá
nyos rangsorok, a tudományos kutatóintézetek felépítése szerencsésen egyezik 

2 Csak mutatóba a legújabb ilyen munkák közül: I F J . KODOLÁNYI JÁNOS—VOIGT 
VILMOS szerk.: Bán Aladár emlékezete. 1871 — 1971. Várpalota 1974. (ebben áttekintés 
a magyar finnugrisztikai tárgyi néprajzi kutatásokról, illetve a magyar folklorisztikai 
finnugrisztikáról) — BALASSA IVÁN: Mivel járulhat hozzá a néprajztudomány a honfoglaló 
magyarság életmódjának kutatásához? (A Magyar Néprajzi Társaság vitaülése 1974. 
május 22.) Ethnographia 85 (1974): 575 — 604. (Studia Ethnographica 8.) (bevezető 
előadás, 11 hozzászólás és zárószó). 

3 E témakörök közül többet megtárgyalt az Uralisztikai (Finnugor) Komplex 
Bizottság, ezért ezekre részletesen nem térek ki. 

4 HOPPAL MIHÁLY a bizottsági ülésen bejelentette, hogy valóban megnyílt a lehe
tőség egy ilyen kötet elkészítésére. Természetesen nemzetközi méretekben is szükség lenne 
e feladat elvégzésére. 
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a Szovjetunióban és nálunk. I t t közvetlen kapcsolatokat kell kiépíteni és ezt 
szorgalmazni mind a központi, mind a helyi szovjet és magyar kutatáshelyek 
között. Ez nyilván a terepmunka egyetlen valódi lehetősége, — amelyet legin
kább közös expedíciókban láthatnánk megvalósíthatónak. Noha nem nehéz
ségek nélkül, nyelvészek, népzenekutatók, archeológusok már kiépítettek ilyen 
kapcsolatokat. DIÓSZEGI VILMOS sokkal mostohább kutatási körülmények 
között és akadémiai intézeti kapcsolatok nélkül tetemes anyagot gyűjtött. 
Tudomásom szerint viszont nem akadt olyan magyar szövegfolklorista, aki 
valaha is uráli anyagot gyűjtött volna (nem szólva természetesen a nyelvé
szekről, akik olykor folklorisztikáikig is hasznosítható anyaghoz ju t ta t tak 
bennünket). 

7. A helyzet és a tennivaló mérlegelésével az alábbi kérdéseket kellene 
az illetékes szervek figyelmébe ajánlani: 

7A. O k t ílf b cl S \ M finnugor szakos egyetemi hallgatók kaphassanak 
speciális uralisztikai-folklorisztikai képzést. Ilyenre tudomásom szerint eddig 
még nem került sor, jóllehet több leendő urálista foglalkozott és foglalkozik 
néprajzi vagy folklorisztikai témákkal. 

7B. G y û j t ő u t a k: elsősorban a Szovjetunióban, de például Finn
országban és másutt is folklorisztikai (és nyelvészeti) gyűjtőútra kellene ösz
töndíjasokat küldeni, és megteremteni a gyűjtés technikai előfeltételeit. Erre 
természetesen megfelelő előképzettséggel és nyelvismerettel rendelkező kutató
kat vagy expedíciókat kell kiszemelni. 

70. T u d o m á n y o s t a p a s z t a l a t c s e r e : vendégelőadók, kül
földi aspiránsok formájában lenne a leginkább célravezető. Tudtommal e téren 
évtizedek óta a folklorisztika igazán háttérbe került, szovjet—magyar és 
finn —magyar viszonylatban is, még a legszűkebben vett rokon kutatási terü
letekkel szemben is. 

7D. S z ö v e g k i a d á s : a hagyományos gyűjtött anyag a régi kiadvá
nyok folytatódása formáját öltötte, és a kommentárok rendszerint kitérnek 
folklorisztikai vonatkozásokra is. Új gyűjtés, jelentékenyebb kiadatlan itthoni 
anyag nincs, illetve megjelentetése folyamatban van.5 Kívánatos itt (és ezt az 
Akadémia folklorisztikai textológiai szabályzata6 elő is írja!) a szövegeknek 
nemcsak nyelvi, hanem szakavatott folklorisztikai apparátussal való ellátása, 
feldolgozása is. E téren van még tennivaló, jóllehet nyelvészeink értékes kom
mentárjai olykor folklór-monográfia méretűek. 

7 E . E g y é b k i a d v á n y o k : kitűnő népszerűsítő és fordításkötetek 
láttak napvilágot, ezt a gyakorlatot feltétlenül folytatni kell. Több olyan 
egyetemi szöveggyűjtemény, segédkönyv, illetve bibliográfia jelent meg, ame
lyek nemcsak a nagyközönség, hanem a szakemberek tájékoztatását is szol
gálják. Ezt a munkát is folytatni kell, és főként ezek eredményeit kellene 
széles körben ismertté tenni. 

7F. F o l y ó i r a t o k : nem a szerkesztőkön múlik, hogy a NyK és a 
ALH elvétve közöl folklorisztikai tanulmányokat, jóllehet ezen orgánumok 
uralisztikánk ismert, interdiszciplinárisnak teremtett fórumai. A néprajzi 
folyóiratoknál az eddigi szerkesztők közöltek ilyen tanulmányokat, mégis 

5 Elsősorban szovjet kutatók obi ugor és szamojéd tárgyú gyűjtéseinek esetenkénti 
megjelenésére gondolhatnánk, mivel e népeknek nincsenek önálló tudományos kutató
intézeteik. Ilyen módon viszont igen nagy mennyiségű anyag kerülhet nálunk kiadásra. 

6 VOIGT VILMOS -BALOGH LAJOS A népköltési (folklór) alkotások kritikai kiadásá
nak szabályzata. Bp. 1974 (Szerkesztési Irányelvek IV.). 
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megoldatlan egész uralisztikánkban és folklorisztikánkban két publikációtípus 
létrehozása: hiányzik egy anyagközlő uralisztikai folyóirat és egy folklorisz
tikai folyóirat. A finn, szovjet, sőt akár a német kutatás is ennél kedvezőbb 
helyzetben van. Amíg ez a kérdés megnyugtatóan nem oldódik meg, a meg
jelenő dolgozatok is szétszórtan sokkal észrevétlenebbek maradnak. 

7G. K ö n y v s o r o z a t : ha megvalósul a „Bibliotheca Uralica" terve, 
voltaképpen teljesítőképességünk határáig lesznek könyvpublikálási lehető
ségek. Becsléseim szerint kétévenként 1 — 2 uralisztikai-folklorisztikai publi
kációval kellene számolni. Ilyen ütemben még hosszú ideig elképzelhető kiad
ványok megjelentetése. 

7H. B i b l i o g r á f i a : nemzetközi közreműködéssel meg kellene szer
keszteni az uráli folklór annotált bibliográfiai kézikönyvét. Ez minden további 
komoly kutatás számára nélkülözhetetlen előtanulmány. Nem pótolja ezt 
néhány kurrens nyelvtudományi vagy néprajzi bibliográfia, mivel ebből a 
határterületek és a régebben publikált anyagok kiesnek. 

7 1 . K o n g r e s s z u s o k : a finnugor kongresszusok folklorisztikai 
szekciói beváltak, jól működnek.7 A különböző nemzetközi folklorisztikai kon
ferenciákon magyarok és finnek részvétele (elvben) biztosított. Súlyának meg
felelően az észt kutatás azonban nem szerepel, a Szovjetunió egyéb uráli 
témájú kutatói pedig a legritkább esetben vesznek részt nemzetközi folklo
risztikai konferenciákon. A Szovjetunióban rendezett finnugrisztikai és folk
lorisztikai, néprajzi konferenciákon tudtommal magyar vagy finn folkloristák 
sohasem vettek részt. Ezen minden erőnkkel változtatni kell. Néhány évvel 
ezelőtt igen jó kapcsolatok alakultak ki a szovjet és a magyar tudományosság 
vezetői között. Elsőrendű tudományos érdek lenne, hogy intézményesítsük 
a mi belső konferenciáinkon szovjet, az ottani konferenciákon magyar folklo
risták részvételét. 

7J. K i s k o n f e r e n c i á k : megszervezését mindig tervbe vették, 
most végre volt ilyen (finn—magyar népköltési műfajkonferencia).8 Ezt szov
jet—magyar viszonylatban, külön észt —magyar, permi—magyar, volgai — 
magyar viszonylatban is ki kell dolgozni. Sajnálatos, de tény, hogy a múlt 
században és századunk elején bizonyos fokig gyümölcsözőbbek voltak a kap
csolatok az említett területek folkloristái között, mint most. 

7K. K ö n y v t á r : a legfontosabb kiadványokat több könyvtár (Aka
démiai Könyvtár, Nyelvtudományi Intézet, Régészeti Intézet, Néprajzi 
Kutatócsoport, Néprajzi Múzeum stb.) is gyűjti, átfedésekkel, pénz- és ener
giapazarlással, ugyanakkor régibb és újabb alapvető^ munkák (rendszerint 
éppen a drágább kézikönyvek) sehol sem találhatók. Áthidaló megoldásként 
nem lehetne-e a 7H bibliográfia munkahelyén létrehozni egy speciális kézi
könyvtárat, utalókatalógust, és önköltségi áron történő sokszorosítási lehető
séget ? 

7L. Á l l á s , s z a k e m b e r e k f o g l a l k o z t a t á s a : hivatásszerű 
műveléssel lehet ma már csak az uralisztikai folklorisztikát színvonalasan foly-

7 Igaz ugyan, hogy publikáláskor a folklorisztikai-néprajzi szekciók anyaga hátra
marad, ezért eddig (és jelenleg is) kivétel nélkül mindig éveket késett más szekciók 
anyagahoz képest, tetemesen csökkentve ezzel az itteni tanulmányok időszerű felhasznál
hatóságát. 

8 Ennek anyaga hihetetlen gyorsasággal már sajtó alá is gyűlt: HONKO, LATJRI — 
VOIGT VILMOS szerk.: Genre, Structure and Reproduction in Oral Literature of Finno-
Ugric Peoples. Bp., 1979 (Bibliotheca Uralica 5) (Sajtó alatt). 

15 Nyelvtudományi Közlemények 80/1. 
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tatni. Tudtommal ilyen lehetőség Magyarországon nincs, így ezzel kapcsolat
ban nem tudok miről beszámolni. 

8. Az uralisztikai tematikájú folklór kutatás kereteit a jövőben meg kel
lene teremteni. Ez mind a nemzetközi és magyar folklorisztika, mind az uráli 
tudományok szempontjából fontos feladat, és az újabb viták, megbeszélések 
értelmében erre volna lehetőség is. 

V O I G T V I L M O S 

_ 
Juha Janhunen (szerk.): Etäsukukielet 

Suomi 119/4. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki 1975. 92 1. + 1 db kazettás mag
netofonszalag 

A JUHA JANHUNEN, fiatal finn szamojédológus szerkesztésében megjelent kiad
vány a hozzátartozó kazettás magnetofonszalaggal együtt rövid szövegmutatványokat 
közöl az egyes uráli nyelvekből (a balti finn nyelvek és a magyar kivételével). A szöveg
gyűjtemény és a magnetofonszalag a kisebb uráli nyelveket életszerűen jeleníti meg, így 
hasznos és praktikus segédeszköz nemcsak az uráli nyelveket tanulmányozó egyetemi 
hallgatók, hanem mindazon kutatók számára is, akiknek nem volt módjukban az egyes 
uráli nyelvekkel — kiváltképp azok újabb kori állapotával — a „gyakorlatban" is 
megismerkedni. 

A kötet tizenkét finnugor és négy szamojéd nyelvből közöl mutatványt részben 
csaknem fonematikus, részben pontos fonetikus lejegyzésben. A fonematikus/fonetikus 
lejegyzést az irodalmi nyelvi átírás, majd a finn és az angol fordítás követi. Természete
sen a tavgi és a kamasz szöveg után nincs irodalmi átírás, mivel ezek a nyelvek nem ren
delkeznek saját írásbeliséggel. A szövegek lejegyzése — a komi-zürjén és a két kazymi 
osztják mutatványtól eltekintve (erről 1. alább) — megbízható, hiszen a transzkripciót 
az egyes nyelvek kiváló specialistái végezték; a kazettás magnetofonszalag jó segítséget 
nyújt a szövegmutatványok hallás után való tanulmányozásához. (E sorok írója a volgai, 
a permi és az obiugor szövegek megítélésében és ellenőrzésében érzi magát kompetensnek.) 
Néhány esetben a nyelvjárásmegadás teljesebb, illetőleg pontosabb lehetne. Például: 
komi-zürjén (közelebbről: felső-sziszolai nyelvjárás), komi-permják (közelebbről: északi-
permják, kocsevói nyelvjárás), „hanti (ostjakki), pohjoismurre" [chanti (osztják), északi 
nyelvjárás] (közelebbről: kazymi nyelvjárás). 

Az E. iTKONENtől magnetofonszalagra felvett szöveget R. M. BATALOVA írta át. 
A lejegyzés általában pontos, bár itt-ott érződik Batalova anyanyelvének (illetőleg anya
nyelvjárásának), a komi-permjáknak a hatása. Legszembetűnőbb eltérés, hogy néhány 
esetben (az első szótagnál hátrább) t-t Ijall és ír ott, ahol a szalagon kétségtelenül d hall
ható. Például: (alulról a 6 — 7. sorban) tenit, (felülről a 13. sorban) leéetema (kétszer), 
(alulról a 4. sorban) Sepkete. Ilyen, a komi -perm jakra jellemző alakok a komi-zürjénben 
különben sem fordulnak elő. Helyesen: tenid, leéedema, sepkede. A FSz. nyelvjárás jelleg
zetes magánhangzóját, a zárt ç-t, melyre a közölt szövegben akad néhány példa (kglis, 
Q, éga, sgjni, gëis stb.) nem jelöli (az informátornő, Lija Mihajlovna NEÖAJEVA nyelvére 
vonatkozóan 1. E. ITKONEN: SUSA 71 (1971 )/l : 3). Néhány esetben inkább sajtóhibáról, 
mintsem helytelen lejegyzésről lehet szó. Például: 

41.1.: 14. sor felülről: keginnié, helyesen: keßinis 
19 — 20. sor felülről: mediéke, helyesen: mçdiéke 
2. sor alulról: aéte, helyesen: aste 

42.1.: 3. sor felülről: odsala, helyesen: otsala 
6. sor felülről i$i, helyesen: i^id 
6. Sor felülről libe oskes, helyesen: libe ég oskes 
7. sor felülről: afâil., helyesen: afâil? 
7. sor alulról: sies., helyesen: sijes 
6. sor alulról: afáil, helyesen: afáil 

A két kazymi osztják szöveget ILDIKÓ LEHTINEN gyűjtötte és jegyezte le. Transz
kripciója szemmel láthatóan fonematikus igényű, bár ezt a törekvését konrántsem sikerült 
következetesen megvalósítania. Szövegében fonéma helyett gyakran allofón szerepel. 
Például: kütup (helyesen kütdp), tïjïrj (helyesen tïjdrfj, wçAdpsïjen (helyesen wpAdpsïjdn). 
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Máskor a fonémákat helytelenül értelmezi: pelak (helyesen pehk), ö%Aet (helyesen Q%Azt), 
Aora (helyesen Aora), AUW (helyesen AÜW), kânsï (helyesen kanëï). Ritkábban torz, nem 
létező szóalakok is előfordulnak nála: wanam (helyesen wana). Ezeket a hibás adatokat 
a 66. lapon található rövid (16 soros !) szövegmutatványból idézem. 

Alább — a további hibák felsorolása helyett — közlöm a 66. lapon levő szöveg 
9 sorát (a järj%a szóig) saját fonematikus átírásomban. Fonematikus lejegyzésem lényegé
ben megegyezik W. STEINITZ transzkripciójával, amely K. F. KARJALAINEN Kaz. szó
tári adatainak fonológiai elemzésén alapul (vö. STEINITZ, OstjVok. passim, DEWO pas-
sim; R É D E I , ISíord-ostjakische Texte (Kazym-Dialekt) . . .). 

ïmï-xïAÏ-lenkï pa ïmeA-ïmï.ïmï %ÏAÎ-ler]k% imeA-ïmï pïAa wpsrjdn. ïmï yÏAÏ-lerjkeA 
mantï wuratA tïjdn jö%an tïj peAa. ïmeA-ïmï lopd A : aA mana, jeAAÏ mandm ar wçs, jo%ï 
juwQîïi sïmdA wçs.ari %pAA9nt9S, êï mânds. toyï jöfäs, màttïrdn kurdn ypiomssA. %ota xorfidp 
%üwat nő% X9VX9S- X°t AïpeA ëïndë pa tajït9A. wantïjdA: ïj ypt sürpn sűkaAsm AÖ%dt AoÁÁdt.ypt 
ëâë-pehkdn sükaAQm Q%A9t kergtAQAdt. ëïndè kûtapdn ïj ïkï-lenkï omssA. sï eweA' éït AÜW akeA-
ïkï.akeA-ïkï löp9A :mő%x3AAam, sämAam kanëï jäiqxa •' • • • 

Összegezve: Juha Janhunen olyan kézikönyvet tett közzé, amelynek hiányát mind 
az oktató, mind a kutató munkában már régóta éreztük. A kiadvány bizonyos hibái elle
nére is hézagpótló, hasznos segédeszköz az uráli nyelvek tanulmányozásához. Várjuk 
mielőbbi második (javított és esetleg bővített) kiadását. 

RÉDEi KÁROLY1 

Kálmán Béla: Chrestomathia Vogulica 
Tankönyvkiadó, Budapest 1976. 150 1. 

A nyomdai előállításban alighanem rekordot döntött meg ez a hasznos, 150 lap 
terjedelmi! tankönyv: majdnem 6 évig készült. Kézirata már 1971-ben lezárult, nyomdába 
viszont az impresszum adatai szerint 1973-ban került és 1976 januárjában jelent meg. 
Ténylegesen azonban 1976 nyarán került forgalomba. Laponként mintegy 14 nap jutott a 
könyv technikai előállítására, akárcsak a kódexirodalom korában. Sajnos e jelenség nem 
egyedi. A kéziratok elkészülte és megjelenése közti időtáv mind jobban szóthúzódik s ez 
gondot okoz szerzőknek, kiadói vezetőknek egyaránt: a több évet meghaladó nyomdai 
átfutás azzal a hátránnyal jár, hogy közben a könyv egyes részei elavulhatnak, pláne, ha a 
szerzőnek a korrektúra közbeni szövegmódosításokra is alig van módja. Pedig lépten
nyomon olvashatunk nyomdáink rekonstrukcióiról, a kapacitás bővítéséről, s mégis: 
ennek ellenére a kiadó vállalatok nagy mértékben ki vannak szolgáltatva a nyomdáknak, 
amelyek — úgy látszik — saját érdekeik szerint válogatnak a munkák vállalásában és 
tisztán üzleti szempont vezeti őket a sorrendiség megállapításában. 

A recenzens zsörtölődése nem oldja meg e problémát, de nem árt, ha a szerzők és 
olvasók nevében nyilvánosan is szóvá tesszük e visszás helyzetet, a kérdés megnyugtató 
rendezését követelve valamennyi illetékestől. 

KÁLMÁN BÉLA vogul chrestomathiájának átdolgozott 2. kiadása jelentős újításokat 
tartalmaz az előző, 1963-ban megjelent kétnyelvű (magyar ós német) kiadáshoz képest, 
a melyegyébként angol fordításban 1965-ben a Uralic and Altaic Series-ben is megjelent.1 

A mostani új kiadás szövege szintén párhuzamosan magyar és német, a közölt vogul 
szemelvények is változatlanul ugyanazok, így a szójegyzék sem szorult kiegészítésre. 
Kisebb igazítások persze e részekben is akadnak. Ezek azonban jelentéktelen változtatá
sok. Ami leginkább felfrissítésre várt volna, a szójegyzék etimológiai anyaga, az láthatólag 
változatlan az előző kiadás(ok)hoz képest, annak ellenére, hogy mai ismereteink szerint 
jó néhány olyan etimológiai utalással találkozunk, amellyel nem tudok egyetérteni, vagy 
amely kérdéses és erősen vitatható. E helyzetet némileg menti, hogy az ilyen egybevetések 
elé a szerző néha-néha kérdőjelet illeszt (ahogyan ezt az előző kiadásban is megtette). 
Példaként említhetnénk a wör ^ fi. vaara; wöl ~ m. ? völgy (bár a TESZ állásfoglalása a 
szerzőt igazolja, engem mégsem nyugtat meg); wäntti ~ m. ? véd; ponal-ker ^ fi. ? 
pellava; päwdl ~ fi. palva- ; pâti ~ fi. pitä- <~ m. fűz- ; päsar-jiw. ^ m. fagyai; lakwi 9-
fi. liikku- ; aniyli KJ m. ? enyeleg egybevetéseket. Az egyeztetés bizonytalanságát mutató 

1 Utalok itt e mű recenzióira. Ld. MOLNÁR F.: NyK 70 (1968): 460 — 461; LAVOTHA: 
UAJb. 40 (1968): 127-129; SATJVAGEOT: BSLP 59 (1964): 280 -281 . Kár, hogy a felsorolt 
ismertetésekben szóvá tett észrevételeknek csak egy kis hányadát értékesítette a szerző 
az átdolgozás során. 
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kérdőjel viszont akár elhagyható is lett volna néhány esetben (xomi ~ m. homlok ; tulma% 
~ fi. sala; wermi < zrj.). 

Az előszóban említi a szerző, hogy a könyv első kiadása óta több chrestomathia is 
megjelent a rokon nyelvekből, s az átdolgozásban ezek módszertani tanulságát is figye
lembe vette. Valószínűleg ezzel függ össze, hogy a régi hangtani rész „Fonológia" címen 
újraíródott, hogy kapcsolódik hozzá egy „Morfonológia" című fejezet, hogy külön válasz
totta a szerző az alaktant a mondattantól s az utóbbit önálló — bár rövid — fejezetként 
iktatta a nyelvtani vázlathoz. Felfrissítette a bibliográfiát és a bevezetést is. 

A „Bevezetés" újdonsága, hogy a vogul nyelvjárások jellemzésére felhasznált 
paraméterek részben bővültek, részben korszerűbbé váltak és külön pontban részletezi a 
szerző az északi nyelvjárás kisebb egységeit. Bővült a vogul nyelv kutatásának történetét 
bemutató vázlat és elég jelentősen a bibliográfia. Az utóbbival kapcsolatban azonban 
mégis némi hiányérzetet kell szóvá tenni. Igaz, hogy a szerző — előszava szerint — 1970 
decemberében lezárta a bibliográfiát, azonban a hosszúra nyúlt megjelenés során a fon-
tosabb — legalább 1973-ig bezárólag megjelent — szakirodalmi tételeket még korrigálás
kor figyelembe vehette volna. Kapásból említünk egy-két olyan tételt, melynek nem volna 
szabad hiányoznia az említett körülmények között: R. ATTSTERLITZ, Text and Melody in 
Mansi Songs. Current Musicology 1966 ( !); G. GANSCHOW, Zur Geschichte der Nominal
stämme in den ugrischen Sprachen. CSIFU 1968 (!); G. GANSCHOW, Geschichte der hinteren 
reduzierten Vokale des Obugrischen. ALH 23 (1973); HONTI L., A cselekvő (logikai) alany 
alaktana az obi-ugor nyelvekben. NyK 73 (1971); HONTI L., Obi-ugor alaktani kérdé
s e k . . . . NyK 75 (1973); HONTI L., A vogul tárgyas igeragozás Z-je. NyK 73 (1971); 
KÁLMÁN B., Ein Beitrag zur Kongruenz im Wogulischen. MSFOu 150 (1973); H. KATZ, Zur 
Entwicklung der finnisch-ugrischen Affrikaten und Sibilanten im Ugrischen. ALH 22 
(1972); KERESZTES L., Über das Vokalsystem des Jukonda-Dialekts im Wogulischen. 
FUF 39 (1972); KISPÁL M., Über einige Fragen der ugrischen Verbalnomina. CSIFU 
1968 ( !); KISPÁL M., Vergleich und Apposition in der obugrischen Volksdichtung. 
CTIFU-Teesid 1970; KISPÁL M., Vizsgálódás a vogul személynevek egy ősi rétegében 
NyErt. 70 (1970); Kiss A., Konstrukcija s povtorom osnovy v narodnoj poezii ugorskih 
narodov. CTIFÚ-Teesid 1970; KORENCHY É., Iranische Lehnwörter in den obugrischen 
Sprachen 1972; V. KÜXMALA, Über das wogulische Adjektivsuffix -j. CTIFÜ-Teesid 
(1970); LAKÓ GY., Récent changes in the North Vogul Language. Annales UnivELTE 3 
(1961 !) és ugyanez finnül: Verba Docent (1959 !); M. LIIMOLA, Das -l der objektiven 
Konjugation im Wogulischen. CSIFU (1968 !); M. LIIMOLA, Sanahistoriallisia huomioita. 
Sj. 8 (1968 !); M. LIIMOLA, Vogulin W9-, wi- jne. 'ottaa'-verbin pleonastisesta käytöstä. 
Sj. 9 (1967 !); M. LIIMOLA, Etymologische Bemerkungen. FUF 39 (1971); M. LIIMOLA, 
Zur Etymologie zweier wogulischen Wörter. JSFOu. 72 (1973); E. I. ROMBANDEEVA, O 
roli logiceskogo udarenija v mansijskom jazyke. Voprosy Finnougrovedenija 5 (1970); 
E. I. ROMBANDEEVA, Kauzativnye glagoly v aktivnyh i passivnyh konstrukcijah mansij-
skogo jazyka. VFUJ 1962 (!); K. SAL É., Zur Frage der vorderen Labialvokale im Ugri
schen. CSIFU 1968; W. STEINITZ, Zur Geschichte des ob-ugrischen Vokalismus. Zschr-
Phon. 1964 ( !); A. TÜRKIN, Obsko-ugorskaja toponimija v bassejne Vyöegdy. NyK 75 
(1973); K. VÁVRA, Sugulussönavarast mansi, ungari ja eesti keeles. ESA 13 (1967 !); 
W. VEENKER, Rückläufiges Wörterbuch der wogulischen Schriftsprache 1971 stb. 

