




SZEMLE - ISMERTETÉSEK 

N. Sebestyén Irén emlékezete 

Az 1970. évi tallinni I I I . Nemzetközi Finnugor Kongresszus nyilvánossága 
előtt PAUL ABISTE a kongresszus elnöke köszöntötte nagy csokor virággal az 
akkor nyolcvanadik életévét betöltött N. SEBETYÉN I R É N Í s érdemeit méltató 
felköszöntőjében spontán közvetlenséggel, igen találóan a finnugrisztika 
„nagymamájának" nevezte őt. Mi, akik életének utolsó évtizedeiben kerültünk 
vele kapcsolatba csakugyan megismertük és egyre jobban felfedeztük benne 
ezeket a nagymamás vonásokat. Figyelme, gondoskodása családján kívül a 
nagyobb családra, a szakma egészére és annak művelőire is kiterjedt. Pálya
társai sorsának alakulását nyomon követte, tanácsaival, bíztatásaival egyen
gette az újabb nemzedékek életútját s ha úgy alakult a dolog szelíden zsörtö
lődő figyelmeztetésekkel irányítgatta egyik-másik fiatalabb kutató vagy mű
fordító kollégáját. 

1978. augusztus 4-én távozott körünkből Szegeden, ahol férje halála 
(1976) után élete utolsó tíz hónapját családi körben töltötte. Augusztus 30-án 
helyezték örök nyugságra Karcagon férje és másfél éves korában elhunyt 
kisgyermeke mellé.1 

Hosszú és gazdag életút vezetett a karcagi végső nyugvóhelyig Nagy-
enyedről, ahol 1890. május 27-én született. Édesapja a helybeli polgári leány
iskola számtan—fizika tanára volt, édesanyja pedig az enyedi állami elemi 
iskola igazgatónője. Sebestyén Irén szülővárosában elvégezvén az elemi és 
polgári iskolát 1904-től a kolozsvári tanítónőképzőben tanult tovább, ahol 
1908-ban — édesapja halála évében — elemi iskolai tanítónői oklevelet kapott . 
A kiváló előmenetelű ifjú tanítónő azonban nagyobb célokat tűz maga elé 
s a budapesti állami Erzsébet Nőiskola polgári iskolai tanítónők^'pzőjében 
folytatja tanulmányait; 1911-ben it t is diplomát szerez. Közbea azonban 
magánszorgalomból latinul, görögül és finnül kezd tanulni, nyelvészeti mun
kákat olvas és SZINNYEI JózsEFnek a javaslatára (aki akkor az Országos Felső 
Nép- és Polgári Tanító- és Tanítónővizsgáló-bizottság elnöke, valamint a 
tanítókópző-intézeti tanárjelöltek kollégiumainak — az Apponyi kollégiu
moknak — miniszteri biztosa volt) második oklevelének megszerzése után az 
elsők között vették fel az Apponyi Kollégiumba. Ez az egyetemi tanulmányok 
lehetőségét nyitotta meg előtte 1911 őszén. Párhuzamosan a kiegészítő érett
ségi vizsgát is leteszi s a továbbiakban Szinnyei József, SIMONYI ZSIGMOND 
és ANGYAL DÁVID professzorok irányításával folyik egyetemi kiképzése magyar-

1 A temetésen elhangzott búcsúbeszédet lásd: MNy. 75 (1979): 113—115. 
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történelem szakon. Sebestyén Irén a finn nyelvben és a finn szépirodalomban 
ekkorra már olyannyira előrehaladt, hogy Szinnyei fölmenti az egyetemi finn 
tanulmányok alól. 

Az első egyetemi év befejeztével két és fél hónapos tanulmányútra indul 
Finnországba és itt fejezi be Linnankoski „Dal a tűzpiros virágról" című 
regényének fordítását. Ez lesz azután első nyomtatásban megjelent munkája 
(1914). Előbb azonban még megszerzi harmadik diplomáját — a tanítónőképző 
intézeti tanárit — 1913 nyarán és ezt követőleg az Erzsébet Nőiskola gyakorló 
felső leányiskolájának lesz a nevelője, de heti 45 órás elfoglaltsága mellett is 
folytatja és befejezi egyetemi stúdiumait. 