A „Fonológia" fejezet most is „majdnem fonematikus", tehát továbbra is jelöl 
kombinatorikus változatokat, nevezetesen az i-t és a redukált. M-t: előbbi az i, utóbbi az a 
változata. A magánhangzórendszerben továbbra sem világos, hogy miképpen csatlakozik 
a négytagii rövid magánhangzóból álló rendszerhez a redukált a. A régebbi kiadásokhoz 
képest változtatás, hogy a hosszú i-t ROMBANDEEVA nyomán fölveszi a fonémák közé, 
holott e hang fonémaértóke az északi vogulban — véleményem szerint — erősen vitatható. 
A fonák helyzetet mutatja, hogy a szerző megjegyzést kényszerül tenni a hosszú î ritka 
előfordulására: tulajdonképpen csak a iti 'esti', jiw ( ~ juw) 'fa', jik(w)i ( ~ jëkwi) 
'táncol', wiXt 'homlok' szóban találjuk a könyvben következetes jelölését (nem számítva a 
tavdaií&am-et, ahol más magánhangzórendszerrel kell számolnunk). Míg azonban Romban
deeva hosszú i-t jelöl a kiwsr 'tál', mii 'mély', jijen 'jöjj' ( < : jiw-), joruwlildn 'elfelejted', 
totiten (hozod', äwin 'ajtótok (Du és Pl.)', sim 'szív' stb. szavakban (ahol a hosszúság 
részben fonetikai nyúlás, részben szótagkontrakció eredménye lehet), addig Kálmán 
a fenti szavakban rövid i-t használ. A helyzet tehát nem egészen egyértelmű és elkelt 
volna részletesebb felvilágosítás ez ügyben (ahogyan azt 1976-ban megjelent Wogulische 
Texte mit Glossar című müve 19. lapján tette a szerző). 

Nem világos a 32. lapon az u előfordulására tet t megjegyzése: „Az u szabályosan 
csak w előtt, valamint az infinitivus -urjkwe képzőjében van meg." Hogyan értsük a 
'szabályosan'-t Î És akkor a tur 'torok', tus 'szakáll', ut 'valami', urti 'szótválaszt', ur 
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'hegy', sup 'ing' ,pus 'mind', puri 'harap', sulti 'szikrázik' stb. szavak w-ja 'szabálytalan' 
lenne Î 

A mássalhangzórendszer leírása a következő gondolattal kezdődik: „A vogulban 
nincs zöngés/zöngétlen ellentét a % — y párt kivéve, ezek azonban teljesen függetlenek 
egymástól" (31. L). Ez az állítás több önellentmondást tartalmaz: (1) elképzelhető ugyan, 
hogy nincsen zöngés/zöngétlen ellentét, ám mindjárt olyan példát említ, ami ezt cáfolja; 
(2) ha viszont a % — y ellentéte fonológiáikig releváns, márpedig a példákból ítélve az, 
akkor nem helytálló a zöngés/zöngétlen ellentét hiányát valló nézet; (3) akár önálló foné
mának tekintjük a % — y párt, akár nem, egy kétségtelen: nem tekinthetők semmiképpen 
egymástól függetleneknek. — Talán szerencsésebb, kevésbé félreérthető lett volna akképp 
fogalmazni, hogy a zöngés/zöngétlen k o r r e l á c i ó nincsen meg a vogulban, mert a 
zöngés/zöngétlen ellentót mindössze a jf — y fonémapárt különbözteti meg egymástól, 
amelyek egymással nem fölcserélhetők (vö. essiy%ati 'dicsekszik', say 'hajfonat' — sa% 
'verőfényes'). 

Az átírási táblázatban (35.1.) a KAISTNISTO félbevágott n-jainak nyomdai reproduká
lása láthatólag meghaladta az Alföldi Nyomda teljesítőképességét. Ugyanitt a fonémák 
megterheltségét a német szöveg ,,Distribution"-nak mondja, amin az egymással társulás 
lehetőségét szokás érteni. I t t azonban gyakoriságról van szó, s az erre a célra szolgáló 
német szakkifejezés a „Belastung" lenne. 

Az alaktani vázlat a korábbi kiadást követi: legfeljebb egy-két kisebb részletben 
tér el attól (pl. egy helyütt példával világítja rneg a ragtalan határozó használatát az ének 
nyelvében; másutt egy tévesen visszaható képzőnek vélt alakot mellőz). Kár, hogy nem 
említi itt sem az analitikus megformálású jövő időt (a páti igével vagy határozószóval). 
A mondattani fejezet új és vázlatossága ellenére is értékes része az átdolgozott kiadásnak. 
Szó esik benne a sorrendről, a mondatrészekről, a tagadásról, igenlő válaszról, a determi-
nálásról és az igeneves szerkezetek használatáról. A sorrend kivételével valamennyi új 
témaként szerepel s feltétlenül hasznos ismereteket ad. 

Kálmán Béla vogul tankönyvét jól lehet használni az egyetemi oktatásban, s ezért 
is örvendünk megjelenésének. Sajnos, lelkesedésünkre néhány technikai fogyatékosság 
zavarólag hat. 

H A J D Ú P É T E R 

Ivan R. Kortt: Untersuchungen zur Erzähltradition der Enec 
( Jenissej - Samoj éden) 

Veröffentlichungen des Finnisch-Ugrischen Seminars an der Universität München. Serie C. 
Band 6. München 1977. (6) 319 1. 

A jelen munkát 1976 — 1977 telén a müncheni egyetemen disszertációként fogadták 
el. A sorozat (kiadója a finnugrista nyelvész professzor GERHARD GANSCHOW) néhány 
évvel ezelőtt indult meg. A -sorozatában történeti helyneveket ad a régi magyar megye
beosztást követve (eddig 9 kötet jelent meg, illetve van előkészületben), J5-sorozatában az 
obiugor nyelvészet köréből hoz disszertációkat, illetve fordításokat (három kötetről 
tudhatunk), a Miscellanea nevű (7-sorozat kilenc kötetéből három szölkup nyelvészeti 
tanulmányokat ad, de BROWN 1673-as magyarországi útleírása, HEVENESI 1689-es 
magyarországi térképe, a szabadságharc röplapirodalma, a göttingeni hungarikák jegy
zéke, az obi-ugor folklór antológiája is heyet kapott itt. A 6. kötet a jelen disszertáció, 
amelynek értókét növeli az új, máris nemzetközi visszhangra talált sorozatban való 
kiadása. 

A jól olvasható fotomechanikus gépelt sokszorosítás igen olcsó, mégis célravezető 
módszerrel készült, igazi német egyetemi alapossággal, körültekintéssel. Eligazító tarta
lomjegyzéke után az előszó a mű létrejöttét mutatja be. Innen tudjuk meg, hogy a disz-
szertáció etnológus-irányítója VAJDA LÁSZLÓ profeszor volt. Maga az értekezés három fő 
részből áll: előbb áttekinti az enyecekre vonatkozó adatokat, majd forrásanyagát mutat
ja be, ezután néhány kiválasztott téma és motívum elemzését adja. A könyv végül a 45 
felhasznált szöveg német kivonatát vagy fordítását adja. Ezt követi a majd 150 tételes 
bibliográfia, amely a közvetlen témát szinte teljességgel tárgyalja, közte nehezen hozzá
férhető szovjet és orosz publikációkkal. Az itt és a jegyzetekben található rövidítéseket is 
külön jegyzék tartalmazza. Legvégül végy 30 szóból álló glosszárium olvasható, ez a szö
vegekben szereplő sajátos fogalmakról ad párszavas leírást. 

A munka három szempontból is figyelemreméltó. Egyrészt minuciózus pontosság
gal összegezi mindazt, amit az enyec népről és annak társadalmi felépítéséről tudunk, 
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másrészt DOLGIH fontos szövegeit nemcsak bemutatja, szövegkritikai megjegyzésekkel 
kíséri, hanem kivonatolja is. Végül, és nyilván ez volt a szerző disszertációjának fő fel
adata is, megkísérli azt, hogy az egyes témákat közvetlenül összefüggéseikben vizsgálja. 
Mindhárom feladatot jól oldotta meg a szerző, úgyhogy csak néhány megjegyzést tehetünk 
munkájához, amely komoly nyeresége a szibériai néprajznak, az uralisztikának és az 
arktikus népekkel foglalkozó összehasonlító folklorisztikának egyaránt. 

Az első részben a szamojédok, az enyecek különböző csoportjai, demográfiájuk, 
társadalomszervezetük kérdései kerülnek elő, elsősorban nyelvészeti és etnológiai szem
pontból. Függelékként a nemzetségek teljes listáját kapjuk. Lehetőleg minden terminus
ról elmondja a szerző, mi is lehet a szó etimológiája, mióta ismerünk a névre vagy jelen
ségre adatokat, és a nemzetségi házasodási előírásokat is említi. 

A szövegkritikai második részben Dolgih 1948 őszén gyűjtött és 1961-ben kiadott 
szövegeit mutatja be. Minden egyes adatközlőről külön szól, megállapítja, hogy a gyűjtés 
orosz nyelven törtónt, és ez sokat levon az adatok pontosságából noha hitelességükhöz és 
fontosságukhoz nem fér kétség. Sajnos, arról sem szerzünk tudomást, vajon énekelt 
vagy prózai volt-e a szövegek eredeti előadásmódja. A műfaji kérdéseket is a szöveg
kritikai részben tárgyalja. Dolgih szerint két műfaj: 'doreóu (nyenyec jarabc) ós éudobicu 
(nyenyec éudbabc, nganaszan sitabi) különböztethető meg, és a gyűjtés során elsősorban 
a történeti értékűnek tekintett első csoportot helyezték előtérbe. Kortt az előzőt 'hír' 
értelemben fogja fel, a másodikat pedig talán 'óriásokról szóló történet' jelentésűnek 
nevezi. Bírálja Dolgih kirekesztő módszerét, és maga is javaslatot tesz az anyag műfaji
szerkezeti osztályozására. Négy csoportot állapít meg, és anyagát a későbbiekben eszerint 
csoportosítja. 

Ez a csoportosítás a legérdekesebb része a kötetnek, mivel most először mutatják 
be nagyobb epikus anyag alapján nemcsak a szamojédok, hanem általában szibériai népek 
egyikónok folklórját. (ERGISZ jakut mesekatalógusára, amely a legközelebbi előzménye az 
ilyen munkáknak, nem utal a szerző.) 

Kortt szerint kétféle ,,hős nélküli" (heldenlose) elbeszélés-forma van: egyikük 
nemzetségi eredetmondának tekinthető, a másikban az enyecoknek ós szövetségeseiknek 
az ellenséges népekkel és csoportokkal való küzdelmét mondják el. (Feltűnő, hogy a 
támadók a nyenyecek, ós a harcok meg a helynevek elemzése arra mutat, hogy ilyen 
küzdelmek következtében szorultak az enyecek a Jeniszej jobb partjára, sőt még onnan is 
megkísérelték tovább űzni őket.) 

Ugyancsak kétféle hőstörtónet (,,Heklen"-Erzählung) ismert, ezeket egymással is 
összevetve G- ós -D-csoportoknak nevezi a szerző. Az előbbiben a hős nem magányos, 
ellenfele emberi lény, a harcot a hős tervezi el, ós ez az ellenfél térfelén zajlik, ideje a nem 
távoli múlt, a hős céljai gyakorlatiak. A heterogén második csoportban a hős minden 
kísérő vagy segítő nélkül harcol, egy nem-emberi lény ellen, a harc váratlan, színhelye a 
másvilág vagy egyéb rendkívüli terület, ideje az ősidő, a harc céljai nem mindennapiak, 
eredményei nemzedékek életének sorát határozzák meg. A szerző sorra veszi az egyes 
történetek ilyen vonásait, majd külön is foglalkozik az „ősidőkben" játszódó történetek 
sajátosságaival. Előbb a mesei ellenfél vonásait, majd a hős vonásait részletezi. Még két 
további alcsoportot is megkülönböztet, aszerint hogy a természetfeletti ellenfél valamely 
távoli (mitikus) lakhelyen, vagy a tajgában él-e? Az utóbbi esetben általában ifjú a hős, 
és a szerző arra gondol, hogy itt az a v a t á s nyomaira bukkanhatunk. (PROPP a varázs
mese történeti gyökereiről szóló monográfiájában már több mint három évtizede felvetette 
e gondolatot, ós összekapcsolta szibériai folklórvizsgálattal is, erre azonban Kortt nem 
hivatkozik.) Külön tárgyalja a tundrái és tajgai ellenfél figuráit. Különösen az erdőben 
élő természetfeletti lények miatt már Dolgih megkísérelte, hogy az ilyen történeteket 
v a r á z s m e s é n e k tekintse, Kortt nem fogadja el ezt a megoldást, de voltaképpen 
maga sem tudja a történeteket műfajilag meghatározni. A természetfeletti ellenfél 
ugyanis egyszerre mesei, mondai, sőt mitikus figura, a korai hősepika és a varázsmese 
egyaránt kedveli. 

Az összefoglalás nélküli disszertációban a pontos leírás a legnagyobb érték. VAJDA 
Polüfómosz-tanulmányára is utalva az erdei szörnyetegben valószínűleg széles körben 
ismert mitologómát lát, de ezt az elgondolást nem fejti ki. Az összehasonlítás csak a 
szamojédokra terjed ki, ott is csak egy-egy vonás megvilágítására szolgál. Érdekes, hogy a 
szovjet folklorisztikában (sőt világszerte) ismert műfaji kérdésekkel egyáltalán nem is 
foglalkozik. Azt is nehéz mondani, milyen irányba folytatja majd a szerző munkáját: 
újabb leírást, vagy inkább általánosítást ad. Mindkettőt igazán várjuk. Disszertációja 
éppen megbízható akribiája következtében máris a szamojéd hiedelmek és a korai szibé
riai epikus történetek egyik fontos adattára. 

V O I G T V I L M O S 
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Mai magyar nyelvünk 
Szerkesztette: GRÉTSY LÁSZLÓ. Akadémiai Kiadó, Budapest 1976. 104 1. 

A „Mai magyar nyelvünk" az MTA Nyelvtudományi Intézetében készült, írta: 
É D E R ZOLTÁN, E L E K F I LÁSZLÓ, GRÉTSY LÁSZLÓ, KOVALOVSZKY MIKLÓS, LADÓ JÁNOS, 
NYÍRI ANTAL és RÁcz ENDRE. A kötet a felszabadulás óta eltelt harminc év nyelvi 
fejlődésének rajza, mai nyelvünk fejlődési irányainak vizsgálata. A szerzők egyrészt a 
nyelvművelő szakirodalom eredményeire, másrészt kéziratos résztanulmányokra támasz
kodtak munkájukban. Tehát a könyv széles körű anyaggyűjtésen alapul, ezáltal példái 
jobbára újak, frissek. Nem nyelvhelyességi összefoglalás, csak a mai nyelvhasználatra 
legjellemzőbb vonásokat — elsősorban vétségeket — tárgyalja; ebből a szempontból jól 
válogatott, a lényeges jelenségekre összpontosító munka. Témaköre sokkal tágabb, mint a 
leíró nyelvtanhoz kapcsolódó nyelvhelyességi tanulmányoké, úgy is mondhatjuk, hogy 
szélesebb alapokra helyezi a nyelvművelést. ,,E tanulmánynak az a célja, hogy adalékokat, 
szempotokat nyújtson az elkövetkező évek nyelvművelő munkájához . . . " — írja a kissé 
kurta bevezetésben a szerkesztő. 

Az első fejezet — „Szókincsünk újabb elemeinek vizsgálata és értékelése" (Grétsy 
László ós Ladó János munkája) — először ismertebb szóalkotásmódjainkkal foglalkozik, 
majd ,,Az idegen szavak és értékelésük" c , az utóbbi időben sokat vitatott téma követ
kezik. A szerzők elemzik az idegen szavak divatjának okait, a feleslegesen használt idegen 
szavakkal szemben tanúsított állásfoglalásuk határozott és következetes. Törekednünk 
kell az idegen szavaknak megfelelő magyar szóval való helyettesítésére, de olykor nehéz 
azonos jelentésű és jó hangzású szót találni, pl. a 17. l.-on említett permet a spray helyett 
nemigen fog moghonosodni — jóllehet több szakmunkában is javallják nyelvészeink —, 
mert a kellemetlen szagú permetezőszerekre és a permetlére emlékeztet; ez a sorsa a 
citrancsn&k. is, mert minden ötletessége mellett rosszul hangzik, mint pl. a rikkancs. A butik 
pedig használatos a miniszteri rendelet ellenére is. A nyelvművelő munkán kívül esetleg 
szükség lehet éppenséggel rendeletekre is, de a kérdés megoldása, lényege valahol Kölcsey 
mondásában van: „Meleg szeretettel függj a hon nyelvén !. . . " 

Az első fejezetet „A társadalmi, gazdasági változások tükröződése a köznyelvi 
szókincsben" c. áttekintés zárja le, mely hű képet ad arról, hogy a világnézet, az ideológia, 
a politikai élet, társadalmunk intézményei, korunk tudományos eredményei, a munka
körülmények, mindennapi életünk eseményei miként tükröződnek a szókincsben. 

A második, hangtani fejezet (Elekfi László és Nyíri Antal munkája) a hangképzés
sel-kiejtéssel és hangsúlyozással-hanglejtóssel foglalkozik. Nyelvünk kiejtési alapsajátsá
gát, azaz tiszta hangzását „mostanában kikezdi az egyre jobban terjedő hadaró beszéd" 
(33.1.); okának a hajszoltságot, a gyorsuló élettempót tekinti a szerző, azonban úgy tűnik, 
ennek sokkalta bonyolultabb és összetettebb okai vannak. Jellemző tünete még a kiejtés
nek a hosszú magán- ós mássalhangzók megrövidülése; „Még nagyobb vétségnek tekintjük 
azt a sokfelé terjedő jelenséget, hogy a gyors beszéd következtében egyes hangok majdnem 
eltűnnek" (34.1.). A szerző a beszédhibákat éppenhogy érinti (35.1.), majd pedig hosszab
ban ír a hangkapcsolatok és az idegen szavak kiejtéséről. A betűejtés és az idegen szavak 
kiejtése nagyon fontos kérdéskör — hiszen az idegen szavakkal az idegen nyelv artiku
lációs bázisára jellemző sajátosságok keverednek a magyar kiejtésbe —, de alapjában 
véve műveltségbeli kérdés, viszont a beszédhibák elképesztő méretű terjedése már szinte 
országos probléma, úgyhogy nagyobb figyelmet érdemelt volna. Pl. a Tanítóképző Főisko
lán foglalkozunk a beszédhibás kisiskolások felmérésével; csak egyetlen adatot említek: 
jelenleg a XII . kerületben a kisiskolások 17%-a pösze: csak érzékeltetésül álljon itt Sarbó 
század eleji adata: a tanulóknak ekkor 3,6%-a volt pösze (A beszéd összes vonatkozásaiban. 
Budapest 1906. 203). A 35.1. egyik szavát helyesbítenünk kell: a beszédhibásoknak inkább 
mondjuk azt, hogy logopédushoz menjenek, ne azt, hogy gyógypedagógushoz. A 35. 1. 
megállapításaival ellentótben — a beszódművelés-órákon tapasztalt megfigyeléseim 
szerint — ismét terjed a raccsolás, egyre gyakrabban hallhatjuk — egyes színésznők 
beszédében is — az á-nak a-szerű ejtését, továbbá a zártszájú beszéd mellék jelenségek ént, 
meg a tánczene jóvoltából terjed a nazális beszéd, valamint az Abaffy Erzsébet által leírt 
péndz-, hiánydzik-féle ejtés is egyre gyakrabban hallható, legalábbis a fővárosban (Egy 
mai magyar hang változásról. Nyr. 99: 170 — 174). „Mindent összevéve azt mondhatjuk, 
hogy a magyar kiejtés jelenlegi állapota olyan fejlődós irányába mutat, amely nem mond
ható minden vonatkozásban kívánatosnak" (38). 

A harmadik fejezet — „Anyanyelvünk új szófűzési, mondatszerkezeti jelenségeinek 
bemutatása, értékelése" (liácz Endre munkája) — alaktani és mondattani kérdésekkel 
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foglalkozik. Az alaktant illetően valóban csak áttekintés, a szerző meg is jegyzi, hogy 
erősen kellett válogatnia a rendelkezésére álló terjedelem miatt (45). Azokat a mondat
tani jelenségeket tárgyalja részletesen, melyek legjellemzőbbek mai nyelvünkre. Nagyon 
sok érdekes példát sorakoztat fel a bemutatott jelenségek szemléltetésére, ilyenek az 
alannyal, az állítmánnyal, a bővítményekkel, a névelőkkel, az összetett mondatokkal és a 
szórenddel kapcsolatos kérdések. Bővebben tárgyalja az egyeztetést, a melléknévi 
igenév jelzői használatát, a vonatkozó mondatokat és a birtokos jelzőt. Szerinte „Nap
jaink leggyakoribb mondatszerkesztési hibájának tekinthető a birtokos jelző -nak, -nek 
ragjának indokolatlan mellőzése" (59). 

A mai magyar nyelv pillanatnyi állapotát tekintve — véleményem szerint is —, 
nagy szükség volt a negyedik, stilisztikai fejezet megírására. Címe: „A köznyelvi stílus 
jelenségeinek értékelése és áttekintése" (Eder Zoltán, Grétsy László és Kovalovszky 
Miklós munkája). „Köznyelvi stílusunk jelenlegi állapota s alakulása nem tekinthető 
teljesen megnyugtatónak" — állapítják meg a szerzők (75). A helyes és szép stílus ellen 
elkövetett hibák felsorolásakor ismét találkozunk az idegen szavak használatával, majd 
minden részfejezet fontos jelenségre hívja fel a figyelmet: a szótévesztés, a szólás- és 
szerkezetvegyítés, a képzavar, a hibás szó választás, a zsúfolt mondatszerkesztés már 
sokszor tárgyalt hibái a stílusnak, újabban egyre inkább tért hódít a sablonos fogalmazás, 
a közhely-stílus, a szószaporítás, a túlzott szűkszavúság, a stílustörós, a dagályosság. 
Ezek közül a jelenségek közül talán a közhely-stílus és a stílustörés a legveszélyesebb; 
erről bárki meggyőződhet, ha elolvas párszáz felvételi dolgozatot. Az okok és teendők c. 
összegezésben (82) a közoktatás színvonalának emeléséről van szó, nagyobb óraszámot 
kellene adni a magyar irodalomnak és nyelvtannak, a jelenlegi óraszám ugyanis még az 
ismeretek átadására is kevés, nemhogy a gyakorlásra. ,,Az anyanyelv kellő ismeretének 
hiánya azért veszélyes, mert együtt jár vele a nyelvérzék elbizonytalanodása és ennek 
következtében a nyelvszokástól való eltávolodása" (84). 

Az ötödik fejezet „Nyelvünk rétegeinek és a napjainkban végbemenő nyelvi át-
rétegződésnek áttekintése és értékelése" (Kovalovszky Miklós munkája). A sajtó, a rádió 
és a televízió nyelve, a hivatali nyelv; az előadói, szónoki nyelv; a szaknyelvek és a tudo
mányos nyelv; az ifjúsági nyelv és a szépirodalom nyelve tartozik ide. A fejezet az egyéb 
nyelvrétegek (pl. sportnyelv, társalgási nyelv) ismertetésével zárul. 