1914 szeptemberétől 1917 végéig az Erzsébet Nőiskola polgári iskolai 
tanítónőképzőjében helyettes tanárként magyar nyelvészetet is előad, de 1916 
elejétől megválik nevelőnői állásától és napidíjas gyakornokként az Országos 
Széchényi Könyvtárban helyezkedik el. Ebben az évben (márciusban) lett 
bölcsészdoktor finnugor nyelvészetből. Doktori értekezése a szakemberek által 
ma is jól ismert ,,Finn jelzős szerkezetek" című jeles munka (NyK 44), amely-
lyel elnyerte az MTA Sámuel-díját. 

1917-ben házasságot kötött NÉMETH GYULA professzorral, az akkor már 
kiváló hírű turkológussal. 1919-től könyvtári segédőrként végzi tovább hiva
tali munkáját 1922 júliusáig, amikor B-listára helyezik s így — 32 évesen ! — 
nyugdíjba vonul. 

Tudományos munkásságát azonban tovább folytatja, sőt ez voltaképpen 
csak az elkövetkező évtizedekben bontakozik ki teljes intenzitással. 

1924 és 1930 között hat tanulmányutat tesz Finnországban, ahol a finn 
tudományos és kulturális élet jeles képviselőivel kerül kapcsolatba. I t t végzett 
kutató munkájával jelentős szellemi tőkére tesz szert, melyet későbbi munkái
ban hasznosít. Tudományos karrierjének nevezetes eseménye, amikor a buda
pesti (akkor még Pázmány Péter) Tudományegyetem Bölcsészettudományi 
kara egyetemi magántanárrá fogadja az „Uráli szótan" tárgykörből 1944. 
március 14-én. Előadásait a háborús viszonyok miatt csak a felszabadulás 
után kezdhette meg s ezeket önzetlenül, a hallgatóság rokonszenvétől kísérve 
folytatta a magántanári intézmény megszűntéig. Ekkor azonban a Tudományos 
Minősítő Bizottság a nyelvészeti tudományok kandidátusává nyilvánította 
(1952-ben), ahogyan ez a korábbi egyetemi magántanárokkal kapcsolatban 
szokásos volt. N. Sebestyén Irén azonban néhány év múlva magasabbra lépett 
a tudományos hierarchiában: „Szamojéd jelzős szerkezetek" című nagy vissz
hangot keltett értekezésével 1956-ban megszerezte a nyelvtudományok dok
tora fokozatot. További tudományos dekórumairól számot adva: a művelő
désügyi miniszter az ELTE tanácsának előterjesztésére címzetes egyetemi 
tanársággal tisztelte meg; a finn—magyar kulturális kapcsolatok terén végzett 
kiemelkedő munkájáért 1967-ben a Finn Oroszlánrend parancsnoki fokozatá
val tüntették ki, de számos egyéb elismerésben ;részesült (pl. tagjává válasz
tot ta a Finnugor Társaság 1953-ban, a Finn Irodalmi Társaság 1931-ben, a 
Kalevala Társaság 1958-ban). A Magyar Nyelvtudományi Társaságnak 1916 
óta volt tagja, így jelenleg legrégibb tagtársunkat vesztettük el vele. Hosszú 
időn keresztül volt a Társaság választmányának tagja, de emellett különböző 
akadémiai bizottságok munkájában is részt vett, amíg tehette (TMB nyelvé
szeti szakbizottság, Finnugor Munkabizottság). 

Élete külső alakulásának áttekintése után szeretnénk összegezni élet
művének fő eredményeit. 
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Munkássága rendkívül gazdag, sokszínű volt: szinte egyidejűleg jelent
kezik, mint nyelvtudós és mint avatott tollú műfordító. Ez a párhuzamos 
elkötelezettség egész életén végigkíséri. 

E folyóiratban nem műfordítóként akarjuk értékelni s ezért a megemlé
kezést követő bibliográfiára utalva mindössze arra korlátozódunk, hogy Lin-
nankoski, Sillanpää, Järnefelt, Waltari és Kokko fordításai révén a legkivá
lóbb hazai műfordítók közé került a neve, műfordításai és ismeretterjesztő 
tanulmányai, lexikoncikkei révén neki köszönhetjük a legtöbbet a finn iroda
lom magyar nyelvű megismertetésében. Nem sejtjük, melyik szenvedélye volt 
nagyobb: a műfordítói-e, vagy a nyelvkutatói, annyi azonban biztos, hogy 
élete utolsó hónapjaiban már csak egy kívánsága volt: hogy még legalább egy 
szép finn regényt lefordíthasson magyarra. 

Nyelvészeti érdeklődése három egymástól látszólag távoli problémacsoport 
köré sűrűsödik. 

A tudományos élet nyilvánossága elé mondattani témákkal lépett. A már 
említett „Finn jelzős szerkezetek" című munkáját igen találóan jellemezte 
P A I S DEZSŐ jelentése (N. Sebestyén Irén magántanári képesítése tárgyában) 
a következő szavakkal: „Figyelemre érdemes megjegyzései vannak a jelzőnek 
a jelzett szóval való finn nyelvbeli egyezése és nem egyezése kérdéskörében. 
Mint a finn nyelvi anyagnak már ekkor kitűnő ismerője rendkívül gazdag és 
sokoldalú adattömeg alapján a melléknévi igenév-fajok és a főnévnek jelzői 
használatát nemcsak a finn nyelv, hanem a finnugorság szempontjából is 
komoly sikerrel tárgyalja. Különösen kiemelendő, hogy igen ügyesen tudja 
érvényesíteni a nyelvi jelenségek pragmatikus vizsgálatához elengedhetetlen 
nyelvtörténeti szempontot, pedig ez a finn nyelvi emlékek újsága és elég
telensége miatt nem csekély nehézségekbe ütközik."2 Ehhez az értékeléshez 
hozzátehetjük: N. Sebestyén Irénnek ez a munkája logikusan kapcsolódik 
K E R T É S Z MANÓ „Finnugor jelzős szerkezetek" című monográfiájához (NyK 
43 [1914]), amely a finn (és lapp) nyelv ide tartozó jelenségeit tudatosan rekesz
tet te ki vizsgálódási köréből. E két munka voltaképpen együttesen az első 
finnugor mondattani kísérletnek tekinthető, melyeknek hátterében ott magas
lik SIMONYI ZsiGMONDnak „A jelzők mondat tana" című nyelvtörténeti tanul
mánya (Budapest 1913) mintegy bázisul és módszertani mintául egyaránt. 

Később — kb. tíz év múlva — a Szinnyei-emlékkönyben közzétett 
„A finnugor alárendelés kérdéséhez" című dolgozatában (MNy. 23 [1927]) 
tágabb perspektívában folytatja mondattani kutatásait. Az emlékkönyv ter
jedelmi korlátai miatt szűkre szabott kis tanulmány példaanyaga valamennyi 
fontosabb rokon nyelvre kiterjed (a szamojédra is !) és H. P A U L valamint 
W. W U N D T nézeteit szembesítve és egymáshoz közelítve feltételezi a kötőszó
nélküli alárendelésnek két fajtáját az alapnyelvre: az ún. tiszta alárendelést 
( = a fő- és mellékmondat i t t „egyetlen teljes képzet"), és a mellérendelésből 
származó alárendelést ( = ahol mindkét tagmondat egy-egy „teljes képzet"-
nek felel meg). E dolgozat jelentősége témaválasztásában van: első ízben 
történik, hogy a finnugor alapnyelv összetett mondatainak felépítésére, saját
ságaira próbál valaki következtetni. A felhasznált nyelvi anyag persze a sike
res próbálkozáshoz nem elégséges, ezért kénytelen a szerző az akkori általános 

2 E jelentés, az életrajzi adatok és az alapbibliográfia rendelkezésünkre bocsátását 
DB. NÉMETH ZsÓFiÁnak köszönhetjük. 
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nyelvelmélet nagyjainak alapelveire támaszkodva egy előre felállított alap
nyelvi modellből deduktív módon értelmezni a vizsgálatba bevont mai finn
ugor példamondatokat. N. Sebestyén Irénnek néhány fontos megjegyzése ma 
is helytáll s jó alapul szolgálhat az újabb finnugor mondattani kutatáshoz. 