A mű végén a tanulságok és javaslatok állnak. „A vizsgálat tanúsága szerint nyel
vünk soha nem látott-hallott módon, a tudományos és technikai forradalom korszakához 
illő gyorsasággal fejlődik, gazdagodik, de e nagyarányú fejlődésnek szükségszerű vele
járói a hibák, torzulások is. . . A legtöbbet a szókincs fejlődött. . . Nyelvünk hangtani 
változásai között. . . többségben vannak azok, amelyeket mai tudásunk alapján károsnak 
tartunk. Az új mondatszerkesztési jellegzetességek körülbelül azonos arányban tartal
maznak hasznos, előre mutató és káros, visszahúzó elemeket. Napjainkban köznyelvi 
stílusunk ad leginkább okot az aggodalomra.. . A fontosabb sajátos nyelvi rétegek stílus
összképe meglehetősen egyenetlen, vegyes, de alapjában véve nem kedvezőtlen" (97). 
A könyv a javaslatok felsorolásával zárul. 

A „Mai magyar nyelvünk" sikeres összegezése a mai nyelvállapot fejlődési irá
nyainak; elsősorban a stilisztika területén nyit újabb távlatokat a nyelvművelés számára, 
de nagy haszonnal forgathatja mindenki, aki szívén viseli anyanyelvünk ügyét. 

A. JÁszó ANNA 

Jakab István: A magyar igekötők állományi vizsgálata 
Nyelvtudományi Értekezések 91. sz. Akadémiai Kiadó, Budapest 1976. 106 1. 

A szerző arra a látszólag egyszerű, de mindmáig tisztázatlan kérdésre keres választ: 
melyek a magyar igekötők ? Az eddigi munkák ugyanis csak a „fontosabb", „gyakoribb" 
igekötőket sorolják fel, többnyire még „pl." vagy „stb." jelzéssel is utalnak a lista bővít
hetőségére, vagy éppen kijelentik — ha szabad saját magamra hivatkoznom —, hogy az 
igekötők számát nem is lehet pontosan megállapítani, mert nem tudjuk őket mindig 
elhatárolni a határozószóktól. Szerzőnk néhány mérvadó kézikönyv (Értelmező Szótár, 
helyesírási szabályzatok, újabb leíró nyelvtanok) egybevetése alapján 62 igekötőt, illető
leg igekötőnek tartott elemet vesz vizsgálat alá a nyelvrendszerbeli és nyelvhasználatbeli 
előfordulás gyakorisága (megterheltség), a morfológiai szerkesztettség és a jelentés szem
pontjából, s e vizsgálatok eredményeiből kiindulva tesz kísérletet az igekötők állománya-
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nak és mivoltának meghatározására. Forrásai: két nagy szóanyagú modern szótár (az 
ÉrtSz. és ORSZÁGH LÁSZLÓ Magyar —angol szótárának 1963. évi kiadása), valamint a mai 
nyelvhasználatot tükröző szépprózai, verses, értekező prózai és újságnyelvi szövegek, 
műfajonként 100 000 betűjelnyi terjedelemben. Az egyes forrásanyagokból nyert tanul
ságokat, számszerű eredményeket különböző szinteken egybeveti — szépprózát és verset, 
értekező prózát és újságnyelvet, szépirodalmi és nem szépirodalmi szöveget, szöveget és 
szótári anyagot —, ellenőrzésképpen még az egyes szövegek kisebb részein is elvégzi a 
statisztikai számításokat. 

Az igekötők megterheltségének mennyiségi adatai megnyugtatóan egyértelmű 
képet adnak. A gyakorisági listák élén mindenütt a hat úgynevezett ősi igekötő áll (meg-, 
el-, fel-, ki-, be-, le-), csupán sorrendi eltérésekkel, 5 — 20% közötti megterheltséggel — a 
meg- vezető helye kiugró, a szótárak kivételével 20%-on felüli gyakorisággal. Sok az 
egybeesés az 1 — 5% közötti gyakoriságú igekötők kategóriájában is: rá-, vissza-, át-, 
össze-, oda-, bele- mindegyik összesített listán szerepel. Számos igekötő megterheltsége 
csak ezreleknyi, sőt tízezreleknyi, némelyek pedig egyáltalán nem fordulnak elő a vizsgált 
szövegekben (pl. alul-, felül-, ketté-, közé-, tönkre-, újjá-). 

Morfológiai tekintetben az igekötők szerkesztetlenek: egy részük csak történetileg, 
más részük csak formálisan elemezhető. A világos szerkezetű elemeket (pl. véghez-, létre-) 
a szerző eleve kizárta a vizsgálatból. A jelentéstani vizsgálat elkülöníti a többségben levő 
dinamikus jelentésű — nagyrészt lativusi eredetű — igekötőktől a néhány statikus jellegű 
elemet (benn-, fenn-, kinn-, itt-, ott-), majd azt veszi szemügyre, mennyire küszöbölődik ki 
az igekötős igékben a képzetváltás mozzanata, mennyiben tesznek eleget az összetétellé 
válás Pais Dezső megszabta feltételének (vö. MNy. 50: 182). A szerző egy reprezentatív 
minta, a be- igekötős igék jelentéselemzésével arra az eredményre jut, hogy azoknak az 
igéknek a számaránya, amelyeknek jelentése nem több a két elem jelentésének puszta 
összegénél, a 15%-ot sem éri el. (Tegyük azonban hozzá, hogy ez nem elhanyagolhatóan 
csekély mennyiség.) ,,Az igekötők lexikai-morfológiai beágyazottsága" című fejezet 
matematikai eszközökkel számítja ki azokat a mutatókat, amelyek az igekötős ige tovább-
képezhetőségét ós a képzéssel alakult igéknek igekötővel való elláthatóságát jellemzik. 
I t t is a statisztikai mintavétel eszközével él a szerző — az / betűs igekötők anyagát 
elemzi —, s noha arra az eredményre jut, hogy ,,az igekötő lexikai-morfológiai beágyazott
sága az igekötőségre nézve nem mérvadó" (95), ez a fejezet is igen érdekes tanulságokkal 
szolgálhat más célú, pl. szóképzéstani kutatások számára. Figyelemre méltó az az eddig 
nemigen alkalmazott vizsgálati szempont, hogy elkülöníti az igei utótagú alakulatoktól a 
nem igei utótagúakat, tehát az igeneveket és a deverbális származékokat; ebből többek 
között az a stilisztikai tanulság adódik, hogy a fejtegető és közlő próza nominálisabb 
természetű, mint a szépirodalom (50). 

A vizsgálatok eredményeit összegező, a célul feltett kérdésre válaszoló zárófejezetet 
a szerző szerényen ,,kísérlet"-nek címezi. Feltételes meghatározása így hangzik : „Igekötő
nek tekinthető az a lativusi árnyalatú határozószerű elem, amely konkrét és átvitt jelen
tésben egyaránt járulhat nagyobb mennyiségű igei lexémához. Ez az igei lexéma lehet 
elemi, de lehet képzett is, sőt az igekötős alakulat is eleméül szolgálhat bármiféle további 
szóalkotásmóddal létrehozott újabb lexémának, és a nyelvhasználatban is gyakrabban 
előfordul" (100). Igekötő-listája pedig a következő: meg-, ki-, el-, le-, fel-, be-, át-, össze-, 
vissza-, rá-, bele-, szét-, oda-, elő-, hozzá-, végig-, körül-, hátra-, túl-, alá-, félre-, egybe-, 
agyon-, haza-, keresztül-, utána-, előre- (98). Ez az állásfoglalás gondos, alapos és módszeres 
kutatómunka logikus eredménye, mégsem tekinthető minden vonatkozásában végérvé
nyesnek. Önkényesnek látom a statikus, locativusi jellegű elemek (pl. benn-, fenn-) 
indokolás nélküli kizárását; igaz, hogy a legrégibb rétegbe tartozó igekötőink mind lativusi 
eredetűek és dinamikusak, de ebből nem következik az, hogy a nyelvfejlődés során ne 
jöhettek volna létre statikus igekötők. A kapcsolhatóság (megterheltség, gyakoriság) 
minden bizonnyal a legfontosabb kritérium; a szerző azokat az elemeket rostálja ki, 
amelyek az általa vizsgált forrásokban nem vagy csak igen kis számban fordultak elő 
(abba-, elé-, ellen-, félbe- stb.). Igen valószínű, hogy ha más szövegeket választ feldolgo
zásra, más igekötőszerű elemek jutnak erre a sorsra. De még sokkalta nagyobb anyag, 
aká egy elkészült gyakorisági szótár alapján is csak önkényesen lehet megállapítani az 
előfordulásnak azt a küszöbértékét, amelyen alul az összetételi előtag már nem számít 
igekötőnek. Aligha következetes, hogy az át- és a szét- igekötőnek minősülnek, variánsaik 
pedig, az által-\átal-, ÜL a széjjel- pusztán a gyakorisági kritérium alapján kiesnek. 

Újszerű az igekötőzés és a szóalkotás közötti összefüggésre való rámutatás, de 
hiányolhatjuk a kritériumok közül az igekötős ige szintaktikai viselkedését. Az igekötős 
igére gyakran jellemző a vonzat; határesetekben, amikor nehéz eldönteni, hogy az igét 
kísérő szócska határozói bővítmény-e vagy igekötő — különösen fordított vagy megszakí-



234 SZEMLE - ISMERTETÉSEK 

tott szórendű mondatokban, pl. „nem néz rá", „bele is esett", — a második, azonos szere
pű határozó ottléte („nem néz rá a képre", „bele is esett a vízbe") igekötőre vall. Ilyen 
vonzata pedig lehet a szerző által kihagyott elemek némelyikével kapcsolódó igéknek is. 
Elsősorban a neki- előtagúak kíséretében feltűnő a -nakf-nek ragos bővítmény („nekimegy 
a falnak", „nekilát az evésnek", „nekigyürkőzik a munkának" stb.); a neki- szótári 
megterheltsége is ellene szól az igekötők közül való kihagyásnak, hiszen az ÉrtSz.-ban 
43, az Országh-szó tárban 63 adat képviseli (vö. 16 — 17). De van ilyen vonzatuk a „stati-
kusságuk" miatt kimaradt benn- és fenn- előtagú igéknek is: „bennég a házban", „benn
ragad a sárban", „fennakad a fán", „fennmarad a vízen" stb. A magam részéről tehát az 
igekötők listáját legalább ezekkel az elemekkel bővítenem. 

Jakab István munkája az igekötő problémáját nem oldja meg véglegesen. Az előbb 
említett kérdés például, hogy némely igekötőt hogyan határolhatunk el az azonos alakú 
határozószótól, szóba se kerül, s azt sem állapíthatja meg az olvasó, hogy a szövegekben 
előforduló effajta határeseteket hogyan bírálta el, pedig ez is befolyásolhatta az egyes 
igekötők gyakoriságának számszerű megállapítását. Fogalmazásának szerénységéből az 
tűnik ki, hogy eredményeit maga sem tekinti megdönthetetlennek. ,,A magyar igekötők 
állományi vizsgálata" azonban kétségkívül közelíti a kérdést a teljes tisztázáshoz. Fel
dolgozott forrásai a mai magyar nyelvről megbízható képet adnak — a szlovákiai magyar 
napisajtó nyelve a vizsgált szempontból aligha mutathat lényeges eltéréseket a hazai 
nyelvhasználattól —, szemlélete, vizsgálati módszere korszerű, alapos elemzései és számí
tásai, a különböző táblázatokba áttekinthetően foglalt eredményei minden eddiginél 
részletesebb és behatóbb ismereteket nyújtanak a magyar igekötők állományáról. Igen 
meggyőző az a rendszerszerű szemlélet, amellyel az igekötős alakulatok összetétel voltának 
gyakran vitatott kérdését megoldja: eszerint mind összetételnek tekinthetők, de nem 
egyenként tapadtak azzá, hiszen elég sok közöttük a jelentéstanilag szókapcsolatnak 
minősülő, jelentéstöbbletet nem tartalmazó alakulat, hanem „olyan előtagjuk van, 
amely kategóriaszerűen az összetett szavak közé vonzza őket" (106). Nemcsak az ige
kötő-kutatás, hanem a szóképzéstan, a stílusrótegek összehasonlítása és a statisztikai 
módszerek alkalmazása szempontjából is értékes és jelentékeny munka. 

J. SOLTÉSZ KATALIN 

Kiss Lajos: Szláv tükörszók és tükörjelentések a magyarban 
Nyelvtudományi Értekezések 92. szám. Akadémiai Kiadó, Budapest 1976. 231 1. 

A magyar szlavisztikai irodalom ismét szép munkával gyarapodott. Kiss LAJOS 
évek óta foglalkozik a magyar szókincs szláv eredetűnek minősíthető tükörszavainak és 
tükör jelentéseinek vizsgálatával. E munkásságának összegezését tette most le az olvasó 
asztalára. A korábban csak szórványosan, még MELICH JÁisrosnál is inkább csak kiegé
szítésképpen vagy alkalomszerűen végzett ilyen jellegű kutatások után immár a rendsze
res és céltudatos búvárlatokra is sor került, melyek eredménye Kiss Lajos sok új szem
pontot fölvonultató, nemcsak nyelvészeti ismereteinket bővítő jelen kötete. 

A szerző a bevezető fejezetben rendkívül lényegretörően és világosan meghatározza 
a tükörszó és tükörjelentés fogalmát, nyelvi szükségszerűségét (3), majd az erre vonatkozó 
legfontosabb külföldi és hazai szakirodalmat veszi számba (3 — 4). Rávilágít az ilyen jellegű 
kutatások összetett voltára és aláhúzza, hogy a tükörszavak és tükörjelentések eredetét 
illetően egyértelmű véleményalkotásra gyakran nincs mód, mivel a különböző nyelvekben 
azonos jelentéstartalmak ós szerkezetek egymástól függetlenül is kialakulhatnak (4). 
Ez a dicséretes álláspont a kötet egész szóanyagának értékelésénél érvényre jut. Az ono-
masziológiai kutatások jelenlegi helyzetében bizony magában a kutatóban is bizonytalan
ság maradhat néha az ítélethozatal során és után az eredet kérdésében, s ilyenkor a szub
jektív szempontok is köimyebben érvényre juthatnak. Kiss igyekezett következetesen 
elkerülni az ilyenfajta megoldásokat, csaknem mindig sikerrel. 

Kiss Lajos mintegy százhetven magyar szó magyarázatát kísérelte meg (valójában 
159 szócikke van a könyvnek, de néhány címszó alatt több kifejezés ül. szerkezet is 
elemzésre került). Olyan kifejezéseket is bevont kutatási körébe, amelyekről talán álmá
ban sem gondolná az ember, hogy keletkezésük valamilyen módon idegen (szláv) nyelv(ek)-
hez kapcsolódik. És valójában ez a helyes álláspont: megvizsgálni, széles összefüggéseiben 
bemutatni az ártatlannak és világos eredetűnek látszó kifejezéseket is, ha arra onoma-
sziológiailag valamilyen okot találunk. 
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A gazdag és sokrétű bibliográfia (7 — 12) után következnek betűrendben az egyes 
szómagyarázatok (15 — 219). A tárgyalt szavak fogalmi körök szerinti csoportosítása 
(220) ós a szómutató (221 — 228) révén jó és könnyű áttekintést kapunk a kötetben talál
ható kifejezések hovatartozásáról és helyéről. 

A szavak fogalmi megoszlása alapján nézzük meg például a mesterségekkel össze
függő szókincs tárgyalt elemeit. Ezeknek tizenegy szaváról állítja több-kevesebb bizonyos
sággal a szerző, hogy szláv mintára, illetőleg hatásra keletkezett. Közülük hét (ablakos, 
bádogos, bordás, drótos, sáfrányos, sonkolyos, varga) szlovák, egy (lakatos) horvát, kettő 
(asztalos, fazekas) közelebbről meg nem határozható szláv és egy (szabó) kifejezés 
feltehetően nyugati szláv mintákat tükröz. Kiss gazdag adattára és részletekbe menő 
körültekintő elemzése meggyőz bennünket következtetése helyességéről. Mégis úgy 
gondolom, hogy néhány további kiegészítés itt-ott jobban megvilágítja a szerző által 
kifejtett gondolatokat. 

Nem szándékozom eltúlozni az időrendi tényezők szerepét, néhány esetben azért 
mégis érdemesnek látszik fölhívni rá a figyelmet. Például az adatszerűen 1765 óta ismert 
magyar bádogos főnév (24) létrejöttére Kiss Lajos szerint elsősorban a szlovák plechár 
(és változatai) foglalkozásnóv hatott (24 — 25). Tekintettel az egykori bádogosipar magyar
országi gócaira, ezzel a föltevéssel számolni kell, noha jelenleg szótörténeti tényekkel nem 
támasztható alá. Ugyanakkor nem hanyagolható el az az erős német befolyás sem, amely 
egyebek közt éppen a bádogos szakma területén megnyilvánult. így például a bádogos 
mesterséget folytató személy német eredetű megnevezései korán bekerültek^ a szláv 
nyelvekbe, vö. cseh klempif, ócseh klampif, szlovák klampiar (MACHEK, EtSIC,2 2541), 
szerb-horvát klamfar (foglalkozásnévkónt 1495 óta adatolva: SCHNEEWELS, DtLwSkr. 54), 
klanfar, klampar stb. (SCHNEEWEIS, DtLwSkr. 54), szlovén klânfar, klampar (STRIEDTEB-
TEMPS, DLwSlv. 150), cseh platnéf (MACHEK, EtSIÖ.2 455), lengyel platnerz (1564: I. 
MA_CZYNSKI, Lexicon latino-polonicum. . . Régiómon ti, 1564. Nunc iterum edidit R. 
Olesch. Köln —Wien, 1973: 365: Laminarius a.). Ez utóbbi a kfn. blatner átvétele. (A ma
gyar kolompár német és szláv összefüggéseire és a szláv szavak eredetére 1. Kiss 23). 
Éppen ezért a szlovák plechár, blachár stb. befolyásoló szerepe a magyar bádogos származék 
kialakulására nem tekinthető kizárólagosnak és egyértelműnek. 

Kiss szerint a 'szövőbordát áruló szlovák vándorkereskedő' jelentésű magyar 
bordás főnév valószínűleg a szlovák brdár hatására keletkezett (29), a magyar sonkolyos 
létrejöttét meg talán a szlovák vostinár befolyásolta (158). Véleményem szerint ez több, 
mint valószínű. Kiss remekül összefogott, tárgytörténetileg is alátámasztott érveléséhez 
történeti és néprajzi vonatkozásban mégis érdemes még hozzátenni, hogy a bordakészítós 
és -árusítás — egybekapcsolva a sonkoly felvásárlásával — évszázadok óta a szlovákok 
egyik fontos megélhetési forrása volt. Legszámottevőbb gócuk Gömör megye nyugati 
része volt, innét indultak útnak az egykori Magyarország legtávolabbi vidékeire is. 
Tevékenységükről sokat mondó táblázatokat közöl 1850-től napjainkig Mária Praslieková 
(Slovensky národopis 13: 327 — 31, 333), ós térképeken szemlélteti a bordakészítők 
településeit (i. m. 324), üzleti útjait (i. m. 369) is. A 19. század első negyedében a szlovák 
sonkolyosok (és velük együtt a mézeskalácsosok) ténykedéséről JÁN CAPLOVIC adott némi 
tájékoztatást (német nyelvű írásának szlovák fordítását 1. V. UBBANCOVÁ, Poëiatky 
slovenskej etnografie. Bratislava 1970. 258). Valamivel részletesebb képet rajzol a bordá
sok és sonkolyosok életéről PAVOL DOBSÍNSKY (Prostonárodnie obyöaje, povery a hry 
slovenské. Turc. Sv. Martin, 1880: 100 — 101). E közleményekből is az derül ki, hogy a 
bordás és a sonkolyos jellegzetes alakja volt az egykori szlovák kézműiparnak és vándor
kereskedelemnek. Mindezek alapján aligha kétséges, hogy a magyarban mind a bordás, 
mind a sonkolyos megnevezés létrejöttében komoly szerepe volt a szlovák nyelvnek. 

A bordás eredetének okán azonban érdemes tágítani a kört és elgondolkozni azon, 
hogy onomasziológiailag talán a közismert magyar egy bordában szőtték őket szólásnak is 
köze lehet a szláv nyelvek szólásanyagához. A szólás tárgytörténeti magyarázatát ugyan 
jól megadja O. NAGY (Mi fán terem? 34 —5), de még csak utalás sincs arra, hogy esetleg 
nem független magyar fejleményről van szó. Pedig a szólás élt és él a környező szláv 
nyelvekben is, azonos jelentésben ós funkcióban (1. FR . L. ÖELAKOVSKY, Mudrosloví 
národu slovanského ve pfíslovích.3 Praha 1949: 756). Éppen ezért legalább két dolgot 
mindenképpen figyelembe kell venni. Egyrészt azt a fontos tényt, hogy a takácsmesterség 
alapvető szókincsének nagyobbik hányada szláv eredetű (1. Kiss 29), másrészt a magyar 
szólás kései jelentkezését. Az egy bordában szőtték őket a NySz. (1: 286) tanúsága szerint 
csak a XVII. század eleje óta mutatható ki, ezzel szemben például a cseh v jedno brdo tkati 

1 A rövidítések föloldását 1. a TESz. I —III. kötetében. 
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'egy bordában sző' alapforma már a 15. század óta idézhető (1. J . ZAORÁLEK, Lidová 
rcení.2 Praha 1963. 47; egyéb változatait is 1. itt). A szlovákból najedno brdo tkani alakban 
A. P. ZÁTTTRECKY (Slovenská pfísloví, pofekadla a úsloví. Praha 1896. 122) közli, a Gömör 
megyei bordások körében használt változatokat pedig Praslicková gyűjtötte össze 
(Slovensky národopis 13: 374). 

Azt gyanítom hát, hogy a magyar szólás föltehetően (nyugati) szláv mintára kelet
kezett tükörfordítás. Ugyanis a Kiss által többször hangsúlyozott elv, miszerint azon a 
jelentésterületen belül, ahol sok jövevényszó (esetünkben szláv jövevényszó) található, 
ott tükörfordítással (esetünkben szláv tükörfordítással) is számolni kell, kiterjesztendő a 
nagyobb egységekre, szerkezetekre, állandósult szókapcsolatokra, szólásformákra is. 
A tükörjelenségekkel kapcsolatos vizsgálatok így sokrétűbbé, teljesebbé teszik az adott 
szókincs eredetéről nyerhető ismereteinket. 

Hasonlóan a bordáshoz, és a sonkolyoshoz, csak talán még hangsúlyozottabban kap
csolódott, s kapcsolódik itt-ott még ma is a magyarok között az ablakos, drótos, sáfrányos 
alakja, tevékenysége a szlováksághoz. Kiss jól dokumentált nyelv- és kultúrtörténeti 
anyaga alapján világos okfejtéssel egyértelműen bizonyítja, hogy a magyar ablakos 
(15 — 17), drótos (41—44) és sáfrányos (152—155) foglalkozásnév szlovák mintára kelet
kezett. A drótos alakja például olyan erősen kötődött a szlovák vándoriparoshoz, hogy e 
mesterség más nemzetiségű (kárpátukrán, tátrai lengyel: góral) képviselője is drótostót 
volt a magyar számára (42). Nos, a drótos foglalkozás és a szlovák ember szoros viszonyára 
jellemző, hogy még maguk a lengyelek is azonosították, összekeverték a góralokat a szlo
vák drótosokkal. A Krakkó és Tatra közötti vidékeken például a 19. századi bábjátékokon 
a szlovák drótos bábfigurája nem egy esetben összekeveredik a góral alakjával, és a góral 
azonos a szlovák drótossal (1. ZATKO: Slovensky národopis 10: 19). 

Ami a sáfrány alapszót illeti, feltétlen figyelmet érdemel — a TESz. (III, 470) 
eltérő véleménye ellenére is — Kiss megállapítása, miszerint a zsáprány változat esetleg 
szláv közvetítéssel jutott a magyarba (155). 

A szerző kifejtése nyomán a magyar fazekas, lakatos, szabó ós varga foglalkozásnevek 
keletkezésére gyakorolt szláv hatást is igazoltnak látom. Sőt, a fazekas (52 — 53) esetében 
sem csak a szláv nyelvek intenzitást növelő szerepét hangsúlyoznám, de föl merném 
tételezni indukáló befolyásukat is. Mégpedig éppen annak a komoly hatásnak az alapján, 
amelyet a fazekasiparban a környező szláv lakosság a magyarságra gyakorolt, s amelyet 
Kiss olyan szépen be is mutatott . 