Mondattani vizsgálatokat ezután már csak az ötvenes—hatvanas évek
ben — szamojéd tanulmányaival összefüggésben — végez, mégpedig követendő 
módon úgy, hogy a szamojéd jelenségek tárgyalásakor sem téveszti szem elől 
az uráli alapnyelvre érvényesíthető általánosításokat. Egyik ilyen dolgozata: 
,,A birtokviszonyt kifejező szerkezetek a szamojédban és az uráli genitivus 
kérdése" (NyK 58 [1956]); németül: ALH 7 [1957 — 1958]) hatalmas szamojéd 
példaanyagon illusztrálja azokat a szerkezeteket, ahol puszta főnév jelöletlen 
formában is alkalmas a birtokos jelző kifejezésére s közben sort kerít a birtokos 
személyragos jelzők és jelzett szavak (valamint egyéb ehhez kapcsolódó prob
lémák) tárgyalására. Legfontosabb — egyénien új — mondanivalója a geni
tivus raggal szerkesztett birtokos szerkesztményekhez kapcsolódik. Ezek vizs
gálatából N. Sebestyén Irén arra következtet, hogy a genitivus *-n ragjának 
használata a szamojédban másodlagos: az -n mondatfonetikai okból keletke
zett szervetlen, ejtéskönnyítő hang és semmi kapcsolata nincsen a finnugor 
nyelvekbeli *-n genitivus raggal. Sebestyén Irénnek ez a vélekedése vehemens 
vitát váltott ki, sokféle elágazó irodalom bontakozott ki körülötte és alkalmas 
volt arra, hogy felhívja a figyelmet a fonetikai (tehát nem nyelvtani) eredetű 
és szerepű elemek grammatizálódásának lehetőségére. A polémiában napvi
lágra került érvek és ellenérvek mérlegelése után Sebestyén Irén valamelyest 
módosította korábbi elképzeléseit: dolgozatának német nyelvű változatában, 
amelyik később jelent meg, már árnyaltabban fogalmazza meg álláspontját. 
E szerint az uráli alapnyelvben nem volt genitivus rag s a szamojéd nyelvekben 
genitivusi funkcióban jelentkező nazális (vagy hangszalag-zárhang) elemek 
többféleképpen magyarázhatók: vagy szervetlenek, vagy képzők átértékelő
döt t maradványai (amelyek a teljes tövet reprezentálják), vagy pedig az uráli 
dativus, ill. locativus folytatóinak minősíthetők. Elméletének ez a rugékonyabb 
változata kétségtelenül bizonyítja, hogy a szerző az utólag felhozott érveket, 
tényeket tiszteli és figyelembe veszi, ám munkájának ezek az újabb eredményei 
is további bonyolult disputák tárgyát képezték és képezik. 