A szab ige főnevesült szabó származékát közszóként az 1500 körüli évektől kezdve 
tartjuk nyilván (TESz. I I I , 641), személynévként először 1272-ben fordul elő (OklSz.). 
Talán nem haszontalan rámutatni, hogy az onomasziológiai szempontból figyelembe 
veendő szláv megfelelések közül például az ócseh krajcí, krajéc, krajac közszóként már a 
14. század közepe óta adatolva van (1. J . GEBATJER, Slovník starocesky I —II. Praha 
1903 — 1916; II , 124), és foglalkozásnévként még a földolgozatlan szlovák nyelvtörténeti 
anyagból is 1460 óta idézhető (1. F R . RYSÁNEK, Slovník k Zilinské knize. Bratislava 1954. 
260). A magyar szabó főnév létrejöttére északi irányból gyanítható hatás nyelvi föltételei 
tehát kétségtelenül adva voltak. Az egyéb körülményeket pedig sokoldalúan föltárta 
Kiss Lajs (159-62). 

S úgy vélem, hogy a szláv nyelvek nyújtotta lehetőségek példás kiaknázása komoly 
segítséget jelent a magyar varga eredetének a tisztázásához is (199 — 202). Érvényes ez 
még akkor is, ha a varr igéből a varga főnév képzésének módja nyelvészetileg a jelen 
pillanatban még nem teljesen világos (1. TESz. I I I , 1092). Ennek ellenére a megfelelő 
szláv anyag felvonultatása a varr — varga összefüggés elismerését szinte kikényszeríti. 

A szláv eredetű magyar kalkokat illetően az említett kézműiparosok és vándor
kereskedők köre természetesen korántsem teljes. Példának okáért idetartozónak vélem az 
egykori kocsikenőcs-, vászon- és gyolcsárusok némely magyar megnevezését is, vö. 
vásznos (1731: MGSz. 7: 88), gyeheces (uo.), melyek létrejötte aligha független a szlovák 
plátenkár, pláteník, ill dechtiar, dehtár foglalkozás«evektől. 

Természetesen a recenzens a kötet minden címszavát külön-külön nem kommentál
hatja, isiéhány további — szükségszerűen esetleges — észrevétel talán mégis segíthet a 
szerző oknyomozó munkája apróbb részleteinek élesebb megvilágításában, pontosításában. 

Kiss a magyar főzelék főnévnek három jelentését (1. 'főtt ennivaló', 2. 'főzni való 
növényi élelmiszer', 3. 'Zuspeise') adja meg (70) és a szláv varivo-íéle szavak szembeszökően 
hasonló jelentésfejlődése okán a magyar szó esetében szláv hatással számol, ill. esetleges 
szláv — magyar kölcsönhatást is föltételez (71). E helyes megállapításokhoz kiegészítésül 
hozzáteszem: a magyar főzelék egykoron a sörfőzés terminológiájában 'főzet' jelentésben 
mindennapos szó volt, vö. 1694 (Szendrő): ,,4 hordó ser hellyett pedigh égy egeß főzeléket" 
(Országos Levéltár Csáky lt. Kassai lt. 7. es. Fasc. 49), 1719 (Léva): „Minden főzelék 
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serből az élesztőnek fele az serfőzőé legyen" (MGSz. 3: 175) stb. Azt hiszem, hogy ez a 
'főzet' jelentéstartalom sem választható el a szláv népeknél régóta közkedvelt és elter
jedt serfőzéstől (erre vö. GLOGER, EncyklStar. 4: 28 — 31), pontosabban annak szláv 
szókincsétől, és onomasziológiai tekintetben még egy szállal szorosabbra főzi a magyar 
főzelék és a szláv megfelelések között föllelhető kapcsolatot. 

Kiss a képmutató eredetének kutatása során megjegyzi: „Az viszont még magya
rázatra vár, miért van az, hogy a latin mutare átvételéből származó magyar mutál a közép
korimagyarban csupán a képmutáló utótagjaként élt, önállóan nem" (113). Nos, lehetséges, 
Jiogy a mutál nem is hiányzik a korábbi magyar szókincsből, hiszen a magyar nyelv latin 
eredetű jövevényszavainak számbavétele még mindig eléggé hiányos. A TESz. 1760. évi 
első adatával szemben például vö. 1627: ,,. . hanem más szóra mutálni akarja" (SALAMON 
F., Két magyar diplomata a tizenhetedik századból. Budapest 1884: 81). Nem tartom hát 
lehetetlennek, hogy idővel a mutál ige korábbi előfordulása is beigazolódik. 

A magyar kezes főnevet a JókK.-től kezdődően tartjuk számon (224) és Kiss azt 
gyanítja róla, hogy az szláv mintára alkotott tükörszó (115-116). Gyanúja esetleg 
bizonysággá erősödik, ha rámutatunk, hogy a szláv népeknél régente a kezesség milyen 
jelentős jogi fogalom is volt. Az ősszláv *rokojbm,ja-h.oz kapcsolódó 'Bürge; Bürgschaft' 
jelentésű származékok középkori szerepére vö. V. BRANDL, Glossarium illustrans bohemi-
co-moravicae históriáé fontes. Brünn 1876. 302 — 3 és GLOGER, EncyklStar. 4: 162. 
Az ócsehben 1360 körül a rukojemstvie 'fideiussoria', rukojmé 'fideiussor' már szótározva is 
van (1. Klaret a jeho druzina. Text z rukopisù upravil a vydal V. FlajShans. I I . Praha, 
1928: 433), de vö. a korai lengyel megfeleléseket is: 1389: ,,Jaco maczey umowil s bogu-
szem, czsobi dobil na rancoymach, tho mu mai dacz. . . " (A. A. KRYNSKI —M. KRYNSKI, 
Zabytki jezyka staropolskiego. Warszawa 1918. 39), 1391: „ m a m . o vcj>czenczena 
rókogemstwo" (S. VRTEL-WIERCZYNSKI, Wybór textów staropolskich.2 Warszawa 1950: 
46) stb. A régi magyar jogi terminológia éppen elég sok szállal kapcsolódik a szláv nyelvek
hez (1. KOVÁCS, MagyJogTerm.), s véleményem szerint a kezes esete is ezt példázza. 

A szövőipari és kereskedelmi szaknyelv vég 'zusammengerollte Stoffbahn, Stück, 
Webe' szava a magyar nyelvben 1362 — 5 óta ismeretes (TESz. I I I , 1104). Kiss Lajos e szó 
jelentésfejlődése kapcsán széles látóhatárral megrajzolt körképen mutatja be a különböző 
nyelvek idevonatkozó elnevezéseit ós arra a következtetésre jut, hogy a magyar vég 
főnévnek ez a jelentése nem független a szláv, pontosabban a horvát konac ua. indukáló 
hatásától (206 — 7). A szláv szót a horváton kívül még az oroszból idézi, ahol is a KOHéq 
ua. 1581—2 óta mutatható ki (206). Az orosz kifejezésnek ez a jelentése Kiss szerint a 
horváttól (és a magyartól) függetlenül alakult ki (207). Úgy tetszik azonban, hogy ez nem 
olyan biztos. 

A szláv nyelvek közül ugyanis a déli horváton és a keleti oroszon kívül a nyugati 
ághoz tartozó szlovákban szintén megtalálható a koniec ua., noha a S1SJ. ma már nem 
közli. Korábbi előfordulására vö. 1542: „geden konecz 2 lachte atlasu" (Slovensky letopis 
2: 309), 1564 előtt: ,,Item konec platna czo tku" (Jazykovedné átúdie 6: 233) stb. Ter
mészetesen a magyar, horvát, szlovák és orosz nyelvben végeredményben egymással 
párhuzamosan is kialakulhatott a vizsgált jelentés, mégis valószínűbbnek látszik az 
egyes szláv nyelvek közti összefüggés éppúgy, mint a szláv—magyar kölcsönhatás. 
S tekintettel arra, hogy a szövéssel és fonással kapcsolatos magyar szókincs jelentős 
mértékben gyarapodott a szláv nyelvek révén (1. a bordásnál, továbbá Kiss 207), a vég 
estében is inkább szláv hatással számolhatunk és nem megfordítva. 

Szépen kidolgozott szócikkek egész sora dicséri a szerző lankadatlan energiáját, 
körültekintő elemzőkészségét, a mélyebb összefüggések iránti fogékonyságát, az új 
jelenségek bemutatására való sikeres törekvését, mondanivalójának megalapozottságát. 
Ilyen a kereszténységhez kapcsolódó legtöbb címszó földolgozása, továbbá egyebek közt az 
esztennap (50 — 52), hegymeg (85 •- 89), szerzetes (166 —168), szöcske (173 — 176), tartomány 
(178 —• 181), ültet (194 — 195), világ (209 — 211) stb. A meggyőző szláv anyag fölsorakoztatá
sa ós példás interpretálása eredményeként azt mondhatjuk, hogy a TESz. ellenére is 
alighanem igaza van például a fésű (60 — 61), himlő (90 — 93), tizenegy-tizenkilenc (816 — 191) 
keletkezési körülményeit illetően. 

Ugyanakkor vannak esetek, amikor a vizsgált magyar kifejezések és a föltételezett 
szláv minták közötti onomasziológiai összefüggés egyértelműen nem igazolható. Természe
tesen ezzel a szerző is tökéletesen tisztában van. így például korántsem olyan szükségszerű 
valamilyen szláv hatás keresése a buzgó (35 — 36), ház (82 — 83), haza (83 — 84), nagyon 
(131-132), rántás (145-146) rétes (147-148), szivárvány (168 — 171), tisztabúza (182 — 
183), úr (192 —193), vakarcs (197 —198), zabálócsütörtök (217 — 218) stb. jelentésének magya
rázatánál. A rántás esetében például nem hagyható figyelmen kívül egyfelől a 17. század 
óta adatolt magyar röstöl 'pirít; rántást készít' (TESz. I I I , 458) szemléleti háttere, más-
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felől a szláv megfelelések kései jelentkezése. Az 1549 óta nyilvántartott magyar rétes 
származék (TESz. I I I , 397) is lehet független magyar fejlemény, annál is inkább, mivel a 
számításba vett szláv megfelelések közül a szerb-horvát gibanica pillanatnyilag csak 
a 17. század óta ismeretes (1. P. SKOK, Etimologijski rjeönik hrvatskoga ili srpskoga jezika. 
I - I V . Zagreb 1971-7 ; I, 577). 

A fölsorolt eseteknél — s még másutt is — a szerző is nagyon óvatosan fogalmaz 
és a tükörfordítást ilyenkor inkább csak lehetőségként említi, esetleg valószínűtlennek 
is tartja. Éppen ezért nem vagyok benne biztos, hogy nem lett volna-e jobb megoldás, ha 
anyagát hármas tagolásban tárgyalta volna, nevezetesen: 1. biztosan vagy nagy való
színűséggel szláv eredetű tükörfordítások, 2. talán, esetleg szláv eredetű tükörfordítások, 
3. nem szláv eredetű tükörfordítások. Jól tudom, hogy adott esetben nehéz megvonni a 
határt az első és a második csoport között, de éppen a szerző körültekintő elemzései bizo
nyítják, hogy ez a leggyakrabban mégis lehetséges. A további vizsgálódások pedig nyilván 
segítenek majd pontosabban helyükre tenni szókincsünknek ezeket az elemeit. Hiszen az 
esetleg szláv hatásra keletkezett magyar tükörfordítások száma még nyilván szaporítható, 
vö. az olyan kifejezéseket, mint pl. az árvácska, elvetél, kaszás, koldustetű, nyúlárny ékfű, 
öregapa, szentjánosbogár, vénasszonyok nyara stb., melyek ugyancsak megérdemelnék a 
tüzetesebb elemzést. Az ilyen irányú búvárkodást minden bizonnyal a szerző sem tekinti 
lezártnak. 

Kiss Lajos jelen kötetét örömmel soroljuk a magyar szlavisták jelentős munkái 
közé. A tágan értelmezett jövevényszókutatás nagyon érdekes és egyben sok buktatót 
tartogató területén végzett eredményes munkája nagy nyeresége az egész tudományágnak. 
Várjuk a hasonló színvonalú újabb publikációit e tárgykörből is. 

G R E G O R F E R E N C 

A magyar hangtan válogatott bibliográfiája 
BOLLA KÁLMÁN és MOLNÁR JÓZSEF. Akadémiai Kiadó, Budapest 1977. 231 1. 

Az elmúlt három évnek három olyan eseménye is volt, amely jelentősen hozzájárult 
a magyar fonetika önmegismeréséhez. Talán úgy is mondhatjuk, megalapozta azt. A tudo
mányszak kialakulása, segédtudományi státusa, majd önálló diszciplínává válása után 
eljött az összegzés ideje. Először BÜKY BÉLA vállalkozott rá, hogy összegyűjtse a beszéd 
legújabb magyar szakirodalmát (Beszédkutatás, halláskutatás és ezek rokonterületei 
Magyarországon 1960 — 69 között, ÁNyT 10 (1974): 281-311), s hozzátehetjük, leg
nagyobbrészt fonetikai címjegyzéket eredményezett a fölmérés. 1976-ban VÉRTES O. 
ANDRÁS megírta a magyar fonetika történetét a kezdetektől Balassáig, s vázlatos formá
ban folytatta is a témát 1945-ig. A harmadik esemény ennek a kötetnek a megjelenése, 
egy olyan inventáriumé, amely belső arányainak érzékeltetésével tárja föl, hogy mit ért el, 
hol tart a magyar hangtani kutatás. Ebből a szempontból jelentősége tehát fölbecsül
hete ti en. 

A gyűjtés munkáját — az anyagot egy korszak határán választva ketté — a 
Nyelvtudományi Intézet kutatógárdája és az ELTE fonetikai laboratóriumának munka
társai megosztva végezték el. A munka mintegy 3900 tételt foglal magában, s elrendezé
sükben fontos értékelő szempontokat érvényesít. A címeket nyolc fő fejezetre osztja, s ez a 
módja annak, hogy a feldolgozott tételeket tárgykörök szerint csoportosítsa. Emellett a 
szerkesztők kódjelekkel minősítették is őket, aszerint, hogy a felsorolt tanulmányok, 
kötetek stb. milyen természetű nyelvi anyaggal foglalkoznak, s hogy milyen szem
léletűek. 

A tárgy a tágabb értelemben vett magyar hangtan: a magyar hangtan és vonat
kozásainak a témaköre. (A megszorítás a szerkesztők számára azt jelentette, hogy például 
a helyesírás kérdéseivel foglalkozó munkák közül csak azokat válogatták ki, amelyek 
érintenek hangtani kérdéseket is.) Talán nem szükségtelen egy tájékoztató jellegű meg
jegyzés: hangtanon fonetikát és fonológiát kell az olvasónak értenie, s ami a magyar 
jelzőt illeti, ez nem a szerzők nemzetiségére vonatkozik, hanem arra, hogy a felvett müvek 
magyar vonatkozásúak. 

Az első fejezet a fonetika eseménytörténetének, művelőinek dokumentumait sorolja 
föl, s itt találjuk (negyvenöt tételben) azokat a felméréseket is, amelyek már tartalmaztak 
valamilyen összegzést a fonetikai kutatásokról, illetve ilyen adatokat tartalmaznak. 
Sorrendben a fonetika művelőiről írt megemlékezések, eseménybeszámolók, külföldi 
munkák ismertetése, történeti áttekintések listája következik. A második fejezet az össze-
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foglaló munkát, kézikönyveket sorolja fel, s csak a harmadik résszel érkezünk el a gyűjte
mény első kulcskérdéséhez a tudományszaknak a bibliográfiai munkákban alapul szol
gáló felosztásához. I t t az elv a beszédesemények ma érvényesnek tekinthető tagolása. 

A harmadik nagy egységben a beszéd szegmentális összetevőinek, a beszédhangok
nak a fonetikájáról van szó. Egész pontosan talán inkább hangtanáról, hiszen számos, 
fonológiai vonatkozású munkára is utalás történik. A képzés, az akusztikai jegyek, a 
percepció kérdései mellett — a tudománytörténet előrehaladásáról valló módon — külön 
egységben sorakoznak a beszédhang nyelvi funkciójával foglalkozó munkák. Ugyancsak 
külön egység a beszédhangok történeti mozgásával kapcsolatos leltár (a Hangváltás 
címszó egyaránt vonatkozik hanghelyettesítésre, ejtésmódra, hangváltozásra ós hangvál
takozásra). Érdekes tanulsággal jár a beszédhangok kontrasztív vizsgálatát felmutató 
összeállítás, mert itt egyrészt nagyon koraiak az első adatok, másfelől azonban nem 
annyira bővült ki a lista az utolsó évtizedre: egy grammatikai bibliográfiában bizonyosan 
más volna a helyzet. Majd másfélszáz dolgozat tárgya a hangsorok, voltaképpen a szótag 
és a kettős hangkapcsolatok problematikája. 

A szupraszegmentális jelenségek körében (vö. 5. Szupraszegmentális jelenségek) a 
kötet a hangsúlyt és a szórendet, a tonális tényezőket és az idő vonatkozású jelenségeket 
különíti el, az utóbbiakat két részfejezetre osztva, a ritmusra és a beszéd tempóra. JN'em kell 
csodálkoznunk rajta, hogy bizonyos egységek ott is külön részt kapnak, ahol talán az 
összevonás nem lenne indokolatlan. A bibliográfiák szerzői rendszerteremtő eljárásukban 
nem követhetik tisztán a Mengyelejev-féle szisztémát. Ahol több anyagot és szélesebb 
tématársításokat találnak, kénytelenek külön rekeszt nyitni, még ha a tagolás nem követi 
is az elméleti felosztás kívánalmait. I t t talán csak a „hangszínváltások" alatt szereplő 
három cikkel kapcsolatosan az az érzése az embernek, hogy a tételeket be lehetett volna 
sorolni két másik helyre, annál is inkább, mert sem váltakozásról, sem változásról szóló 
tézisekre nem utalnak. De itt talán éppen a szegmentális megfelelők között felvett hasonló 
címszó hatott a rendszerkényszer erejével. Statisztika, lejegyzés, helyesírás, ezek az 
adatok következnek, majd a hetedik fejezetben az alkalmazott fonetika eredményei. 
Az alkalmazott fonetika feladatköre igen széles körű. Legközvetlenebbül nyelvészeti a 
mindennapi nyelvhasználat sajátosságainak vizsgálata, a kiejtés kérdése. A kiadvány 
tanúsága szerint ez a magyar fonetikának szinte a leggyakrabban művelt területe. Többet 
foglalkoztak vele, mint a beszédhangok képzésével, akusztikájával és percepciójával 
együttvéve (ez utóbbiakat 170 tétel jelzi, míg 194 írásnak témája a kiejtés). Ami a beszéd
patológiát és a logopédiát illeti, kissé megtévesztő volna csupán a címek számából követ
keztetni a fonetikai kutatáson belüli helyükre. A gyűjtemény ugyanis természeténél fogva 
nyelvészeti anyagot dolgozott fel, így főképp a nyelvi tevékenységgel kapcsolatos zavar
típusok kerülnek említésre. A tudományszak külső köre a határterületekre eső vizsgálato
ké. Az olvasó az alábbi interdiszciplináris jellegű eredményekről tájékozódhat: az akusz
tika, a fiziológia, a kommunikációelméleti megközelítés, a stilisztika ós a poétika felől. 

A kötet részletes tartalomjegyzéket, cím és névmutatót, valamint szakrendi utalót 
is tartalmaz. 

Amit summázáskónt kiemelhetünk, az mindenekelőtt a kiadvány nagy használati 
értéke. Az olvasó kitűnően tájékozódhat belőle a magyar fonetika egyes tárgyköreinek 
eddigi publikációit illetően, másrészt eligazítást kap arról is, milyen megközelítésben, 
mely nyelvi anyagra vonatkozik az a tanulmány, amelyet a megfelelő helyen megtalált. 
Ez utóbbiak kódjelei a következő rendszert tükrözik: általános vagy egy speciális kér
désről van-e szó a műben, köznyelvi, dialektológiai vagy rétegnyelvi anyagra vonatkozik-e, 
végül pedig, hogy a szerző vizsgálata leíró vagy történeti szempontú-e. Ezek a betűjegynyi 
annotációk alapvető információt tudnak közölni az érdeklődővel. A könyv pedig a maga 
egészében a magyar hangtan eredményeinek tükre. 

Az ökonómia kényszere mindig rendet vág a közreadható anyagon, inkább tehát 
természetesen veszteségről kell beszélni, mint hibának számító kihagyásokról. A legfáj
dalmasabb közülük talán Götze Árpádé, aki jelentősen hozzájárult a hangképző szervek 
működésének és patológiájának megismeréséhez. A zavaró mozzanatok közül megemlítem, 
hogy az első fejezet 1. pontjának társszerzői nem szerepelnek a névmutatóban. Ugyancsak 
a névmutatóban a magyar kezdetű címszavak csak ,,A"-tól ,,Tud"-ig szerepelnek (vö. 
210 — 211), majd a „Tud"-tói tovább Morvay után (212). Egy bibliográfiában különösen 
zavaróak a sajtóhibák. Sajnos, a korrektúra nem volt elég gondos. 

Az Előszó azt ígéri, hogy a bibliográfiai felmérést öt évenként folytatni fogják. 
Ez lehetővé tenné, hogy folyamatosan képet kapjunk ennek az egyre gazdagodó rész
tudománynak a fejlődéséről. 

SZENDE TAMÁS 
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A nyelvészeti műszók lexikona 

A fenti címmel megjelent értelmező szakszótár nem önálló mű, hanem egyik fő
része B. BOTTYÁNFY ÉVA (szerkesztő), HORVÁTH MÁRIA, KOROMPAY KLÁRA és D. MÁTAI 
MÁRIA közös munkájának: Bevezetés az egyetemi magyar nyelvészeti tanulmányokba. 
(Egyetemi segédkönyv. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar. 
Kézirat. TankK, Bp., 1976. 235) Eleve kiemelkedő jelentőségű, mert első befejezett 
kísérlet a magyar nyelvtudományban használt műszók valamilyen szempontú számba
vételére.1 Terjedelme szerény; az összesen mintegy ezer címszónak csak kétharmad 
része magyarázott, a többi utalás, vagy idegen műszók csupán magyar megfelelőikkel. 
Az egyes magyarázatok átlagosan 1-10 sorosak, de a hosszabbak sem haladják meg a 
12-13 sort. A rövid értelmezések megfelelnek a műfajnak; egy-egy fogalom bővebb kiejtése 
semmiesetre sem feladata a terminológiai szótárnak. 

A szótár sajátos rendeltetését, a címszók kiválasztásának szempontjait a szerzők 
— KOROMPAY KLÁRA és D. MÁTAI MÁRIA — így jellemzik: „Célunk az, hogy röviden, 
közérthetően értelmezzük azokat a terminusokat, amelyekkel a magyar szakos hallgató 
egyetemi nyelvészeti tanulmányai során találkozhat. A középpontban a magyar nyelv
tudomány, ezen belül a nyelvtörténet szakkifejezései állnak, emellett azonban az általános 
nyelvészet, a fonetika, a stilisztika és a finnugor nyelvtudomány terminológiájának egy 
részét is felöleli jegyzetünk." Ezek szerint különleges, de másrészt egyetemes irányú is a 
„nyelvészeti kislexikon". 

A nyelvtudományon belül értett 'egyetemes' szótár szerkesztésénél a világon min
denhol gondot okoz a címszavak kiválasztása. A szerkesztők jelen esetben úgy döntöttek, 
hogy mellőzik az ismertnek feltételezett „legelemibb fogalmak (pl. főnév, alany, mondat) 
. . másrészt . . a ritkábban előforduló fogalmak" felvételét, illetőleg utóbbi esetben 
„szűkítették" a címszólistát. Figyelembe véve a célt és egyéb körülményeket, elvben és 
fenntartásokkal egyetértünk ezekkel a korlátozásokkal; helyességüket a gyakorlat fogja 
megmutatni. 

A magyar nyelvészeti irodalomban nagy késéssel megjelenő újdonság méltatásánál 
könnyű lenne megállapítani, hogy ez és az a műszó hiányzik belőle. (Készséggel elismerjük, 
hogy hiánytalan műszótár nem létezik, és a jövőben is aligha fog megjelenni.) A jól 
aláhúzott oktatási szempontra való tekintettel mégis megemlítjük, hogy egyes hiányzó 
műszavakat a további kiadásokban pótolni kell. Idetartoznak elsősorban a többjelentésű 
műszavak. Pl. ha az alaktani formáns szerepel, akkor ajánlatos felvenni a fonetikait is. 
Továbbá: nemcsak az egyetemi hallgatók munkáját könnyítik meg, hanem mindenkit 
szolgálnak a szerkesztők akkor, ha a mindmáig tisztázatlan vagy ingadozó jelentésű 
műszavakat értelmezik. A nem is kevés ilyen közül itt példának állítjuk a kiejtés-t, 
amelynek magyarázata az ErtSz.-ban sem teljesen kielégítő. A párhuzamos-ellen tétes-
-rokon fogalmaknál is ajánlatos a teljesség. Ha már van kontextuális jelentés, akkor legyen 
szituativ jelentés, illetve beszédhelyzet is. 

Nézetünk szerint kevés a hang-g&l kezdődő műszó. A hangsor, -rendszer, -tulajdon
ság, -alak, -tan, -terjedelem, -minőség stb. egyike-másikának majdani felvételét ajánljuk. 
Ugyanezt mondjuk a beszéd- előtagú műszavakkal kapcsolatban is (beszédmű, beszédaktus 
stb.). — A beszélt nyelvvel kapcsolatos fogalmak emelkedő gyakoriságával, növekvő 
jelentőségével számolni kell. 

Nehéz meghúzni a határvonalat a mérsékelt gyakoriságú és a ritkábban használt 
műszavak között. Csak példának említjük, hogy a kommunikáció, a csatorna, a nyelv
állapot és még más elméleti terminusok viszonylag elég gyakran feltűnnek a tanulmá
nyokban. 

A kezdő nyelvész és a műkedvelő érdeklődő minden példát igen hálásan fogad. 
Sok példa a terminológiai szótárt nem terhelheti. De egynek-kettőnek a legtöbb értelme
zés végén ott kell lennie. Hiányzanak a példák a rag, képző, toldalék és még számos cikk 
végén. A példáknál gondoljunk a nem magyar anyanyelvű hallgatókra is. Nem biztos, hogy 
első látásra érteni fogják a betűszó, mozaikszó cikkek végén a MÁV-ot, a KERAVILL-t, 

1 A gyakorlati kezdeményezés KÜBINYI LÁSZLÓ nevéhez fűződik. Tervezett szó
tárának (Nyelvészeti műszavak és műkifejezések kis tára, in: Anyanyelvünk az iskolában 
1954 — 5.) csak egy kis részlete készült el. — Jóval régebbi előzményeknek tekinthetők a 
M e s t e r s z ó k és más, hasonló elnevezésekkel közreadott nyelvészeti, többnyire la
tin—magyar, német—magyar, kisterjedelmű műszó-jegyzékek, amelyek egyes régi ma
gyar nyelvtanok függelékekónt jelentek meg. 
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a RÖLTEX-et. Egyiken-másikon a bennszülött magyarnak is gondolkoznia kell, hogy 
miből származik. Ezért ezeket a rövidítéseket fel kellett volna oldani. 

Az értelmezések között sok talpraesett fogalmazással találkozunk. Például a 
nyelvtan két értelmezése találó, világos, rövidsége ellenére elégséges. Egyes értelmezések
nél azonban kétségeink vannak tartalmi, vagy nyelvi megfogalmazás szempontjából. 
Pl. a „nominális mondat: Olyan mondat, amelynek az állítmánya névszó. . . Pl. 'ő a 
mezőn a harmatosság, kétes létben a bizonyosság'". I t t helyesebb lett volna a MMNyR 
álláspontját átvenni, mely szerint „finnugor szempontból a van i g e n é l k ü l i névszói 
mondatok . . többé kevésbé . . grammatikai megformáltság jellegével bírnak, . . ." (2: 57.) 
Egyéb híján a MMNyR egyik példája megfelelőbb lett volna: „Kisvárosi kocsma. Pingált 
fal. Középen amerikai, pléhhel borított csapos asztal, söreresztő csapokkal. Villany
világítás." — A rag értelmezésében az ,,A rag szintaktikai viszonyt jelöl a hierarchiában 
följebb álló tag (a szószerkezet alaptagja) felé." mondatot a nyelvművelők valószínűleg 
kifogásolni fogják. — A prozódia inkább idő viszonyokra vonatkozik, csak elvétve használ
ják összefoglalóan a beszédet intonáló eszközökkel kapcsolatban. Az ún. „prozódiai vita" 
lezajlott anélkül, hogy a hangsúly, hanglejtés, beszédszünet stb. érdemlegesen szóba 
került volna. Jobb meghagyni verstani fogalomnak, LAZICZITTS a hangtulajdonságok tár
gyalásánál gondosan kerülte ennek a szónak a használatát. 

Megjegyzéseinket, ellenvetéseinket mi magunk is inkább javaslatnak tekintjük. 
Mit sem vonnak le a szerzők érdeméből, és azt is meg kell fontolni, hogy a terminológiai 
szótár műfaja nemzetközileg is bizonytalan még, alig van kettő-három, amelyeknél a 
szerkesztési elvek úgy-ahogy fednék egymást. Még abban a tekintetben sem alakult ki 
közös nézet, hogy értelmezési szükség szempontjából mi tekintendő nyelvészeti műszónak, 
mi nem. Az első magyar szótár elkerülhetetlenül küszködik a kezdés nehézségeivel, — és 
ha csak ezt nézzük, a szerzők úttörő kísérletét akkor is a fejlettebb típusok közé kell 
sorolni. 

H. BOTTYÁNFY ÉVA személyi tájékoztatója is hasonlóan hasznos, és a maga nemé
ben úttörő munka. Ugyanez áll HORVÁTH MÁRIA irodalmi összefoglalására is. Ennek során 
szívesen láttuk volna KEMPELEN FARKAS világszerte ma is nyilván tartott Mechanismus 
der menschlichen Sprache (Wien 1971) c. munkájának külön ismertetését. A függelékek 
között megjelent Időrendi táblázatot és a leggyakrabban használt rövidítések jegyzékét 
nem lehet elégszer közreadni. 

BARTÓK JÁNOS 

Noam Chomsky: Reflections on Language 
Pantheon Books. A Division of Random House. New York 1975. 269 1. 

NOAM CHOMSKY e kötetében Gondolatok a nyelvről címmel a McMaster Egyetemen 
1975 januárjában tartott előadássorozatának anyagát, s egy készülő Yehoshua Bar-Hillel 
emlékkönyvbe írott 1974-es tanulmányának újabb változatát adta közre. A könyv tehát 
nem vadonatúj kutatási eredményeket közöl — de erre nem is a könyvek hivatottak, sőt 
manapság a folyóiratok is egyre kevésbé; azok is egyre inkább az egyértelműen bizonyí
tottnak, „véglegesnek" vélt, a téma elismert szakértői által jóváhagyott eredmények 
fórumai lesznek. A friss kutatási beszámolók — legalábbis a nyelvtudományban — sok
szorosított kéziratok formájában cirkulálnak, s a könyvek funkciója az összegezés, a 
szintézis. 

Chomsky a Reflections on Language-ben a nyelv tanulmányozásának azon tanul
ságait foglalja össze, melyek az emberi tudat működésének feltárása, az emberi faj speci
fikus, lényegi jegyeinek, az emberi intelligenciának és kognitív képességnek a megértése, 
tehát az emberiség önmegismerése szempontjából is jelentősek. Kerüli a csupán nyelvé
szeti érdekességű részletkérdések tárgyalását, a szakmai zsargont, a formális jelölósmódot; 
érezhetően arra törekszik, hogy könyvét az emberrel mint tudatos lénnyel foglalkozó egyéb 
tudományágak, elsősorban a pszichológia művelői is követni tudják. 

Chomsky a nyelvészetet a pszichológia résztudományának tekinti, sőt kulcs
szerepet tulajdonít neki az emberi tudat megismerésében, hiszen a nyelv a tudatnak a 
tudományos vizsgálódás számára leginkább hozzáférhető szférája. Minthogy a nyelv-
szerkezete, működése feltehetőleg sok szempontból analóg a tudat egészének felépítésével 
és működésével, egy nyelvelmélet "sugallmazó modellként" (suggestive model) szolgálhat 
az emberi tudat elméletéhez, sőt, minthogy a tudat az emberi faj meghatározó, lényegi 
tulajdonsága, az emberi természet elméletéhez is. 

16 Nyelvtudományi Közlemények 80/1. 



242 SZEMLE - ISMERTETÉSEK 

Tulajdonképpen a nyelvtudomány alapkérdése sem más, mint a filozófia ama több 
évezredes alapproblémájának nyelvi vetülete, melyet Chomsky Bertrand Russell meg
fogalmazásában idéz: ,,Hogyan lehetséges az, hogy az emberi lények, akiknek olyan rövid 
és személyes és korlátozott a kapcsolatuk a való világgal, mégis olyan sokat képesek 
tudni?" (51.). Nyelvi síkon : Hogyan lehetséges, hogy a gyerekek, bár olyan kevés, töredékes, 
és gyakran hibás nyelvi adattal találkoznak, mégis képesek elsajátítani — méghozzá 
igen rövid idő alatt — egy olyan rendkívül bonyolult képződményt, mint a nyelv ? 

A filozófia a görögök: Arisztotelész és Platon óta két irányban kereste a választ 
erre a problémára; vagy a tapasztalásból, a tapasztalatok lépésről lépésre való általánosí
tásából vezette le tudásunkat, vagy velünk született ismereteket, elveket és eszméket 
tételezett fel. 

Ez utóbbi, racionalista irány a szaktudományok fejletlensége miatt korábban szük
ségszerűen idealizmussal párosult (viszont az előbbi, empirista megközelítés nem járt 
mindig együtt materialista alapállással.) A szaktudományok, elsősorban a genetikus 
biológia legújabb eredményei viszont már lehetővé teszik a racionalizmus idealista jegyei
nek kiküszöbölését. Chomsky egyre kevesebbek által vitatott álláspontja, hogy tudásunk 
dimenzióit, lehetőségeit és korlátait elménk biológiai szerkezete adja meg; tapasztalataink 
értékelése tudatunk genetikusan meghatározott berendezésétől függ. Pszichológiai kísér
letek bizonyítják például, hogy a csecsemő látása eredendően három dimenziós, tehát már 
az előtt az, mielőtt a csecsemő a tárgyak megfogására, azaz térben való kiterjedésük 
nem-vizuális érzékelésére képes volna. A nyelvtudomány is felfedezett olyan elveket, 
feltételeket és szabályokat, melyek — úgy látszik — minden emberi nyelv sajátjai, az 
egymástól genetikailag és földrajzilag legtávolabb esőké is; minden egyedi nyelvváltozatra, 
ideolektusra is jellemzők; s a gyermek nyelvében is jelen vannak a nyelvelsajátítás leg
korábbi stádiumától kezdve. Ilyen feltehetőleg genetikusan kódolt univerzálé például a 
,,kon textus-érzékenység" elve, tehát az az elv, mely szerint a grammatika szabályai csak 
meghatározott környezetben, kontextusban lépnek működésbe, nem váltódnak ki auto
matikusan, valahányszor a mondatrészek azon konstellációja, melyet az adott szabály 
módosít, fennáll. Chomsky valamely elv vagy szabály ilyen fokú általánosságát biológiai 
meghatározottsággal magyarázza — jóllehet ez nem logikai szükségszerűség. Nincs kizárva 
például, hogy a nyelvek azonos vonásai funkciójuk azonosságában gyökereznek. 

Azt, hogy az emberi tudat kutatásában az empirista megközelítés — pontosabban a 
behaviorizmus — a bizonyítékok egyre növekvő tömege ellenére is makacsul továbbél, 
Chomsky ideológiai tényezőkre vezeti vissza. Szerinte annak az állításnak a fenntartása, 
hogy a tudás a tapasztalatból, tanulásból ered, az uralkodó osztályok érdeke, ugyanis erre 
hivatkozva a nagyobb műveltséggel és több információval rendelkezők kizárhatják a 
hatalomból azokat, akiket a művelődés lehetőségeitől megfosztottak. Bármennyire is 
rokonszenves ez az álláspont, aligha megalapozott, hiszen abból, hogy az emberi faj egész
séges egyedei viszonylag hasonló nyelvi képességekkel rendelkeznek, nem következik, 
hogy egyéb intellektuális képességek tekintetében is azonos szinten állnának. 

Chomsky a tudat létrejöttének, a kognitív struktúrák kiépülésének megközelítésére 
egy olyan racionalista tanulás-elméletet javasol, amely a következő vizsgálati stádiumok
ból áll: 

1. Kijelöli a tanulás-elmélet érvényességi körét, kognitív szféráját. 
2. Jellemzi azokat a tapasztalatokat, melyekben a tanulónak e kognitív területen 

része van. 
3. Leírja az elért, kiépült kognitív struktúrát. 
4. Egy olyan rendszert hoz létre, amely a tapasztalatokat a tudottakhoz viszonyítja. 

Az empirizmust képviselő behaviorista tanulás-elmélet, mely a magatartást pusztán 
a tapasztalatból és a stimuláló körülményekből próbálja levezetni, reménytelen feladatot 
vállal magára, s legfeljebb csak triviális eredményt hozhat, hiszen a tapasztalatok és sti-
mulusok együttesének, valamint a viselkedésnek az összefüggése rendkívül bonyolult és 
áttételes — amint Chomsky írja, egyelőre nem a tudományos problémák, hanem rejtélyek 
világába tartozik. A Chomsky javasolta tanulás-elmélet viszont, mely a tanuló tapasz
talatait a tanulóban kialakult kognitív rendszerrel veti össze, a tudományos kutatás 
számára megközelíthető célt tűz ki. 

Úgy látszik, e tanuláselmélet kidolgozásához is a nyelv területén áll rendelkezé
sünkre a legtöbb adat, s a nyelvelsajátítás elmélete fog majd modellül szolgálni az általá
nos tanulás-elmélet megalkotásához. A nyelvi tanulás-elmelet egyik legfontosabb kompo
nense az univerzális grammatika lesz, azaz azon elvek, feltételek és szabályok rendszere, 
melyek minden emberi nyelvnek szükségszerűen sajátjai, s melyek nem tanulás útján, 
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hanem genetikusan jutnak a beszélők birtokába. Az univerzális grammatika tehát az a 
velünk született, genetikusan kódolt szerkezet, melyet a gyermek a nyelvi adatokkal való 
találkozásai során részletekkel kitölt. Az univerzális grammatika a hang, jelentés és 
szintaxis területére egyaránt kiterjed, s mintegy megszabja, kijelöli a lehetséges nyelvek 
körét. Egy olyan nyelv, amely megsértené az univerzális grammatika elveit és szabályait, 
megtanulhatatlannak bizonyulna. 

Azok a sajátságok, melyek különböznek az egyes nyelvekben, véletlenszerűek, 
esetlegesek, s az elmélet nem nyelv-, hanem emberközpontú alapszemlélete következtében 
érdektelenek is. Annak eldöntésében azonban, hogy melyek egy nyelv univerzális és eset
leges sajátságai (tipikus sajátságokat az elmélet nem tart számon), még távolról sem 
meggyőző a transzformációs generatív elmélet módszertana. Chomsky szerint elegendő érv 
egy szabálynak vagy feltétéinek az univerzális grammatikába való beillesztése mellett, 
ha a szabály vagy feltétel megtanulhatatlannak látszik. Nem véletlen, hogy Chomsky 
számos hipotetikus univerzáléját cáfolták már meg a többé-kevésbé „egzotikus" nyelvek
ből hozott adatok. 

A kutatás szorosan vett tárgyát a transzformációs generatív nyelvelmélet számára 
a nyelv mondatait előállító formális grammatikai rendszer képezi, melyet megfelelő és 
tartós nyelvi tapasztalatok hatására a nyelvi képesség hoz létre az univerzális grammatika 
meghatározta keretben. Chomsky egész fejezetet szentel annak kifejtésére, hogy jogosult 
egy autonóm formális grammatikai rendszer feltételezése. Jóllehet egyelőre még nem vilá
gos, hogy ez a rendszer milyen formában realizálódik fizikailag, s hol helyezkedik el az 
egyéb kognitív képességek rendszerében, és nyilvánvaló, hogy autonómiája csupán 
viszonylagos, hiszen a nyelv az egyéb kognitív képességekkel szoros kölcsönhatásban vesz 
részt a világ megismerésében, — mégis lehetséges, sőt szükséges a nyelv önálló formális 
rendszerként való, a beszéd folyamat pszichológiai, szociológiai stb. tényezőitől elvonat
koztatott vizsgálata. Chomsky álláspontja tehát gyökeresen különbözik például a beszéd
aktus-elmélet híveinek, többek között J . SEARLE-nek, H. P. GRiCE-nak és P. F. STRAW-
soNnak az álláspontjától, mely szerint a nyelv csak funkcionálisan, mint a másokkal 
(és önmagunkkal) való kommunikáció eszköze tanulmányozható. 

A könyv egyetlen „technikai" része, a Somé generál features of language (A nyelv 
néhány általános vonása) címet viselő fejezet azt foglalja össze, hogy hogyan változott a 
transzformációs generatív nyelvelmélet nyelvszemlélete, és hogyan módosult a transz
formációs generatív grammatika felépítése az elmélet megelőző stádiumaihoz, az un. 
sztenderd elmélethez és a kiterjesztett sztenderd elmélethez képest. 

Az elmélet aktuális változatának legfőbb újdonsága, hogy a szemantikai reprezen
táció alapjául már nem a mondatok mélyszerkezete szolgál (mint a sztenderd változat
ban), hanem a mondatok felszíni szerkezete. Maga a felszíni szerkezet fogalma is módosult 
azonban, ma több információt tartalmaz, mint korábban, ugyanis nyomok (traces) 
formájában a kiinduló szerkezet és a közbülső szerkezetek is jelen vannak benne, kikövet
keztethetők belőle. A szemantikai reprezentációnak a mélyszerkezethez való kapcsolása 
már nem sokkal a Sztenderd Elméletet kifejtő Aspects of the Theory of Syntax (CHOMSKY 
1967) megjelenése után kérdésessé vált. Kiderült ugyanis, hogy bizonyos nyelvi elemek, 
például a kvantorok (sok, minden stb.) értelmezése mindig felszíni helyzetük alapján 
történik. Ebből szükségszerűen következett az is, hogy azok a transzformációk például, 
melyek kvantált kifejezéseket mozgatnak, nem mindig jelentésőrzőek, hiszen gyakran 
megváltoztatják a kvantorok hatókörét és így a mondatok szemantikai értelmezését. 
A kiterjesztett sztenderd elmélet ezt a problémát úgy próbálta áthidalni (pl. CHOMSKY 
1971), hogy a szemantikai interpretációs szabályokat megosztotta; bizonyos jelenségek 
szemantikai értelmezése a mélyszerkezet szintjén, másoké a felszíni szerkezet szintjén 
történt, sőt Jackendoffnál (1972) a mondatok levezetésének valamennyi szintjéhez, 
tehát a közbülső szintekhez is tartoztak szemantikai interpretációs szabályok. A leg
újabb változat megoldása ennél kétségtelenül egységesebb és elegánsabb, és valószínűleg 
a pszichológiai realitáshoz is közelebb áll — hiszen a kommunikáció során a hallgató is 
felszíni szerkezetekkel találkozik, s ezeket veti szemantikai értelmezés alá. 

A grammatika továbbra is bázis komponensre és transzformációs komponensre 
tagozódik. A bázis kategoriális alkomponenst és lexikont tartalmaz. Az előbbi az S 'mon
dat', V 'ige', VP 'igei csoport', NP 'főnévi csoport'-féle szófaji kategóriák tárháza, az 
utóbbi a szókincsé. A lexikon részét képezik a szóképzési szabályok is. A mondatok 
generálása a kategoriális komponensben kezdődik, amely a szintaktikai kategóriákból 
újraírási szabályok segítségével absztrakt kifejezés jelölőket állít elő, mint pl. S -*• NP 
VP. Az absztrakt kifejezés jelölők újraírási szabályokkal tovább már nem bontható 
kategóriáit a lexikális transzformációk a lexikon elemeivel helyettesítik, s ekkor úgy
nevezett kezdő kifejezés jelölőket kapunk (initial phrase markers). Ezek szolgálnak a 

16* 
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transzformációs komponens inputjául. A bázis tehát — a korábbi terminológiától el
térően — nem mélyszerkezeteket generál, hanem kezdő kifejezés jelölőket. A terminológiai 
változtatásra azért volt szükség, mert a mélyszerkezet a mély szó többértelműsége folytán 
félrevezető asszociációkat keltett; azt sugallta ugyanis, hogy a mélyszerkezet az alapvető, 
a lényegi a felszíni szerkezethez képest. A kezdő kifejezés jelölők osztálya végtelen; 
a grammatikán belül tehát a bázis rendelkezik a rekurzivitás minden grammatikára 
szükségszerűen jellemző tulajdonságával. 

A transzformációs komponens kifejezés jelölőket kifejezés jelölőkre képez le. 
E leképezések, másként transzformációk, többféleképpen osztályozhatók. Például amint 
J . Emonds megállapította (EMONDS 1976), eltérő sajátosságokkal rendelkeznek a csak 
főmondatokban működő tőtranszformációk, és a mindenféle tagmondatban végbemenő 
nem-tő transzformációk. Az angolban a nem-tőtranszformációk nem változtatják meg a 
mondat alapstruktúráját, a tőtranszformációk viszont, mint például az alany-állítmány 
sorrendjét fölcserélő kérdő transzformáció, nem szerkezetőrzők. 

Az S és az NP ciklikus kategóriák, azaz olyan kategóriák, melyek transzformációk 
hatóköréül szolgálhatnak. A transzformációs komponens ciklikusan működik, tehát egy 
komplex, több ciklust magába foglaló kifejezés jelölő esetében először a legalsó, leg
mélyebben beágyazott cikluson megy végbe valamennyi transzformáció, melynek fel
tételei adva vannak, azután a második legkevésbé mélyen beágyazott cikluson, és így 
tovább. Azonban nem minden transzformáció ciklikus; vannak utolsó ciklusban és post-
ciklikusan végbemenő transzformációk is. 

Ügy látszik, a transzformációs komponens a kutatások előrehaladtával egyre 
egyszerűbb lesz. Pl. Chomsky legújabb kéziratában (CHOMSKY 1976) a kezdő kifejezés 
jelölők felszíni szerkezetekre való leképezése csaknem megoldható két alaptranszformá-
cióva: a w/i-movement (kérdőmorfóma-mozgatás) és az NP preposing (főnévi csoport 
előrevivés) transzformáció-típusokkal. Ezzel a transzformációs generatív grammatika, 
mely ugyan nem pszichológiai, hanem matematikai jellegű modell kíván lenni, mégis a 
pszichológiai realitás irányába fejlődik; ha ugyanis valóban sikerül olyan grammatikát 
létrehozni, mely az adott nyelvre jellemző rendkívül egszerű szabályrendszerből, s egy 
komplex, percepciós stratégiákhoz hasonló, univerzális, tehát velünk született, genetiku
san kódolt feltételhalmazból áll, nem fog többé problematikusnak látszani, hogy a gyerek 
hogyan képes a nyelv rendszerének olyan gyors elsajátítására. 

Ilyen univerzális feltételnek látszik például a csatlakozás (subjacency) feltétele, 
mely szerint az alábbi konfigurációban, ahol A és B ciklikus kategóriák, X ós Y nem szere
pelhet ciklikus transzformációban, tehát például X nem vihető át Y helyére. 

( l ) [ c . . . Y . . . [ B . . . [ A . . . X . . . j j J 

Egyszerűbben szólva, egy transzformáció nem léphet át két ciklushatárt. A követ
kező mondatnak pl. mind a magyar, mind az angol változatában végbemehet extrapozíció, 

alany jelzői mellékmondata elválhat a jelzett szótól. A csatlakozás feltételének 
megfelelően azonban a mellékmondat csak egyetlen ciklussal vihető feljebb; ha a transz
formáció két ciklushatárt is átlép (lásd a c) példákat), a mondat helytelen lesz. 

(2) a) [NPCNP AZ egyetlen, |melyet szeretek\ Tolsztoj regényei kpzül,] nem kapható. 

b) Az egyetlen Tolsztoj regényei közül, nieiyet szerelek, nem kapható. 
c) *Az egyetlen Tolsztoj regényei közül nem kapható, melyet szeretek. 

(2 ) a ) [NP[NP The onty one thai 1 liké) of Tolstoy's novels] is out ofprint. 

b') The only one of Tolstoy's novels] that Ï ti&JTts oiá ofprint. 

c ) *The only one of Tolstoy's novels is out of print that I liké. 

A transzformációk szukcesszív ciklikus működése viszont megengedett, azaz, 
ha egy transzformáció alkalmazásának feltételei több egymást követő ciklusban is adva 
vannak, az ciklusról ciklusra lépve valamennyi cikluson végigmehet. Szukcesszív ciklikus 
transzformáció például a magyar fókuszkiemelés (3), vagy az angol alanykiemelós 
(Subject Raising) (4). 
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(3) a) Valószínű, hogy azt mondta, hogy a taxi ötre jöjjön. 
b) Valószínű, hogy ötremondta, hogy a taxi jöjjön. 

c) ötre valószínű, hogy mondta, hogy a taxi jöjjön. 

(4) a') It seems it is certain that John wins. 

b') It seems John is certain to win. 

c') John seems to be certain to win. 