A „Szamojéd jelzős szerkezetek" (NyK 59 [1957]); németül: ALH 9 
[1959]) című tanulmány folytatása az előbb említettnek s doktori értekezésé
nek egyik lényeges részét alkotja. Ebben először RAVTLÁIIOZ kapcsolódva az 
uráli szófajokra tesz kiegészítő megjegyzéseket — szamojéd anyag alapján. 
E szerint az uráli mondat nominális jellegű volt, az állítmányi szerkezet jelzős 
szerkezetből alakult volna. A főnévi jelzőre bőven idézhető szamojéd példák 
számbavételével megállapítja ezekután, hogy e nyelvek bizonysága alapján 
sem számolhatunk az uráli alapnyelvben a melléknévi kategória létezésével. 
Ezzel kapcsolatban kifejti azt a nézetét, hogy a mai jurák melléknévképzők 
nem eredetiek, hanem vagy szervetlen hangokból keletkeztek, vagy főnévkép
zőre, olykor pedig birtokos személyragra vezethetők vissza. Ez a gondolati 
felépítmény kétségkívül egységes, logikus, noha — bizonyos jelenségek értel
mezésének különbségéből is következően — a magam szemléletével nem hoz
hatók közös nevezőre. E vitára serkentő érdekes megállapításai mellett az 
igenévi jelzőről és az értelmező jelzőről szóló fejtegetései mintaszerűen foglal
ják össze a szamojéd nyelveknek a többi rokon nyelvvel egybevágó és az eze
ken alapuló következtetéseket kiegészítő tanulságait. 
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Szintaktikai kutatásai nyilvánvalóan nagyon sok morfológiai megálla
pításhoz vezetik el Sebestyén Irént. így pl. szemlélet dolga, hogy a „Zum 
Gebrauch des Duals und des Plurals im Juraksamojedischen" című tanulmá
nyában (FUF 33 [1972]) a morfológiai vagy a szintaktikai szempontot tartjuk-e 
jellemzőbbnek. Tény, hogy egyes nyelvtani elemekkel kapcsolatban igen sok 
eredeti, az általánostól néha gyökeresen eltérő magyarázati lehetőséget vet 
fel ez a munka is. Példaként csak egy eredményére utalok: Sebestyén Irén 
a jurák többes genitivus hangszalagzárhangját a *-t elemű 3. személyű birtokos 
személyrag lekopott formájának tartja (pl. a ífP maèiî* nimne 'über die Rücken 
der Rentiere' típusú mondatokban) s ennek alapján módosítandónak véli azt 
a szabályt, amely szerint a hangszalag-zárhang (^) a PIGen. állandó eleme. 
E véleményét Sebestyén Irén a CASTRÉN óta lejegyzett (és nem egyszer rosszul 
lejegyzett) szövegek adatainak sajátos értelmezésével alakította ki s ezért 
kerülhetett olykor-olykor ellentétbe az élő nyelvhasználat szabályaival. Min
denesetre úgy vélem, hogy e műveinek értékelésében inkább a precíz gondos
sággal összegyűjtött és funkciók szerint taglalt példamondatanyag analízisét 
kell előtérbe helyeznünk, mint kimagaslóan maradandó értéket. 

N. Sebestyén Irén másik speciális munkaterülete az uráli őstörténet
kutatás volt. Más beállításban ezt a működését szótörténeti-szótani jellegűnek 
minősíthetnénk, főleg a harmincas és az ötvenes évek közötti időszakban (erre 
utal egyébként egyetemi magántanári képesítésének elnevezése is), ám valójá
ban Sebestyén Irén nem volt „hivatásos" etimológus: a szavak eredete őt nem 
etimológiai vagy hangtörténeti szempontból érdekelte, hanem a belőlük levon
ható művelődéstörténeti — őstörténeti következtetésekért. Talán ez a magya
rázata annak, hogy sem hangtörténeti újítások nem fűződnek nevéhez, sem 
új etimológiák felállítására nem nagyon törekedett. Viszont természetszerűleg 
ezzel függ össze, hogy mindig művelődéstörténetileg kiértékelhető nagyobb 
szó-blokkokat vizsgált. 