A w/í-movement típusú angol transzformációkra: a kérdő transzformációra, a 
relativizációra és a topicalizációra látszólag nem érvényes a csatlakozás feltétele. A helyzet 
valójában az — az elmélet feltételezése szerint —, hogy ezek a szabályok az adott tag
mondat élén álló, elsősorban a kötőszók számára fenntartott COMP (complementizer) 
pozícióba viszik az érintett mondatrészt, ahonnan az COMP-ról COMP-ra haladva éri el a 
legfelső tagmondatot. A ciklikus kategóriák közül csupán a mondat rendelkezik COMP-
pal, a főnévi csoport nem, tehát egy JNP közbeékelődése megakadályozhatja a CÖMP-ból 
COMP-ba való szukcesszív ciklikus mozgást. Az alábbi mondatok közül b) azért lesz 
helytelen, mert megsérti a csatlakozás feltételét. 

(5) a) [sCOMP John believeJgCOMP Mary said fsQQ-MP Tom saw wh^Qweo»e]]]=>-

Who did John believe that Mary said that Tom saw ? 
(Kit hitt János hogy Mari mondta hogy Tomi látott ?) 

b) [sCOMPJo/m believe [NP the claiinJ^OWP Tom saw wh-someone]]] => 

*Who did John believe the claim that Tom saw? 
(Kit hitte János az állítást hogy Tomi látott?) 

Egy mondat élén álló COMP feltételezése magyarázatot ad arra a már John Ross 
által megfigyelt asszimetriára is (Ross 1967), hogy a jobbra vivő mozgató szabályok 
„kötöttek", azaz csak egyetlen mondathatárt léphetnek át, a balra vivő mozgató szabá
lyok viszont kötetlenek — hiszen a tagmondatoknak csak a baloldalán található COMP 
(ahogy Chomsky nevezi: COMP vészkijárat „COMP-to-COMP escape hatch"). 

A kiterjesztett sztenderd elmélet nyomelmélettel gazdagított jelen változata 
szerint amikor egy transzformáció egy P kifejezést X pozícióból T pozícióba visz, P nyo
mot hagy hátra X pozícióban. A nyomok teszik lehetővé, hogy a szemantikai interpretá
ciós szabályok a mondatok felszíni szerkezetét értelmezzék. Az alábbi mondatokban 
példul, ha a kérdő névmás nem hagyott volna nyomot hátra az eredeti helyén, a személyes 
névmást mindkét esetben vele korreferensen értelmeznénk, hiszen az anafora szabályai 
értelmében ha egy NT előtte ós/vagy fölötte áll egy személyes névmásnak, korreferens 
lehet vele. A b) mondatban azonban a korreferens értelmezés hibás volna. 

(6) a) Whot said Mary kissed hirn^? 
(Ki mondta (hogy) Mari megcsókolta?) 

b) *Who-i did hex say Mary kissedt 
(Ki(t )mondott ő (hogy) Mari megcsókolt?) 

Ha a who eredeti helyén nyomot feltételezünk, (6') a')-ban a nyom és a személyes névmás 
viszonya kielégíti a korreferens értelmezés feltételeit, (6') b')-ben viszont nem (itt ugyanis 
a nyom se meg nem előzi a személyes névmást, se fölérendelve nincs.) 

(6') a') Who [s t said Mary kissed him~\ 

b') Who [§ he said Mary kissed t ] 
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A nyomok realitását a következő típusú érvekkel lehet bizonyítani. 
Chomsky egy a specifikus alany feltételének nevezett, a transzformációk működését 

korlátozó univerzális elvet is feltételez, mely szerint az alábbi konfigurációban, ahol a 
ciklikus kategória ós Z a specifikus alanya, X-re és Y-ra nem vonatkozhat transzformációs 
szabály. 

( 7 ) [ . . . X . . . [ a Z . . . Y . . . ] ] 

Például az eoc^-mozgatás néven ismeretes szabály, mely az each 'mindegyik' névmást az 
others 'többiek' névmás elé helyezi és a két elemet each-other kölcsönös névmássá olvasztja 
össze, csak akkor mehet végbe, ha az others elem nem önálló tagmondat része, hanem 
saját specifikus alannyal nem rendelkező igeneves kifejezésé. Vö. 

(8) a) Each of us seems to liketl^ others. => 

(Mindegyikünk szeretni látszik a másikat.) 
We seem to liké each-other. 
(Szeretni látszunk egymást.) 

b) It seems to each of us that Tom likesjjie others. => 
"~"~ *^ 

(Úgy látszik mindegyikünknek, hogy Tom, szereti a másikat.) 
*It seems to us that Tom likes each-other. 
(Úgy látszik nekünk, hogy Tom szereti egymást.) 

Lehetetlen az eacA-mozgatás akkor is, ha a Tomot kiemeljük az alárendelő mellékmondat
ból a főmondat alanyává — bár ekkor a mellékmondatnak látszólag már nincs specifikus 
alanya. Ebben az esetben az eachnek az others elé való helyezését nyilvánvalóan az elmoz
dított alany által hátrahagyott nyom akadályozza meg. 

(9) Tom .seems to each of us [s t to liké the others] 
T * 

(Mellesleg, a specifikus alany feltétele nem érvényes a magyarra, vö.) 

(10) a) Szeretném, ha János holnap meglátogatna. 
b) Holnap szeretném, ha János meglátogatna. 

A Chomsky javasolta egyéb feltételek univerzalitása sem bizonyított még, sőt egyesek az 
angolra nézve is vitatják érvényességüket (1. BACH-HORN 1976). Természetesen, ha egy-egy 
konkrét feltétel vagy szabály helytelennek vagy korlátozott érvényűnek bizonyul is, 
ez nem jelenti azt, hogy az elmélet, ill. grammatika továbbfejlesztésének Chomsky java
solta egész iránya elvetendő.) 

Egy nyom csak akkor törölhető, azaz a helye akkor tölthető be más elemmel, ha a 
nyomot hátrahagyó elem a felszínen olyan helyzetben jelenik meg, amely egyértelműen 
mutatja szemantikai szerepét. A passzív transzformációban például az eredetileg alanyi 
helyzetű NP helyét betöltjük ugyan a tárgyi JNTP-vel, azonban a nem alanyi helyzetű 
ágenssel fellépő by prepozíció továbbra is egyértelműen fogja jelölni annak esetfunkcióját. 

NPX V NP2 

t V NP2 by NP t 

NP2 V t by NP, 

A felszíni szerkezetek szemantikai reprezentációja két lépcsőben történik. A szeman
tikai interpretációs szabályok első csoportja az anafora-viszonyokat, a logikai operátorok 
(pl. nem, minden egyes, ki) hatókörét és jelentését stb. tisztázza, azaz a felszíni szerkezete-
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ket úgynevezett logikai formákra képezi le. E logikai formák a szemantikai reprezentáció 
második stádiumában a szövegegészet, a szituációt, a kommunikatív szándékot is figye
lembe vevő, nem pusztán nyelvi, hanem más kognitív struktúrákat is bekapcsoló értel
mezésnek lesznek alávetve. 

A Kiterjesztett Sztenderd Elmélet módosított változatában tehát a mondatgram
matika a következőképpen épül fel: 

bázis . j. . , . transzformációs komponens . 
—>- kezdő kifejezés jelölők > felszíni szerkezetek 

1. szemantikai reprezentáció , . 2. szemantikai repr. és egyéb rendszerek . , >- logikai formák >- jelentés 

Chomsky első két összefoglaló jellegű nyelvészeti könyve, a Syntactic Structures 
(1957) és az Aspects of the Theory of Syntax (1965) csaknem egy-egy évtizedre meghatá
rozta a nyelvtudomány fejlődését, és más tudományágak evolúciójához, sőt revolúciójához 
is hozzájárult. A folyóiratok, például a Linguistic Inquiry legfrissebb cikkeinek tanúsága 
szerint a Reflections on Language-ben kifejtett elmélet-változat sem a nyelvészetben 
olyan gyakori meddő egyéni teóriák számát gyarapítja, hanem olyan keretül szolgál, 
melyet a nyelv kutatóinak nagy csoportja elfogad, és részletekkel megtölteni, a nyelv 
tényeivel szembesíteni, s ahol szükséges, módosítani, helyesbíteni igyekszik. Kérdésfel
tevéseit, hipotéziseit az emberi tudat egyéb megnyilvánulásaival foglalkozó tudomány
ágak sem hagyhatják megválaszolatlanul. 
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1977. márciusában új folyóirat látott napvilágot, Linguistics and Philosophy néven. 
A szerkesztői beköszöntő és az első szám anyaga alapján megkísérlünk képet alkotni a 
kiadvány várható természetéről. 

A beköszöntő hangsúlyozza, hogy a szerkesztőség nem egyszerűen nyelvészeti és 
filozófiai tárgyú cikkeket vár, hanem olyanokat, amelyek számot tarthatnak mindkét 
tudomány művelőinek érdeklődésére. Közelebbről a következő témákat jelölik meg mint 
feltétlenül a folyóirat hatáskörébe tartozókat: 

— a nyelvfilozófia olyan hagyományos területei, mint a jelentós és igazság, a re
ferencia, a leírás, a következtetés és a beszédaktusok vizsgálata; 

— a nyelvészet olyan hagyományos területei, mint a szintaxis, szemantika ós 
pragmatika (amennyiben a tanulmányok elég explicitek és általánosak ahhoz, hogy filo
zófiai szempontból is érdekessé váljanak); 

— a természetes nyelvvel szoros kapcsolatban álló logikai rendszerek: a modális, az 
időkezelő, az episztemikus és az intenzionális logika; 
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— a nyelvészet mint tudomány által fölvetett filozófiai problémák: a nyelvtudo
mány módszertana, a nyelvelméletek státusa, a nyelvi univerzálék természete; 

— a nyelvészet és más tudományok határán fölmerülő filozófiai kérdések: nyelv
elsajátítás, nyelv és érzékelés, a nyelv mint társadalmi konvenció. 

Ennek a programnak az alapján úgy tűnik, hogy a folyóirat valóban előmozdít
hatja a nyelvészek és a természetes nyelv iránt érdeklődő filozófusok párbeszédét — föl
téve, hogy a cikkeknek nem csupán a témája, hanem problómafölvetési és tárgyalási módja 
is ki fogja elégíteni a kétirányú érdeklődést. A kitűnő szerkesztőségi gárda elsősorban a 
logikai beállítottságú nyelvészek „érdekeinek védelmét" látszik garantálni: a legismertebb 
nevek közül itt említhető CRESSWELL, KARTTTTNEN, STANLEY PETERS, EMMON BACH, 
HINTIKKA és KEENAN; de szerepel közöttük FILLMORE, KTJRODA, RTTWET, SEARLE és 
SGALL is, valamint a legfiatalabb generáció néhány képviselője. Az új folyóirat valószínű
leg akkor fog igazán különbözni a már meglevőktől (például a Theoretical Linguisticstől) 
ha az utolsóként említett két témakör is érdemlegesen képviselteti majd magát. Az első 
szám anyaga egyelőre inkább a másik három területről való. 

LATJRI KARTTTTNEN (Syntax and Sematics of Questions) az indirekt kérdésekkel 
foglalkozik, R. MONTAGTJE intenzionális logikai modelljének keretében. A cikk érdekessége, 
hogy KARTTTTNEN a Montague-grammatika azon művelői közé tartozik (például PARTEE-
val és BARTSCHcsal együtt), akik már korábban is ismertté tették nevüket a nyelvészet
ben. A szerző az utóbbi években szokásos módon a kérdések elemzését a rájuk adható 
válaszok vizsgálatán keresztül közelíti meg. Az indirekt kérdéseket a performatív igét ós 
beágyazott mondatot tartalmazó mondatokkal hozza kapcsolatba. A megoldások általá
nosságát viszonylag gyengíti azonban az, hogy a direkt és indirekt kérdések egymáshoz 
való viszonyát csak érintőlegesen tárgyalja. 

Szintén a Montague-grammatika keretében dolgozik D. R. DOWTY (Toward a 
Sematic Analysis of Verb Aspect and the English 'Imperfective' Progressive). A cikk 
középpontjában az olyan „paradoxonok" kezelése áll, mint hogy a John was draioing 
a circle mondatból nem következik, hogy John drew a circle, a John was pus hing a cart-ból 
azonban következik, hogy John pushed a cárt. A paradoxont egy BECOME logikai operátor 
bevezetésével oldja föl; továbbá azzal, hogy kapcsolatot létesít az egyes időpillanatokban 
és az egyes időintervallumokban igaz mondatok nem éppen egyszerű igazságfeltételei 
között. 

A nyelvészek számára igen érdekes matematikai problémát tárgyal MORGAN ós 
PELLETIER (Somé Notes Concerning Fuzzy Logics). Maga a fuzzy eredetileg ,,bolyhos"-at 
jelent; a „fuzzy logikát" azért nevezik így, mert olyan mondatokkal fogalkozik, amelyek
nek az igazságértéke nem csak az igaz vagy a hamis (az 1 vagy a 0) lehet, hanem a 0 és 1 
közötti bármelyik valós érték is. így számot adhat arról, hogy például a János magas 
mondat nem annyira vagy igaz, vagy hamis, hanem inkább az a kérdés, hogy milyen 
mértékben igaz. Ugyanebben a logikában a Minden zöld mondat annyira lesz igaz, ameny-
nyire a legkevésbé zöld dolog zöldnek nevezhető. A szerzők bebizonyítják, hogy a végtelen 
sok értékű logika matematikailag tarthatatlan; a „fuzzy"-problémák azonban jól kezel
hetőek egy sokórtékű logikában akkor is, ha az igazságértékek száma véges. 

A Linguistics and Philosophy első száma tartalmaz továbbá két rövid cikket, a 
jelentés képi elméletéről (SEIDEL) és a transzformációs grammatikák generatív erejére 
vonatkozó megszorításokról (JANSSEN-KOK-MEERTENS). A kritikai rovatban L. BAUER 
és W. BOAGEY rendkívül kimerítően elemzi JOHN ANDERSON The Grammar of Case: 
towards a localistic theory c. könyvét. Az első szám egészében véve magas színvonalú; 
reméljük, hogy a későbbiekben a szerkesztők beválthatják majd a témakörök imponáló 
sokrétűségére vonatkozó Ígéreteiket is. 

SZABOLCSI ANNA 

Eis Oksaar: Berufsbezeichnungen im heutigen Deutsch 
Soziosemantische Untersuchungen. Mit deutschen und schwedischen experimentel

len Kontrastierungen, Pedagogischer Verlag Schwann Düsseldorf 1976. Sprache der 
Gegenwart. Schriften des Instituts für deutsche Sprache Bd. 25. 275 1. 

A szerzőnő a Hamburgi Egyetem általános és összehasonlító nyelvészeti tanszéké
nek igazgatója és professzora észt származású, tanulmányait részben a Szövetségi Köz
társaságban (a bonni egyetemen), részben Svédországban (a stockholmi egyetem ger
manisztikai, angol nyelv és a szláv nyelvek tanszékein) folytatta és 1957-ben habilitált 
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a Stockholmi Egyetemen. Az előttünk fekvő tanulmánykötet egyrészt a társadalmi vál
tozások nye'vészeti mérhetőségét vizsgálja, másrészt egy fogalmi csoporton belül igyek
szik minél pontosabban felmérni az utóbbi évek nyelvi változását (elsősorban a képzettár
sítások rögzítése és elemzése segítségével). A munka kizárólag a Német Szövetségi Köz
társaság és a svédországi foglalkozásmegjelölő kifejezések felmérésével és összehasonlí
tásával foglalkozik. A könyv négy nagyobb tartalmi egység keretében tárgyalja a kérdést. 
A bevezető (11 — 26) olyan elméleti és módszertani kérdésekkel foglalkozik, mint: a munka 
célkitűzése és kérdésfelvetése, a nyelvészeti interdiszciplinér szerepe, a nyelvészet, a 
matematicizmus és a logika, szociolingvisztika és a nyelvészet gyakorlati feladatai, nyelv 
és társadalmi szerkezet, a nyelv és a társadalmi szerkezet viszonya, a foglalkozási lehető
ségek nyelvi megjelölése, mint kutatási terület, a jelentésbeli megkülönböztető szerep és a 
faktoranalízis. A bevezetőben az eddigi — a szerzőnő szerint — sok esetben igen korlátolt 
nyelvészeti szemléletmódok bírálatát is megtaláljuk. OKSAAR egyúttal felszólítja korunk 
nyelvészeit: necsak saját területükön dolgozzanak, ismerkedjenek meg a rokon tudomá
nyok, a szociológia, a történelem, de a természettudományok, sőt szükség esetén a táv
közlés, az orvostudomány, a biológia, a jogászat stb. eredményeivel is (a vizsgált anyag
tól függően). 

A foglalkozásmegjelölő kifejezések empirikus felmérésekor (27 — 129) a felhasznált 
„nyersanyag", a Szövetségi Köztársaság állásmegnevező statisztikáinak felsorolásával 
kezdődik. Négy ilyen statisztikát nevez meg a szerzőnő: 1. Klassifizierung der Berufe, 
Statistisches Bundesamt, Bonn 1961, 2. Klassifizierung der Berufe, Berufstätigkeiten — 
Bundesministerium für Arbeit, Bonn 1949, 3. Systematik der Berufe, Berlin 1950 und 
4. Schlüsselverzeichnis für die Angeben zur Tätigkeit in den Versicherungsnachweisen, 
Bundesanstalt für Arbeit 1973. A szerzőnő a fenti anyagon kívül kicédulázott még mint
egy másfélezer nyugatnémet napilapot (1962 ós 1972 között a munkahirdető és a munka
kereső rovat állásmegjelölő szókincsét). ,,AUás"-nak tekintett Oksaar minden olyan emberi 
foglalkozást, melyet gyakorlója huzamosabb ideig folytat. 

Oksaar különbséget tesz ugyan denotáció (jelentésbeli tartalom) és konnotáció 
(hangulati érték) között, éles határt azonban nem von meg (nem is szándékszik megvonni) 
a két fogalom között. A szerzőnő egyrészt: (1) a nyelvi változat társadalmi dimenzióiról 
beszél (pl. nem közömbös a megszólított számára, hogy ,,Laufbursche"nak (kifutófiúnak) 
vagy „Bürobote" (irodai kézbesítőnek) nevezik:) másrészt (2) szól a nyelvi dimenzió 
társadalmi változatáról (kollektív, társadalmi réteghez fűződő olyan képzettársítások, 
melyek pl. az idősebb nemzedékre vagy csupán a nőkre jellemzőek). A szociolingvisz-
tikai elemzés fő síkjai Oksaar szerint: (a) a stratifikáció síkja, (b) a nyelvjárások síkja ós 
(c) a stilisztikai sík. A továbbiakban a szerkezeti változások nyelvészeti és társadalmi 
indokoltságát vizsgálja meg a szerzőnő (32 — 35). A képzők vizsgálata következik: a pro
duktivitás, az eredetiség (ill. idegen hatás), a szerkezeti tulajdonságok (pl. az -in képző 
női foglalkozások megnevezésére használatos), a polifunkcionalitás és a megoszlás kérdését 
vizsgálja meg a könyv írója. Szembeszökően nagy a mai német foglalkozásmegjelölő 
kifejezések között az összetett szavak aránya: például a háztartás-takarítás körébe tartozó 
ilyen jellegű kifejezések száma 167 összetétel (189 foglalkozásmegjelölő kifejezésből). 
Az egyszerű (nem összetett) szavak száma e fogalomkörben mindössze 22: igen gyokori 
az olyan körülírás, mint „leitender Angestellte", „medizinisch-technische Assistentin" 
„•wissenschaftliche Hilfskraft" stb.). A nők társadalmi emancipációjának érdekes nyelvé
szeti vetülete figyelhető meg európaszerte (73 — 106): a nőnemű alak nyelvileg jelölt, a 
hímnemű jelöletlen: tanár — tanárnő, ném. Lehrer — Lehrerin, észt őpetaja — őpetajana, 
orosz ucifel — ucitélnica. Akárcsak a magyarban, a német napilapok hasábjain is bizo
nyos fokú ingadozás figyelhető meg a jelölt és a jelöletlen alakok alkalmazása rendjén 
(ugyanabban az újságcikkben Frau Senatorin K. majd Frau Senator K. olvasható v. ö. 
79). Az újabbkeletű idegen szavak: Stewardess németül Flugbegleiterin : Moderator ném. 
Gesprächsleiter; Hostess ném. Gesellschaftsdame; Butler ném. Diener; Manager ném. 
Leiter, Organisator, Geschäftsmann közvetlen társadalmi kapcsolatok alapján az amerikai 
angolból kerültek a Szövetségi Köztársaság polgárainak nyelvhasználatába (a tömeg
kommunikációs eszközök, a turizmus, megszálló csapatokkal való nyelvi kapcsolat foly
tán). Nem éppen pozitív irányban a nemek közötti társadalmi kiegyenlítődés tükre a 
Playboy — Playgirl (93. 1.). A szerzőnő szerint a társadalmi változások nyelvészeti 
vetületét illetőleg a következő tendenciákra figyelhetünk fel: 1. humanizáció (pl. a 
Krüppel 'béna' Körperbehinderter 'korlátozott mozgóképességű', az Irrer 'bolond' 
seelisch Kranker 'lelkileg eteg', 2. polarizációs elv (pl. a svéd sjukrum 'betegszoba' helyett 
az iskolában lélektani okokat szem előtt tartva bevezették a halsorum 'egószségszoba' 
kifejezést); 3. idegen szavak használata (alte Leute 'öregemberek' helyett ma Senioren 
járja, az Altesheim 'aggmenház' helyett a Seniorenwohnsitz 'idősebbek lakhelye' használa-
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tos); 4. absztrakció (itt említi meg a szerzőnő a Schlosserei helyett használt Schlossereibet
rieb kifejezést —, hogy ez miért absztrakció, számomra nem egészen világos). 

Az adó és a vevő kommunikációs kapcsolatát Oksaar a következőképpen vázolja: 

^ 
Hírközlés (Információ) 

I Vevő 
tartalmi aspektus! | kapcsokati jelleg 

adóhoz j torsadaimj 
\kapcsolódó] I vonatkozású 

A társadalmi mozgás rendjén változik a foglalkozások nyelvi megjelölése: az Unter
nehmer 'vállalkozó' Arbeitgeber 'munkaadó'-vá válik, a Putzfrau 'takarítónő' Raumpfle
gerin 'helyiséggondozó'-vá, a munkás Arbeiter megnevezése helyett a munkát végző 
Arbeitnehmer kifejezést alkalmazzák. A munkásembernek bért (Lohn) fizetnek, a hivatal
nok pénzbeli juttatásának neve Gehalt (fizetés). Érdekes a szerző azon megfigyelése, hogy a 
Szövetségi Köztársaság Parasztszövetsége (Bauernverband) levélben tiltakozott a Bauern 
(paraszt) szó ellen, mivel ennek — szerintük — „megkülönböztető és nemkívánatos 
mellékjelentése van"; a, Landwirt 'gazdálkodó' illetőleg a Farmer szót javasolták vagy a 
landwirtschaftlicher Unternehmer (mezőgazdasági vállalkozó) körülírást. Az ilyen jellegű 
nyelvi csűrés-csavarás — Oksaar erre felhívja figyelnümket — nyelvi manipulációhoz 
vezet: új társadalmi valóságot igyekszik nyelvi eszközökkel mímelni. 

A munka összehasonlító része (130- 195) svéd és nyugatnémet nyelvi anyag alap
ján veti össze a foglalkozások megjelöléseit. A szerző célja a következő kérdések tisztázása: 

1. Milyen különbségek vannak párhuzamos svéd és német foglalkozásmegjelölő 
kifejezések között (pl. a német Putzfrau]Raumpflegerin típus svéd megfelelőjével a hembib-
rädelhemassistent párral összevetve). 

2. Milyen különbségek figyelhetők meg a svéd és a német adatközlők nyelvi 
magatartása között ugyanazon foglalkozás anyanyelvű képzettársításait vizsgálva (vala
mint a kétnyelvű — német/svéd ÜL svéd/német adatközlők anyanyelvi és idegen nyelvi 
konnotációinak összehasonlítása). 

Módszertanilag újítás az úgynevezett sarkított képzettársítások, egy lélektani mód
szer, nyelvészeti kipróbálása. Ez a „Polaritätsprofilmethode" néven ismert eljárás olyan 
sarkításokkal dolgozik, mint: kemény/lágy, vidám/szomorú, adakozó/fukar stb. A kérdőív 
a megfelelő foglalkozásmegjelölést követőleg 25 a fentiekhez hasonló sarkítást tartalmaz. 
A választ hét fokozatban adja meg az ember: ha a kérdezett tulajdonság nem található 
meg (pl. a takarítónő se meleg/se hideg a kísérleti személy szerint), lehetséges a 0 (zéró) 
válasz is. Ilyen kérdőívvel Oksaar 50 - 50 német és svéd germanistát, 28 német és 50 
svéd nordistát kérdezett ki. Az így kapott eredmények szerint a módszer igen alkalmas 
jelentésbeli finomságok kipuhatolására. Nagyobb társadalmi csoportok bevonása ós a 
gépi adatfeldolgozás lehetősége igen pontos szemantikai felmórésekkel kecsegtet ugyan, de 
magában rejti a közvetlen társadalmi-viselkedéslélektani ellenőrzés, az emberi önállóság, 
a gondolat szabadságának korlátozása során előálló veszélyeket is. 

SZABÓ T. ÁDÁM 

Thomas A. Sebeok: Contributions to the Doctrine of Signs 
Research Center for Language and Semiotic Studies. Indiana University, Bloomington ós 

The Peter de Ridder Press, Lisse 1976. 271 1. 

A tanulmánykötet, amelyet a szerző Charles Morrisnak, a modern szemiotika 
eleddig legnagyobb hatású kidolgozójának ajánlott, a Studies in Semiotics című „paper-
back" sorozat 5. köteteként jelent meg 1976-ban. Ez a sorozat a korábbi, hasonló kiállí
tású és 1969-ben indított Approaches to Semiotics című sorozatnak „jogutódja". Mind
kettőnek a kötet tanulmányainak szerzője, TH. A. SEBEOK a szerkesztője. A filológiai 
"koordináták" kijelölésén túl azért érdemes ezt a tényt felemlíteni, mert a tanulmány
gyűjtemény maga á t t e k i n t é s — m e n e t k ö z b e n . 

A kötet tizenegy tanulmányt tartalmaz (amelyhez bibliográfia és névindex csat
lakozik): 

1. Semiotics: A Survey of the State of the Art (Szemiotika: a tudomány hely
zetének áttekintése); 



SZEMLE - ISMERTETÉSEK 251 

2. 'Semiotics' and Its Congeners ('Szemiotika' és rokonai); 
3. Is a Comparative Semiotics Possible? (Lehetséges összehasonlító szemiotika?); 
4. Problems in the Classification of Signs (A jelek osztályozásának problémái); 
5. Zoosemiotics: At the Intersection of Nature and Culture (Zooszemiotika: a ter

mészet és a kultúra mezsgyéjén); 
6. La dynamique des signes (A jelek dinamikája); 
7. 'Dialect' from a Zoosemiotic Perspective (A 'dialektus' zooszemiotikai perspek

tívából); 
8. Six Species of Signs: Somé Propositions and Strictures (A jelek hat fajtája: 

kijelentések és bírálatok); 
9. Notes on Lying and Prévarication (Jegyzetek a hazugságról ós a kertelésről); 
10. The Semiotic Web: A Chronicle of Prejudicies (A szemiotikai háló: az elfo

gultságok krónikája) ; 
11. Drum and Whistle Systems (Dob ós fütty rendszerek). 
Valamennyi tanulmány cikk formájában 1967 és 1976 között már megjelent, sőt 

közülük több magyar nyelven is. így a 3. (A jel tudománya. Szerk.: HORÁTSTYI Ö. és 
SZÉPE GY., Gondolat 1975. 417 — 426), a 8. (Jelentés ós stilisztika. Szerk.: IMRE S., 
SZATHMÁRI L, SZTTTS L., Akadémiai Kiadó 1974. 518 — 523); a 7. korábban csak magya
rul jelent meg (NyK 78 [1976]: 2), végül a 4. a Szemiotikai Tanulmányok című külön
lenyomatsorozat 9. számaként angolul jelent meg. 

A kötetben a magyar „részvétel" mintegy kilenc névvel és 26 hivatkozással jel
lemezhető az index alapján. 

Tartalmi áttekintést adni a kötetről már sokkal nehezebb. A tanulmányok rész
ben vizsgálódásokat tartalmaznak a szemiotikai kutatások néhány témájában (jeltipo
lógia, állatok jelző rendszere stb.), részben pedig áttekintik, feltárják vagy éppen orien
tálják a világszerte folyó szemiotikai kutatásokat. Mindazonáltal, ha — mondjuk — 
közelebbről szemügyre vesszük a Web-et, nemcsak magáról a tanulmányról, nemcsak 
a kötetről, de szerzőjéről is tipikusát, jellemzőt tudunk meg. 

A tizediknek besorolt tanulmány kilenc részre tagolódik. A prológusban azt vázol
ja röviden a szerző, hogy milyen külső (egy szemiológiát tárgyaló bevezető könyvecskéről 
Írandó recenzióra való felkérés), illetőleg belső okai (pl. bizonyos kritikus, önreflektív 
szemléletmód szükségessége) vannak egy efféle áttekintésnek. Ezután a szemiotika törté
netéről ad néhány vázlatot, amely részben a szemiotikai gondolkodás megjelenését 
kutatja általában, részben pedig a szemiozis egyes területeit (film, színház, kultúra stb.). 
A következő részben a terminusok rektifikálásáról olvashatunk. I t t többi közt olyan 
terminusokkal kapcsolatos kutatásokra, elemzésekre utal a szerző, mint a gesztus, a 
pantomim, a nemverbális, a motoros jel, a testnyelv, a kinezika stb.; majd pedig meg
említi azokat a tevékenységeket, amelyek e szemiotikai terminusoknak a jelenleginél 
pontosabb kifejtését célozzák (így pl. a seerző által javasolt ós a megvalósulás útján 
levő Szemiotikai Eneiklopédiát). 

A szemiotika bevezetésével vagy inkább megjelenésével foglalkozik a következő 
rész. Ebből a vázlatból egyrészt időpontokról kapunk tájékoztatást: mikor melyik or
szágban jelent meg a szemiotika; másrészt pedig arról, hogy miféle problémán keresztül 
jelent meg, illetőleg arról, hogy az egyes nyelvterületeken mikor jelentek meg összefog
laló jellegű szemiotikai művek. Ezek közül a szerző U. Eco könyvét emeli ki, mint igen 
fontosat: Trattato di semiotica generale (Bompiani, Milan 1975 —egy évvel később jelent 
meg átdolgozott angol nyelvű változata: A Theory of Semiotics. Indiana Univ. Pr. 
Bloomington). 

A következő részekben a szemiotikai bibliográfiai tevékenységekről, szemiotikai 
konferenciákról, a szemiotika oktatásáról s a függelékben a szemiotikai folyóiratokról, 
sorozatokról ad a szerző áttekintést. Ezek tiszteletre méltó tájékozottságról adnak szá
mot, s ha a magyar adatok hiányosságát mégis megemlítem, akkor ez csakis önkritikus 
hangon tehető. 

Végül néhány megjegyzést olvashatunk a szemiotika hármas „talapzatáról": az 
orvosiról, a filozófiairól és a nyelvészetiről. 

Ha elfogadja az olvasó a recenzensnek azt a megállapítását, hogy ez a tanulmány 
j e l l e m z ő a kötetre, akkor talán egyetért velem abban is, hogy Th. A. Sebeok mun
kásságának jelentőségét (s ezen belül ennek a kötetnek jelentőségét) nem abban kell 
látnunk, hogy szerzője jelentős i n n o v á t o r (aki új területeket honosított meg, noha 
pl. elsőkónt írta le az állatok jelező rendszerei közül a kémiaiakat), sem pedig, hogy mint 
i n t e g r á t o r jelentős (aki új, a korábbiaknál átütőbb modellekbe rendezi a részle
teket, noha a jeltipológiával kapcsolatos vizsgálódásai érdeklődésre tarthatnak számot), 
hanem abban, hogy jelentős k o l l e k t o r : nemzetközileg is jelentős tudományszervező 



2 5 2 SZEMLE - ISMERTETÉSEK 

és kiadó, akinek elengedhetetlen, hogy átfogóan, a maga teljességében ismerje a „mened
zselt" területet. 

Az olvasó pedig azzal a hálás tudattal teheti le a könyvet, hogy hatalmas munkát 
végzett el helyette a szerző. 

H O B A N X I Ö Z S É B 

Gyula Décsy: Sprachherkunftsforschung 
Band I. Einleitung und Phonogenese/Paläophonetik. Otto Harrassowitz, Wiesbaden 

1977. 87 1. 

DÉCSY GYULA könyvében a nyelveredet kérdésének egy sajátos, fundamentális 
részterületéről van szó, az ember nyelvi képességeinek, különösképpen a h a n g a d á s 
k é s z s é g é n e k k i a l a k u l á s á r ó l és természetéről. Ha azt akarjuk megvizs-
gáni, milyen új tótelek tették lehetővé a szerző számára, hogy fontos szempontokból 
eltérő megközelítésben foglalkozzék tárgyával, akkor elsődlegesen a f o n e t i k a i é s 
a f o n o l ó g i a i k u t a t á s b a n megjelent új vagy újabb eredményeket kell meg
említenünk. Úgy látom, hogy Décsy felfogásának ihletésében — a fonetika, illetőleg 
a fonológia vonatkozásában — az alábbiak játszottak főszerepet. 1. Az univerzálék 
kutatása, amely tágabb értelemben nem, nemcsak fonológiai kérdés, talán nem is első
sorban az, de van egy fontos aspektusa, amely az egyes nyelvek fonémarendszerének 
bizonyos szempontú értékelő feldolgozásában nyilvánul meg. Ez a megközelítés olyan 
implikációkat keres, amelyekben az egyes természetes nyelvek fonómáinak elrendeződés! 
szabályai foglaltatnak benn. Ezeknek az implikációknak azután számottevően történeti 
túlsúlyuk van, hiszen a fonémaállomány „primer", továbbá „szekundér" tagjainak 
viszonya — jobbára valószínűleg — történeti jellegű. 2. Ezzel kapcsolatos egy másik 
fölismerés, amely a fonómarendszerek elemeinek hierarchikus felépítésére vonatkozik, 
nevezetesen az egymástól való különbözőségük mértéke szerint. JAKOBSON megfogalma
zásában (vö. R. JAKOBSON — M. HALLE Fonológia és fonetika. In: Hang — jel — vers. 
Budapest 1969. 11 — 65) ez azt jelenti, hogy mind a magánhangzók, mind a mással
hangzók körében vannak olyan „alapvető" csoportok, amelyeknek tagjai, egymástól 
nagyobb mértékben különbözve, kommunikációs feladatukat előnyösebben tudják el
látni; a magánhangzók körében ilyan az [a] — [*]— [u] háromszög, a mássalhangzóknál 
a [jo] — [í] — [Ä;] háromszög; ezek az oppozíciók az egyes nyelvekben elsődlegesek, s a 
fonémarendszer további tagjai ezek meglétét (tegyük hozzá: általában) feltételezik. 
3. A beszódszervek fejlődéstörténeti vonatkozásainak — elsősorban P H . LiEBEBMANnak 
köszönhető — jobb megismerése újszerű megfontolásokat tesz lehetővé, még akkor is, 
ha valaki alapvetően már ismert koncepciók újrafogalmazását végzi el. Természetesen 
a szorosabb értelemben vett nyelvészeti eredményeken túl egyéb tudományágak felfede
zései, esetleg modern hipotézisei is más megvilágításba helyeznek egyes jelenségeket. 
E kötetben elsősorban az antropológiai kutatás, a földtörténettel foglalkozó geológia, 
legfőképpen pedig a funkcionális agyidegfiziológia bocsátott rendelkezésre friss isme
reteket. 

Mindenekelőtt a m u n k a f e l é p í t é s e röviden : Bevezetés, ezen belül a kro
nológia kérdése (9 — 12) — az anatómiai adottságok (ide értve az agy tevékenységét is, 
12 — 27) — az emberi környezet szerepe a nyelv kialakulásában (27 — 40) — a nyelv
eredet kutatásának alaptételei (szó szerint: „alapfogalmai", 40 — 43); a második fejezet 
foglalkozik a szerző elméletével: egy eredeti laryngális hang fonetikai és fonológiai vonat
kozású kérdéseivel (43 — 54), ehhez kapcsolódva az elemi, a fonémakonstitúcióban fel
használt hangtulajdonságok kialakulásának kérdésével: az egyes fonémáknak a nyelvek
ben való megjelenési sorrendjével (54 — 74), a hangkapcsolatok kialakulásával (74 — 76), 
végül a hangjellemzők (az akusztikai szerkezet és a szupraszegmentális tényezők közül 
a hangerő, a hangmagasság és az időtartam) felhasználásával (76 — 81). A kötetet utószó 
és a hivatkozások jegyzéke zárja (81 — 82 és 83 — 87). 

Ami a z i d ő r e n d e t illeti, a kötet — az élővilág kialakulásának kronológiá
jához kapcsolódva — az ember megjelenését 500 ezer év előtti időre teszi, ezen belül 
a beszéd céljaira majd fölhasználható hangadás lehetőségének a kialakulását, a hang
szimbolika alapjainak megjelenésével együtt az i. e. 100 ezredik óv körüli időre, a nyelv 
képességéhez szükséges mentális adottságok és a beszélőképesség fejlődésének meggyor
sulását, egy „fonológiai jelkészlet rögzítődését" 40 ezer, az emberi nyelvek megjelenését 
pedig 30 ezer év előttre datálja. Ezzel a kronológiával voltaképpen előre hozott követ
keztetést kapunk azoknak a fejtegetéseknek alapján, amelyek sorra veszik a nyelv és 
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— MALMBERG terminusát használva (vö. The linguistic basis of phonetics. In: Manual 
of phonetics. [Szerk.: B. MALMBERG] Amszterdam 1968. 1 — 16) — kifejezési szintjének 
m ű k ö d t e t é s é h e z s z ü k s é g e s i n s t r u m e n t á r i u m k i f o r m á l ó d á 
s á t . Ebben az áttekintésben szembetűnő, hogy Décsy — új kutatások eredményeire 
alapozott érvekkel — fontos szerepet tulajdonít a látóképesség kialakulásának is, hang
súlyozva a vizuális összetevő szerepét a beszédkommunikációban. Hasonlóképpen 
nóvum az a magyarázat, hogy az ember hallásérzékenységének csökkenése összefüggés
ben áll a beszédprodukcióval, mert ennek akusztikai eredményei hangosabbak a termé
szeti környezet megszokott zaj típusain ál. A hallással kapcsolatosan a fejtegetés némi 
kiegészítésre szorul. A beszéd észlelése szempontjából nagy jelentősége van a hallás 
mechanizmusának, valamint a hallási képesség jellemzőinek, elsődlegesen annak, hogy 
a hallási érzékelés frekvenciafüggő, valamint hogy a hangerő és az időtartam érzékelésé
nek is emberi specifikumai vannak. Ezek az adottságok perdöntőek voltak a beszédpro
dukció alakulásában, másrészt pedig éppen a fonémarendszerek szerkezetének tipológiá
jában nem közömbös, miféle eszközök bizonyulnak alkalmasnak a fonémakonstitúcióban. 
A kötet itt szemmel láthatólag azt az elgondolást követi, hogy a szervek ontogenezisének 
ismertetésében elégséges addig a pontig elmenni, ahol a beszédnek nagyjából kész fel
tételeihez elérkeztünk; végső soron megtörténhetett, hogy például éppen a hallás akusz
tikai tulajdonságai a beszéd használatának mindennapi gyakorlatában változtak olyanra, 
amilyenek most. Hadd emeljük ki emellett a homo sapiens agyának és agyműködésének 
történeti fejlődését illetően azt a kialakult tulajdonságot, hogy az evolúció föladta a 
szimmetria elvét, vagyis bizonyos funkciók egyértelműen átkerültek a cortex bal olda
lára. A beszédmechanizmus irányító szerve is ilyen laterálisán elhelyezett szerv, a bal 
oldali féltekén a homloklebenyben foglal helyet. 

A n y e l v k i a l a k u l á s á n a k f e l t é t e l e i t Décsy Gyula a külső, ter
mészeti tényezőkben keresi tovább. Először is mind geológiailag, mind antropológiailag 
elfogadható elméleteket kell találnia az emberi lény elterjedésére, az elterjedés irányaira 
és időpontjára vonatkozólag. Az eltérő területek eredményeinek egymásra vonatkozta
tása nyomán az a kép bontakozik ki, hogy a nyelv a felső paleolitikum embertípusának 
közösségében alakult ki. Valószínűleg nem egy ponton, de az egyes kezdemények nyomán 
létrejött nyelvek szimbolikus jellegük ós színvonaluk tekintetében egyenértékűek. A meg
változott helyzetbe került embert két további, belső körülmény tette alkalmassá, illetőleg 
szorította rá a nyelvi magatartásra. Az egyik „szociális" helyzete volt, vagyis hogy egy 
közösség tagjaként ólt, másfelől pedig csoportján belüli különállása, elkülönültsége, 
pontosabban az a képessége, hogy elkülönült legyen. Ez utóbbi az absztrakció, a foga
lomalkotás készségének az alapja. 

Az ember hangadó szerveinek fejlődése folyamatos, és a fejlődés egyes állomásain 
eltérő mértékben differenciált hangok képzése válik lehetségessé. A l a r y n g á l i s 
e l m é l e t kidolgozói szerint — a szerző SAUSSURE, FERDINAND MÖLLER, PEDERSEN, 
KuRYLOWicz, CLUNY nyomdokain halad — lenni kell egy olyan alapvető hangnak, amely 
a nyelv kialakulásakor a beszédszervek optimálisan produkálni tudnak. Décsy Gyula 
központi helyen foglalkozik ezzel a hangféleséggel, s a következő kritériumokat rendeli 
hozzá: 1. egyidejűleg magánhangzó és mássalhangzó; 2. egyidejűleg zárhang és réshang; 
3. egyidejűleg zöngés ós zöngétlen; 4. egyidejűleg értelmezhető nazális ós orális hang
ként (44 — 45). Maga ez a hang a fejlettebb gerinceseknél is előfordul, számos nyelvben 
mindmáig megvan. És ,,noha egy nyelv fonémaállománya más hangjainak különös 
tulajdonságaiban nem osztozik, mégis mindenfajta fonáció alapanyaga (azt megalapozó 
nyersanyaga), a tonálisan [ = a formánsszerkezetük révén] elkülönült hangoknak is" 
(52). Akusztikuma a beszédszervek legsemlegesebb, „középső állásában [„Mittelstel
lung"] formálódik meg. Lényege szerint tehát „artikulálatlan" (53 — 54). Ebben az érte
lemben e fosszilis hang egyszerű hang. Az evolúció alaptételének megfelelően (ti. az egy
szerűbből keletkezik a bonyolultabb) a laryngális őshang örökösei meghatározott sorrend
ben népesítik be a nyelvet: a magánhangzóknál a sorrend: /e/, /a/, fi/, fu/. A mással
hangzók körében ugyanez a laryngális hang a kiindulópont, s a „hangosztódás" menete 
nagyjából ez: a laryngálisok mellett legrégibbek a nazálisok; néhány réshang, a /h/, a 
/w/ <~ /v/, a /j/ és a /y / eredetibb, mint & /p/, /t/, /&/mássalhangzók ; az affriáták másod
lagos hangok, ugyanúgy az interdentálisok, az alveoláris réshangok, a palatalizált zár
hangok és a bilabiális/dentilabiális megkülönböztetés. 

A hangsor megjelenésének kiindulópontja nagy valószínűséggel a CV, CVC és VC 
szótag, illetőleg az egy szó tagú szó. Ha a 10 ezer év előtti időre 13 fonémát tételezünk 
föl, amelyek mondjuk a CV és GVG kombinációban szerepeltek, ebben a történeti perió
dusban az embernek potenciálisan mintegy 330 „szava" volt. Amennyiben tekintetbe 
vesszük, hogy a nyelvek a kombinációs lehetőségeknek általában hozzávetőleg 50%-át 
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használják föl, akkor „egy nyelv, amelynek 3 magánhangzója és 10 mássalhangzója van, 
körülbelül 150 egy szótagú hangsorral rendelkezhetett" (76). (A már addigra kialakuló 
indogermán és az uráli alapnyelv szókincse — H A J D Ú PÉTER számításai alapján kalku
lálva — i. e. 4000 körül mintegy 20 ezer szóra rúgott, persze bővebb fonémakészlet ós 
bonyolultabb hangsorminták álltak hozzá rendelkezésre.) 

A Hangtulajdonságok fejezet (76 — 79) a hangadásnak azokkal a specifikumaival 
foglalkozik, amelyek a hangfolyamatban a nyelvi elkülönülés fizikai alapjellemzőit adják. 
Két csoportjuk van, a hangszín mint ,,hangspecifikus tulajdonság", valamint a prozódiai 
(szupraszegmentális) jelenségek csoportja, amely alá a hangmagasság, a hangerő és az 
időtartam tartozik. (Décsy Gyula terminológiájában a hangszínen a szegmentális hang
jelenségek akusztikai szövetének sajátságait kell érteni, magánhangzóknál a formánsokat, 
mássalhangzóknál a zörejösszetevőket, illetőleg mindazt, ami az egységnyi hangjelenség 
frekvencia-tengelyén kimutatható.) Mind a magánhangzók, mind a mássalhangzók köré
ben ezek azok a tényezők, amelyeknek elmaradása vagy felhasználása hozott létre új 
fonemikus lehetőségeket. Emellett periferikus képzésmozzanatok is vezethetnek új típu
sok kialakulására: a palatalizáció, a labializáció, az aspiráció stb. 

A m ű é r t é k e l é s é b e n ki kell emelnünk a szerző rendkívüli következetes
ségét: elve az, hogy a centrális felől közeledjék a periferikus jelenségek irányába, az egy
szerűbb felől az összetettebb felé; ez az elv mind a nyelv létrejöttének történeti vonat
kozásaiban, mind pedig a kialakuló emberi nyelv és beszédjelenségek történeti sorrend
jében érvényesül. Mindvégig a tiszta kauzalitás elvét követi, és bár természetesen — mint 
a termodinamika ós a modern fizika tapasztalata megtanította rá az embert — a kauza
litás nem kizárólagos magyarázó elve a világ jelenségeinek, Décsy Gyula olyan jelenség
csoportokat kezel egységként, amelyeken belül az esetlegességeket nyilván maga is fel
tételezi, de amelyek — jelenségcsoport mivoltukban — a fejlődés történetének okság 
szabályozta stációi. Nagy előny továbbá az, hogy a szerző alaposan ismeri a rokondisz
ciplínákat, amelyek távolabbról a nyelv eredetének is ismeretterülete, mindenekelőtt az 
antropológiát. Az innen származó eredményeket saját koncepciójában azonban tovább 
is tudja vezetni (alapvetően fontos ezek közül az, amely a nyelv kialakulásának egyik 
feltételeként az emberi lény ,,solitarius" jellegét szabja meg). Ki szeretném emelni, hogy 
a nyelvi alapjelenségek elterjedtségével kapcsolatosan — a lehetőségek határain belül — 
nyelvstatisztikai módszert is használ, amely lehetővé teszi számára a nyelv keletkezési 
stádiuma és az alapnyelvek megjelenése közötti, történetileg is számottevő időnek 
legalább bizonyos tekintetben való áthidalását. További érdeme a könyvnek, hogy ered
ményei össze vannak hangolva a nyelvi univerzálék kutatásával, a fonematika területén 
is. A Décsy által feltételezett történeti fonéma-sorrend nagyban-egószben megfelel a 
jakobsoni „elsődlegesség" tételének (vö. a fundamentális hanghármas: az /am./ és a 
/ptk/). Kivételt képez az /rj/, amely semmi esetre sem lehet ősi, elsődleges, hiszen csak 
azokban a nyelvekben fordul elő, amelyek /m/ és /n/ fonémát tartalmaznak, vö. FERGU
SON, CH., Assumptions about nasals; a sample study in phonological universals. In: 
Un i versais of language. (Szerk.: J . GREENBERG) Cambridge, Massachusetts 1963. 42 — 7. 
Emiatt meggondolandó, hogy valóban ragaszkodnia kell-e a szerzőnek e nazális elem 
beszédbeli elsődlegességéhez, hiszen maga is azt mondja, hogy az emberi beszédképesség 
kialakulása a cavitas orális és a cavitás nasalis elhatárolhatósága révén lép előre; maga 
az ősi laryngális hang kritériumai között is lehetségesként tünteti fel az orális jelleget; 
gyermeknyelvi vizsgálatok alapján valószínűnek ítélhető az a — szintén Jakobsontól 
származó sejtés (Why 'Mama' and 'Papa ' î Perspectives in psychological theory. New 
York 1960. 124 — 134), hogy az /m/ a legkorábbi mássalhangzó. Ezzel a megfontolással 
azonban már közeledünk a munka egyik fontos fogalmához, amelyet az olvasó félreérthet. 