Első ilyen jellegű tanulmányában (NyK 49 [1935]) „Az uráli nyelvek 
régi halnevei "-ről értekezik, majd a „Fák és fás helyek régi nevei az uráli 
nyelvekben" témaköre foglalkoztatta (NyK 51—52 [1943—1950]; kny. Buda
pest 1943). Mindkét tanulmányában sok tucat (összesen több mint 200) uráli 
és finnugor etimológiát foglal össze és a nyelvészeti biogeográfia módszeréhez 
folyamodva az uráliak régi lakóhelyeit igyekszik megállapítani. A lazac- és 
tokhalfélék, valamint a tűlevelű erdők, a tölgy-, nyír- és nyárerdők uráli kori 
elterjedtségével számolva az Urál-hegység nyugati oldalán, a Káma-, Vjatka-, 
Pecsora- folyók környékére helyezi az uráli őshazát. Ezt az őshaza-képet 
még szélesebb háttérbe helyezve (a madár- és prémesállatnevekre, valamint 
a természeti környezet elnevezéseire is kitérve) újólag kifejti „Az uráli népek 
régi lakóhelyeinek kérdéséhez" című összefoglalásában (NylOK 1 [1951]; 
németül: ALH 1 [1952]). Mindhárom tanulmányával iskolát teremtett Sebes
tyén Irén: ez a magyar őstörténeti irányzat a finn kutatókéval lényegében 
egyező módszer alapján tőlük eltérő eredményeket produkált, olyanokat, 
amelyek hosszú időn keresztül mértékadók voltak az uráli őstörténetkutatás
ban. E téren elért eredményeinek méltatásakor nem szabad megfeledkeznünk 
arról, hogy e korban nem állottak Sebestyén Irén rendelkezésére korszerű 
etimológiai szótárak vagy uráli hangtörténeti összegezések: a szerzőnek magá
nak kellett maga előtt megtisztítani az uta t az etimológiai irodalom dzsunge
lében, s ez többszáz szócsaládra kiterjedő vizsgálat esetén felettébb bonyodal
mas feladat volt. A maga korában azonban rendkívül imponáló problémalátás-
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sal iparkodott tisztázni bizonyos szótörténeti és etimológiai problémákat s 
nem rajta múlott, hogy három évtized távlatából mostanra már lényegesen 
módosultak az általa megfogalmazott tételek, s hogy a tárgyalt etimológiák 
közül is több kihullott a későbbi rendszerezők rostáján. 

Tevékenységének erre a területére tartozhat még a „Beiträge zum Prob
lem der protolappischen Sprache" című közleménye (ALH 3 [1953]), amelyben 
újabb nyelvészeti érveket sorakoztatott föl ToivoNENnak a protolapp — sza
mojéd azonosságot feltételező tanai mellett. E voltaképpen etnogenetikai-
őstörténeti kicsengésű cikk egyfelől újabb lapp — szamojéd (— obi-ugor) 
szóegyezésekre irányítja a figyelmet, de talán még ennél is érdekesebbek azon 
szakaszai, amelyekben a finn (és egyéb nyelvekbeli) jelző — jelzett szó közötti 
egyeztetés provenienciáját tárgyalja. Bizonyos szamojéd analógiákból kiin
dulva felveti azt a lehetőséget, hogy a kongruencia a finnben protolapp hatás
nak tulajdonítható. Ez a tanulmány azért nevezetes, mert a finn kongruencia 
közkeletű germán hatással számoló magyarázata helyett más lehetőséget kínál 
s ezzel összefüggésben ragyogó — s a szakirodalomban teljesen új — képet 
fest a jurák kongruencia fajtáiról. Ilyen erényei miatt ez a cikk tehát nem 
pusztán etnogenetikai érdekű, sőt ez a vonatkozása háttérbe kerül a mondat
tani megállapítások mögött, amelyek jelentősége egészen elsőrendű. 

Szemtanúi lehettünk, hogy Sebestyén Irén 1927. évi MNy.-beli cikkétől 
kezdve egyre inkább előtérbe helyezi a szamojéd nyelvek kutatását. Eleinte 
ez abból a meggondolásból fakadt, hogy az uráli nyelvészet problémáit a 
szamojéd nyelvek figyelembe vétele nélkül megoldani nem lehet. Már maga 
ez a felismerés is nagyon előremutató kezdeményezés volt. A szamojéd anyag
ban való elmélyedése azután végül is oda vezetett, hogy az ö tvenes-ha tvanas 
évek fordulójára kialakult az az általa művelt harmadik szakterület is — a 
szamojéd nyelvek történeti vizsgálata —, amely eredményekben talán leg
gazdagabb részét képezi alkotó tevékenységének. 