Az ősi laryngális hang, amelyet a szerző a HE/EH szimbólummal jelöl érzékel
tetni akarván a hang heterogén jellegét, logikailag össze nem férő fogalmi jegyekkel van 
felruházva. Úgy gondolom, valamilyen sajátos értelemben az első kritérium, vagyis hogy 
magánhangzó[s], illetve mássalhangzó[s], megmagyarázható: vannak olyan mással
hangzók, amelyek egyrészt huzamosan, a hang tartamának jelentős hányadában állandó 
tulajdonságokat mutatnak, ezzel egyidejűleg pedig a magánhangzókóra emlékeztető 
formánsszerkezetük van: ilyen például az [Z], ilyenek a nazálisok. Tudjuk azonban, hogy 
e hangok mássalhangzókónt viselkednek (1. például a szótagképzésben való viselkedésü
ket), tehát csak addig lehet róluk mint „hermafrodita" hangokról beszólni, ameddig 
hangfolyamatba nem kerülnek, ahol mássalhangzó mivoltuk érvényesülni kezd. Egy ősi 
„szótag nélküli (preszillabikus)" állapotban azonban megkockáztatható, hogy egy hang
ról egyszerre gondoljuk el, hogy magánhangzó, s hogy mássalhangzó. Nem tartom elkép
zelhetőnek viszont, hogy egy hang egyszerre legyen zöngés és zöngétlen. Föltehetően 
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a szerző arra gondol, hogy a — mai állapotokat véve alapul — ,,h-állásban" elhelyezkedő 
hangszalagok ugyan nincsenek rezgésben, ám a hangszalagok peremrészein található 
hártya-meghosszabbítások keltette súrlódási zörejekbe formánsszerű elrendeződést kép
zelhetünk bele. Ámde a zöngésség ismérve logikai értelemben kötelező megléte a hang
szalagok rezgése nyomán létrejövő zöngének, s ez az említett módon nem alakulhat ki. 
A zárhang és a réshang jelleg is csak szukcesszíve fér össze, mert bár az affrikátában 
mint hangtípusban a két elem együtt van jelen, az akusztikai képen többnyire világosan 
elkülönülnek a részek. Egész pontosan — ahogy BTJTTLER JÁNOS kimutatta — a zárat 
itt a nyálkahártya-felületek képezik, a zár „intermittens", de zár és rés megléte foneti
kai és akusztikai értelemben is kizárják egymást. Hasonlóképpen: ha egyszer az orális 
hangok kritériuma az, hogy képzés közben csak a szájüregen át távozik a levegő, a nazális 
hangoké pedig az, hogy az orrüregen, illetőleg az orrüregen és a szájüregen együtt, akkor 
vagy a nazális terminust nem használhatjuk ugyanarra a hangra vonatkozólag, vagy az 
orálist. Hogy ennek ellenére a HE/EH-ra alkalmazott attribútumok érvényesnek legye
nek tekinthetők, csupán a hang megjelölésnek a hangcsoport értelmet kell tulajdoníta
nunk. A szöveg nem a hangcsoport elnevezést használja, a szerző azonban nem érthet 
mást a hang terminuson, mint egy osztályt. 

A fenti értelmezésbeli javaslat mellett szeretnék vitát kezdeményezni a szerzővel 
a neandervölgyi hangadási képességeinek védnökeként. Ismeretes, hogy Lieberman híres 
kísérletét a neandervölgyi beszédtraktusának rekonstruálására azon az elven vitte végig, 
hogy ahol bizonytalanok a paraméterek, ott szélső, az emberre jellemző értékeket rögzí
tett. De amikor adatait értékeli, és azt találja, hogy a neandervölgyi létre tud hozni öt 
magánhangzó-típust, valamint legalább két mássalhangzót (de esetleg nyolc fajtát is), 
akkor a legszerényebbre szorítja le a neandervölgyi fonetikai lehetőségeit, vö. P H . L I E 
BERMAN—E. CRELIN A neandervölgyi ember beszédéről. In: A nyelv keletkezése. 
(Szerk.: PAP MÁRIA.) Budapest 1974. 285-311). Tegyük föl, hogy az alsó határ esik 
legközelebb a realitáshoz. Csak F-vel és CV, valamint VC kombinációs mintákkal számol
va, ebben az esetben is 25-ös készletet kell alapul venni (az elvi lehetőségek és a való
ságosan igénybe vett típusok aránya nem automatikusan 2 : 1 , arról van szó, hogy minél 
szűkebb az elvi lehetőségek köre, annál kevesebb elem marad kihasználatlanul). Lieber
man maga is azt állítja, hogy a neandervölgyinek a mai angol valamennyi fonómájának 
képzéséhez nem volt meg a fonetikai képessége, de fonetikai képessége volt. (Lundban, 
a Fonetikai Intézet laboratóriumában én is szintetizáltam a Lieberman által számított 
formánsórtékeket: mindegyik magánhangzós elem erősen nazális színezetű volt, de 
egyébként jól megkülönböztethető egymástól, még ha nem is annyira, mint az [i] az 
[a]-tól, vagy az [a] az [w]-tól. De egészében véve alkalmasnak hallatszottak egyszerűbb 
hangsorok képzésére.) Egyéb szempontok figyelembevételével maga Lieberman is úgy 
ítél, hogy a neandervölgyi fonetikai képessége felhasználásra került, és létezett a nyelvnek 
valamilyen formája. Ha a neandervölgyi mégsem használt valamilyen nyelvet, akkor ez 
nem hangadó szerveinek fejlettségi színvonalán múlott. 

Semmi meglepő nincs benne, hogy ilyen nehéz kérdésekben gyakoribb az ellenér
vek lehetősége. Ha tehát vitában állok is a mű e tételével, ez csak azt mutatja, hogy érde
kesnek találom a szerző véleményét. Valószínűleg visszhangja lesz a folytatásnak is, 
amelyiknek tárgya a nyelv jelentéstanának és morfológiájának a genezise. 

SZENDE TAMÁS 

J. D. Markel—A. H. Gray Jr.: Linear Prédiction of Speech 
Communication and Cybernetics. Vol. 12. Springer Verlag, Berlin—Heidelberg—New York 

1976. X I I + 288 1., 129 ábra 

Nem túlzás azt állítani, hogy a modern technikai törekvések között csak az űr 
meghódítása hasonlítható mind bonyolultságában, mind sokoldalúságában ahhoz a fel
adathoz, amit röviden a beszéd gépi megértése címmel foglalhatunk össze. Az össze
hasonlítás egyetlen gyönge pontja, hogy míg az űr meghódítása technikailag jól meg
oldhatónak mutatkozik, az utóbb említett feladat nehézségei rendkívüliek. Ez azért is 
meglepő, mert még néhányszor öt évvel ezelőtt is voltak olyan hangok a tudományos 
világban, hogy közel járunk a megoldáshoz. Ma azonban nem vagyunk optimisták. 
S ehhez a fölismeréshez nagyban hozzásegítettek a korszerű számítógéptechnikai mód
szerekkel végzett beszédelemzési kísérletek eredményei is. 

Az előttünk fekvő könyv ezeknek a korszerű módszereknek szinte első összefog
lalása. Címét talán leghelyesebben: ,,A beszédjelek lineáris megfejtése" alakban fordíthat-



256 SZEMLE - ISMERTETÉSEK 

nánk le. Ezúttal ugyanis az angol kissé pongyola. Hiszen a könyv tartalma világosan 
utal arra, hogy a feldolgozás a) a beszéd akusztikailag megfogható képével indítható el,, 
továbbá, hogy b) egyelőre csak az állandósultnak tekinthető hangelemekre ad többé-
kevésbé biztos ítéleti lehetőséget, s végül hogy c) a nyert adatokból a visszaalakítás 
ellenőrzése még mindig csak emberi úton oldható meg. 

Két dolgot kell tisztáznunk. A „lineáris predikció" W I E N E R által 1949-ben beve
zetett módszere vagy állandósult (esetleg lassan változó), vagy pedig teljesen rendezetlen 
folyamatok adatainak megoldására alkalmas. A beszédfolyamat vizsgálatára 1967-ben 
kezdték alkalmazni, s az első használható eredményeket 1970/7l-ben közölték. A beszéd 
folyamata azonban sem az állandósult, sem a rendezetlen folyamatok feltételeit nem 
elégíti ki, illetőleg csak nagyon kis részben. A második tisztázandó pont, hogy a predikció 
esetünkben nem „előrejelzés", hanem legföljebb a beszéddel közel azonos idejűséget 
biztosítja. Ez a „ k ö z e l " a z o n o s i d e j ű s é g mintegy 150 — 250 ms késést jelent, 
ami természetesen nem lebecsülendő előny a korábbi módszerek időigényességével szem
ben, s ez az előny a számítógépek nagy sebességének köszönhető. 

Végül is, anélkül hogy a közös címmel összefoglalt sokfajta eljárás egyikét is rész
leteznénk, arra kívánunk rámutatni, hogy mit is oldanak meg a lineáris megfejtő eljárá
sok a sok megoldandó feladat közül. A beszéd akusztikai megjelenésének keletkezését 
G. FANT 1960 óta elfogadott modelljével így írjuk le: 1) hangforrás (zönge, vagy zörej
hang, vagy a kettő együttesen), 2) egy változó keresztmetszetű, de mindig kb. egyforma 
hosszú (17 cm) cső módosító hatása, 3) amely részben visszahat magára a hangforrásra 
is, s végül 4) a szájnyílás és környezete sugárzása a térbe. A négyféle függvény vagy 
paramétersor együttesen határozza meg a beszéd hangfolyamatának akusztikai meg
jelenését. 

Ennek az akusztikai jelsornak az elemzése képezi ez idő szerint az egyetlen lehe
tőséget a beszéd lényegének megismerésére. Az első nehézség a négyféle folyamat ada
tainak szétválasztása, méghozzá a megjelenéssel azonos időben. Ehhez a feladathoz segít 
hozzá — elég nagy lépéssel — a számítógéptechnika s ezen belül a lineáris megfejtés 
módszereinek bekapcsolása. A módszerek közös jellemzője, hogy a jelsor néhány előzetes 
adatának lineáris kombinációjával a gép kiszámítja a valószínű következő adatot, majd 
ezt összehasonlítja a valóságban bekövetkező adattal. Ezután nemcsak a hozzáigazítást 
végzi el, hanem megjegyzi a saját hibáját is, ós ebből a saját hibarendszerből megadja 
külön-külön, de egyidejűleg az 1), 2), és 4) függvényeket (a maradék visszahatást elha
nyagolja). 

A módszerek kb. 0,1 ms (tízezred másodperces) mintavételi időközzel dolgoznak, 
és a számítási eljárást általában 10 — 20 ms elteltével elölről kezdik. Ez az idő férfi han
gon ejtett magánhangzó 1—2 periódusát jelenti, s általában a beszédhangok időtarta
mának harmadát-negyedét teszi ki. így kívánják a lassúbb változási folyamatokat is 
figyelembe venni. Nem jó az eljárás a p-t-k jellegű hangok megismerésére és nem töké
letes a gyors átmenetek tisztázására sem. Pl. az angol how are you ? szövegben az á-a-o-u, 
majd az u-á átmenet 10 — 30 ms alatt zajlik le, vagyis a formáns áthelyeződés néhol 
40 Hz/ms sebességű. Az eredmények pontossága amellett bizonyos számítási ciklusok 
(előrejelzési együtthatók) számától függ. Ha ezen együtthatók száma 10 — 12, az előre
jelzések hibája hangos beszédre 16 — 18%, suttogottra 45 — 50%. Mindez az eredmény 
kb. 200 000 bit/s számítási sebességet követel meg, vagyis elég nagy számítógépet igényel. 

Mi az akkor, amit nem old meg a módszer alkalmazása? Nem oldja meg az átme
netek követését az egyes beszédhangok között, nem oldja meg a folyamatos jelsor kvan-
tumozását (egyszerű jelrendszerbe való átírását), nem képes megoldani az agyi rövid 
idejű emlékezés folyamatát ós nem oldja meg az agy óriási tárolási ós visszakorrigálási 
lehetőségeinek gépi megfogalmazását. Az agy megoldási sebessége az előbb említett 
értéknek még mintegy százezerszerese. 

Visszatérve a könyv tárgyára: minden negatívum ellenére is a j ö v ő v a l ó 
s z í n ű ú t j á t t a r t a l m a z z a . A szerzők nagy gondot fordítottak arra, hogy 
a látszólag teljesen különböző alapgondolatú megfejtő módszereket szerves egységű rend
szerré formálják. Fölényesen kezelik a matematikai módszereket (a könyv lényegében 
inkább matematikai-információelméleti, mint nyelvészeti-fonetikai) és látszik, hogy töké
letesen otthonosak a számítógép-technika szellemi (programozási) részében. 

Ma azt mondjuk, hogy nehéz és idegen a téma, a könyv tartalma mégis nagyon 
messzire világít. Talán 20—30 évvel „előrejelez", de — vagy éppen ezért — fizikusnak, 
nyelvésznek, híradástechnikusnak és programozónak már most egyaránt fel kell figyel
nie rá, mert csak együttes fölkészülésükkel és összefogott munkájukkal lesz a feladat 
a 2000-es évek elején megoldható. 

TARNÓCZY TAMÁS 
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R. G. Busnel—A. Classe: Whistled Languages 
Communication and Cybernetics. Vol. 13. Springer Verlag, Berlin—Heidelberg—New York 

1976. VII + 117 1., 40 ábra 

A múlt század vége óta antropológiai leírások alapján közhellyé vált, hogy bizo
nyos hegyes vidékeken (pl. a Pireneusokban és a Kanári-szigeteken) a helyi lakosok 
távoli hírközlésre ún. füttynyelvet használnak. Egészen az 1950-es évekig ezt a jelenség
csoportot a jelzésszerű közlések közé sorolták, mint pl. az afrikai hírközlő dobolást. Sőt, 
amikor 1948-ban COWAN a mexikói mazatékó indián törzs füttynyelvét részletesebben 
leírta, annak dallamjellege miatt ez a nézet csak megerősítést nyert. 

A szerzők fő érdeme, hogy alapos kutatást végeztek a világ négy helyén: Mexikó
ban, a Kanári-szigetek La Gomera szigetén, a Pireneusokban Aas környékén, végül 
Anatóliában Kusköy területén. Mind a négy helyre expedíciót vezettek, alapos antropo
lógiai és ökológiai tanulmányokat végeztek, sok fénykép-, film-, röntgen- ós hangfelvételt 
készítettek és nyelvészeti oldalról is alaposan megvizsgálták a jelenségcsoportot. 

Az adatok rendkívül érdekesek. Sikerült három területen a beszédhangképzés tel
jes (vagy jóformán teljes) analógiáját kimutatni a füttynyelvben. Érthetőségi és föl-
ismerési vizsgálatokat is végeztek, sőt európai nyelvek keresztneveit is kifütyültettók 
és ezeket a lehallgató fonetikailag helyesen vissza tudta mondani. A füttynyelvet első
sorban távolsági „beszélgetésre" használják. Sziklás, hegyes vidéken a hatótávolság jóval 
nagyobb, mint a kiabálásé: 2 — 3 km távolságig csaknem teljes érthetőségi! az összeköt
tetés. A füttynyelvet használók rendes artikulációval is beszélnek, a közeli kapcsolatban 
általában ezt használják. A kétféle „fonetika" között teljes a párhuzam, például a dialek
tusban beszélők ugyanúgy fütyülnek. Számos további érdekes megfigyelés ós szellemes 
meglátás is le van írva a könyvben. 

Külön tárgyalt fejezet a fonetikai és nyelvtani kapcsolatok bogozgatása, ami 
talán alaposabb is lehetne, de később nyilván még pontosítható. A pontatlanság az ábrák
ban is megnyilvánul: nagyon nehezen — vagy egyáltalán nem — dönthető el például, 
hogy milyen egységben olvasandók le az időjel osztások, a 38. ábra alatt egyenesen ez 
szerepel „time scale: 0,15" (talán secundum?). Az egyetlen félreérthetetlen időjelzés az 
utolsó ábrán látható, de ez éppen nem vetíthető vissza a többi ábrára. Más apró pon
gyolaságok is előfordulnak: egy logaritmusos skálán 0 kezdőosztás szerepel, a 109. lap 
alján a mondat nincs befejezve stb. Viszont nagyon szépek és tanulságosak a fénykép
fölvételek és franciás szellemességű az érvelés. Érdekes volna a jelenséget további nyel
vészeti kutatásoknak alávetni. Még az is lehetséges, hogy információelméleti és beszéd-
megértési szempontból is új összefüggésekre világíthat rá a különös, sajnos kiveszőfélben 
levő szokás tanulmányozása. 

TARNÓCZY TAMÁS 

Kustaa Vilkuna: Unternehmen Lachsfang 
Die Geschichte der Lachsfischerei im Kemijoki. Studia Fennica 19. Suomalaisen 

Kijallisuuden Seura, Helsinki 1975. 453 1. 

Évtizedek óta a finn néprajz egyik súlypontja a halászat kutatása. Gondoljunk 
csak U. T. SIRELITTS (1872 — 1929) különböző halászati monográfiáira (pl. Über die Sperr
fischerei bei den finnisch-ugrischen Völkern. Helsinki 1906), amelyek ma is alapvető 
jelentőségűek. Az U. T. Sirelius által megkezdett nyomokon halad tovább VILKXTNA, aki
nek ez a munkája a modern néprajzi kutatások egyik remekműve s az újabb halászati 
munkák közül csak HOLGER RASMTJSSEN könyve (Limfjordsfiskeriet for 1925. Folkelivs 
studier 2. Kabenhavn 1968) állítható mellé. Vilkuna az észak-finnországi Kemi folyó, 
a torkolata körüli tengerpartok és szigetek lazachalászatát mutatja be. A folyó Rova-
niemitől délre már több mint 7000 éve a lazachalászat színhelye. A lazac (Salmo salar), 
a rénszarvas, a fóka tette lehetővé, hogy a folyó mentén az ember megtelepedjék. A Kemi 
folyónál a lappok vagy egy másik, az újonnan érkezett települőkkel összeolvadt arktikus 
nép voltak az ősi halászok. De különösen nyáron már a történelem előtti időkben a fin
nek is megkezdték a halászatot. Ezt bizonyítják a helynevek ós a halászati szakkifejezé
sek. A régi balti, germán-svéd és karjalai terminológia is arról tanúskodik, hogy a Kemi 
folyónál a halászok már igen korán különböző népelemekhez tartoztak. Számtalan víz
esés, zuhogó neve lapp. Feltűnő, hogy a lazac finn neve (lohi) is átvétel az óbaltiból, 
amely az ősfinnek révén átkerült a lapp nyelvbe is. A finnek eredeti lazacelnevezése 

17 Nyelvtudományi Közlemények 80/1. 
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(taimen) a halászat idején tabu szó volt, amelyet azonban átvettek a litvánok, a balti 
németek, az oroszok és a svédek. A taimen elnevezést az ősszel fogott Salmo trutta finn 
terminológiája (taimi) őrzi, mivel ősz idején már csak kevés halat fognak és a halászok 
kevésbé elővigyázatosak, mint a lazacfogás időszakában. A Kemi folyó torkolatában 
már a 12. században a finn és svéd városoknak jelentős nyári halász telepeik voltak. Nem 
sokkal később Karjaiából is megjelentek ott a lazachalászok. Vilkuna a történeti forrá
sok, oklevelek révén rekonstruálja a Kemi folyó mentén a halásztelepek tulajdonjogát, 
az adózási rendszert, az állam és a halászok viszonyát, az egyháznak beszolgáltatott hal 
mennyiségét, noha a lelkészi kerületeknek is megvolt a saját lazacvejszéje. A mind erő-
sebbé váló adóztatás miatt a 17. század elején a lazachalászok létrehoztak egy új szerve
zetet, a fcitZ/e-közösséget (a kulle nagyméretű káta nélküli húzóháló), amelyek csak a 
19. században oszlottak fel, amikor az állam a lazachalászati jogba mindinkább bele
szólt. A kulle-közösségek évenként változtatták halászó helyeiket. Vilkuna sok tanulság
gal rekonstruálja azt a folyamatot, ahogyan az időszakos halásztelepekből állandó tele
pülések lesznek, ahol már némi szarvasmarha- és juhtartás, valamint szénagazdálkodás 
is folyik. Több történeti példával illusztrálja, hogy a 19. században meginduló faúszta-
tás lehetetlenné tette a nagyméretű, a folyó egész szélességét átfogó lazacvejszék fel
állítását, de más akadályokat is gördítettek a halászat elé. A munka jelentős részében 
a különböző helyeken felállított lazacvejszéket s az ezek nyílásába elhelyezett varsákat, 
hálókat mutatja be. Nagy a jelentősége az önállóan használt húzóhálóknak, valamint 
a kisebb halászati kéziszerszámoknak (emelőháló, szigony, a zúgok, vízesések alá tartott 
lazackosár stb.). Mindezek történetét, eredetét tárgyi és nyelvi oldalról világítja meg 
Vilkuna. Kétségkívül ősi a vejsze (pato), a potku-háló, de ezekkel szemben a hálóvarsa 
(lana) csak a 17. században jelent meg a Kemi folyó mentén. Ősi, a lappokkal közös 
húzóháló a kulle. A hozzá hasonló ina-háló — legalábbis nyelvileg — középkori svéd 
átvétel. Részletesen ismerteti Vilkuna, hogy az egyes hálókat, vejszéket a halászközös
ségek miképpen készítik, használják s milyen elvek, szabályok szerint osztják fel a zsák
mányt. A lazachalászok kitűnően alkalmazkodnak a hal tulajdonságaihoz, a természeti 
környezethez. Már a legrégebbi időkben évszakonként más-más halászeszközt használ
tak. Azt lehet mondani, hogy mindegyik halásztelep egy-egy ökoszisztéma. A folyót 
átszelő lazacvejszék építésénél, használatánál, a zsákmány felosztásánál, eladásánál nagy 
szerepük van a választott vejszemestereknek. A munka további részéből megismerjük 
a lazac sózását, füstölését, savanyítását és az egyéb konzerválási módokat. A lazacot 
a Kemi folyó mellől Közép-Finnországba is elhordták, ahol lenért, kenderért, komlóért 
cserélték el. Ezek a vándor lazachalászok alkalmanként mint varázslók is szerepet ját
szottak a falvak életében. Ha a vízviszonyok megengedték, a zsákmánnyal elvitorláztak 
Stockholmig, sőt Tallinnig is, ahol a halért rozsot szereztek be. Még élnek az emlékei 
a lazacünnepeknek. A hálóvarsából kiemelt első lazacot megfőzték és az összegyűlt 
kulle-közösség ünnepélyesen elfogyasztotta. Az étkezést ilyen szólással vezették be: 
A vejsze nem ad többet, ha az ember halat nem fogyaszt. A halásztelepek közelében 
még megtalálhatók azoknak az emberformájú faidoloknak (isäntä) az emlékei, amelyek 
a bőséges halászzsákmányt biztosították. Ezek a faidolok minden valószínűség szerint 
azonosak a lapp sieidde-vel, amelyet kőből, fából a gazdag zsákmányt nyújtó területen 
állítanak fel. Évszázadok folyamán a Kemi folyó mentén jellegzetes „lazacparasztság" 
alakult ki, akik jólétüket ennek a halnak s a telephelyeiken lassan fejlődő állattenyész
tésnek köszönhetik. A ,,lazacparasztok" képviselői már a 17. században bejutottak az 
országgyűlés (Stockholm), a magasabb kormányzati szervek (Helsinki) tagjai közé. 
A modern iparosítás azonban ezeknek a „lazacparasztoknak" az életmódját is megvál
toztatja. 

A fentiekben igyekeztem bemutatni Vilkuna könyvének gazdag tartalmát és sok
rétű szempontjait. A munka nemcsak a szerző kiemelkedő kutatóérzékének, sokoldalú 
módszerének dokumentuma, hanem a finn néprajzi kutatások európai színvonalának is. 
A szerző a dolgozó embert, annak munkaközösségét állította elénk. Mindkettő tevékeny
ségét nemcsak a mindennapi feladatok határozzák meg, hanem a távoli múlt hagyomá
nyai, a mindenkori jelen gazdasági és társadalmi forrongásai és a természeti környezet. 
Köszönet illeti Maija-Liisa Heikinmäkit, aki a könyv szerkesztését végezte és Ingrid 
Schellbach-Koprát, aki a finn nyelvű szöveget nagy körültekintéssel fordította német 
nyelvre. 
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MUNKATÁRSAINKHOZ 

Kérjük munkatársainkat, hogy a szerkesztőség és a nyomda munkájának 
megkönnyítése érdekében vegyék figyelembe a következőket: 

1. A kéziratokat szabványos papírlap egyik oldalára gépeljék. 
2. Egy lapra legfeljebb 30 sort, soronként legfejebb 60 betűt írjanak. 
3. A kézirat szövegében a következő jelzéseket használják: kurzív 

(nyelvi adatok jelölésére), ritkított (értelmi kiemelésre), félkövér (al
címek betűtípusaként), kapitalchen (a szerzők nevének kiemelésére). 

4. A kézirat géppel írott szövegében az utólagos javításokat, a fonetikai 
jeleket tintával vagy golyóstollal írják. 

5. A folyóiratok és sorozatok kötetszámát arab számmal írják. A kötet
szám és lapszám közé kettőspontot tegyenek. 
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