Szamojedisztikai munkásságát akadémiai doktori értekezése és az eze
ken alapuló — már említett — mondattani tanulmány-sorozat nyitja meg. 
Forma szerint ugyan a nyitáshoz tartozik A. Sprogis jurák szójegyzékének és 
nyelvtani följegyzéseinek 1952-ben történt kiadása is (ALH 2), de ez — minden 
érdekessége ellenére3 inkább sajtó alá rendezői feladat volt Sebestyén Irén 
számára, s nem igazi kutatási program. Az utóbbit a disszertáció témaköréből 
készült tanulmányok publikálása után tervszerűen folytatta. E termést föl
mérve terjedelem és jelentőség tekintetében kiemelkedik közülük a ,,Zur 
jurakischen Konjugation" című tanulmány (FUF 38 [1970]), amely az újgram
matikus hagyományok szerinti nomen-verbum szemlélet alapján tárgyalja a 
jurák igetöveket és igei alakokat. Tanulmányában arra az álláspontra helyez
kedik, hogy a jurákban nincsenek különböző nyelvtani időkategóriákat jelölő 

3 A dolog érdekessége abban van, hogy a kézirat évtizedeken át lappangott, s hogy 
a szerző kiléte felől találgatások sorozata indult meg, míg végül is P. ARiSTÉnek sikerült 
kinyomoznia és azonosítania A. Sprogist 1973-ban (SFU 10 [1974]) azzal az 1887-beri 
született lett forradalmárral, aki később Alfreds Kasparsons néven fontos szovjet diplo
máciai és pénzügyi beosztásokban dolgozott. A talányos szálak felgöngyölítése után 
Sebestyén Irén és a hajdani Sprogis között többszöri levélváltás jött létre és megkapóan 
szép barátság alakult ki az idős kutatónŐ és az agg diplomata között. Másrészt Sebestyén 
Irént kimondatlanul is bánthatta Lehtisalo bírálata Sprogis-kiadásáról (FUF 32 [1956]), 
melynek cáfolására a Kasparsonstól nyert adatok és saját, újonnan gyűjtött ellenérvei 
birtokában csak 1977-ben vállalkozott (SFU 13). 



SZEMLE - ISMERTETÉSEK 167 

formák, s hogy az igemódok sem egyebek, mint akronisztikus állapotot jelölő 
igenévi tövek. A fontosabb igei kategóriák elemzésével azután arra a követ
keztetésre jut, hogy minden állítmányi funkciójú verbum finitum végső soron 
igenév volt. Sebestyén Irén tehát egyaránt igenévképzőt tud kimutatni a 
reflexív igékben, az indicativusban, potenciálisban, optativusban, kondicio-
nálisban, desiderativusban vagy pl. a preteritum -é végződésében is. Az ún. 
„tárgyas", „tárgyatlan" és a visszaható igék személyes végződéseiben pedig 
birtokos személyragokat lát. Ezek az új eredmények voltaképpen az uráli 
mondat nominális eredetéről vallott korábbi közismert felfogásával vannak 
összhangban s ha nyelvszemlélete és morfológiai magyarázatai nem mindig 
győzik is meg a más nyelvészeti iskolázottságú olvasót, az még ilyen körül
mények között is számtalan okos észrevételt, finom mondattani megfigyelést 
és a rokon nyelvekbeli egyezésekre való hasznos utalást köszönhet ennek az 
értékes tanulmánynak. Alapvető jelentőségű ez a munka a szamojéd ige tör
ténetével foglalkozók számára még akkor is, ha másféle, modern nyelvészeti 
koncepció alapján óhajtják földolgozni e témát. 

Szorosan ide kapcsolódik a „Die prädikative Funktion des Verbalnomens 
auf *pa im Juraksamojedischen" című cikke is (FUF 40 [1973]), amely hasonló 
módon vet fényt a jurák feltételes gerundium képzőjének eredetére. 

Több kisebb közlése szintén világosan érzékelteti azt, amit szaktársai 
tudva tudtak, hogy ti. a szamojéd igéről készül nagyobb monográfiát írni. 
Sajnos ez nem készült el, a reá való felkészülést mutatják azonban még az 
alábbi műhely-munkák: „Lautwandel in den samojedischen Verbalstämmen" 
(CSIFU 1965; magyarul: NyK 68 [1966]) és a „Juraksamojedische Verben 
mit me-, mie- S tamm" (JSFOu. 72 [1973]). Ezeknek közös mondanivalója, 
hogy az egytagú igetövek kéttagúakból származnak, ill. hogy a kéttagúak 
tővégi hosszú magánhangzója másodlagos s mint minden igealakban itt is 
igenévképzőt kell feltennünk (jobbára *je formájút). 

Kutatásai kiterjedtek a névszó alaktanára is. Visszautalva mondattani 
értekezéseinek ide vonatkozó részleteire, emlékeztetek reá, hogy a genitivus-
vitában az ellene szólók érveihez újólag hozzászólt s a vitát tovább göngyölí
tet te újabb adatokat vetve be a maga igaza mellett pl. a „Zum Problem des 
samojedischen und des uralischen Genitivs" című tanulmányában (MSFOu 
125 [1962]). Azt az erényét figyelhetjük meg ebben a tanulmányában, hogy 
a vitapartner ellenérveit tárgyilagosan, higgadtan gondolja végig és a saját 
koncepciójának megfelelő keretbe helyezve őket új értelmezést ad nekik. 
Eközben persze saját korábbi nézeteit is ellenőrzi, újabb érvekkel próbálja 
alátámasztani őket. 

„A jurák-szamojéd determináló névragozás kérdéséhez" (NyK 61 [1959]; 
németül ALH 10 [i960]) című értekezése egy igen érdekes nyelvi kategóriával 
— az általam predestináló névszóragozásnak nevezett jelenséggel — kapcso
latban annak a véleménynek ad hangot, hogy e számunkra archaikusán ható 
alakoknak az igére utaló kapcsolata „desiderium" kifejezője (ezzel kapcsolat
ban lásd még: NyK 61 [1959]: 238 kk.). A végződések alaktani magyarázatára 
is nagy súlyt fektet: a probléma érdekessége szinte azonnal vitát lobbantott 
fel maga körül. 

A „Lokativ und Lativ im Juraksamojedischen" (MSFOu. 150 [1973]), 
a „Possessive Personalsuffixe Sg., Pl. 1. und Sg., Pl. 2. im Juraksamojedischen" 
(ALH 26 [1976]), a „Das Possessivsuffix *£• im Juraksamojedischen" (ALH 
24 [1974]) a névszó ragozásának alapproblémáit érintik. 
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Lehetetlen volna minden cikkének jelentőségét külön fejtegetnünk. Hiszen 
foglalkozott a szamojéd névszóképzés kérdéseivel, szamojéd szómagyaráza
tokkal, a személyes névmások dolgával, a szamojéd sámánizmus nyelvi lecsa
pódásaival, visszatért SPROGIS jurák feljegyzéseire és ezek nyelvjárási hova
tartozását újból elemezte stb. Munkásságának egészéről és részleteiről a CSEP-
BEGI MÁRTA által összeállított bibliográfiából kiki tetszése szerint tájékozódhat. 

N. Sebestyén Irén századunk elején Simonyi Zsigmond és Szinnyei 
József tanítványaként készült fel pályájára. A tőlük elsajátított nyelvszem
lélet mellett egy hosszú életen át hűségesen kitartott . Állandó figyelemmel 
kísérte ugyan az új szakirodalmat, annak megállapításait értékesítette is 
átszűrve azokat a maga szilárdan megalapozott nyelvfelfogásán. Szükségszerű 
volt, hogy e következetes, elvhű magatartás és fiatalabb, újabb iskolázottságú 
és más szemléletű kollégáinak nézetei olykor konfrontálódtak egymással, 
amiből néha eleven és termékeny vita alakult ki. Ezek a polémiák azonban — job
bára az ő tapintatos és finom lényének köszönhetően — sohasem váltak rossz 
légkörűvé, és a személyes, baráti, vagy éppenséggel „anyai" jóviszony közte 
és a vitapartnerek között mindvégig fönnmaradt. Példátlan személyiségnek 
mutatkozott Sebestyén Irén ilyen helyzetekben is: a személyes kapcsolatokat 
mindvégig el tudta választani a tudományos szembenállástól, és soha nem 
neheztelt azért, ha a nála fiatalabb más véleményre helyezkedett. E tiszte
letre méltó tulajdonsága mellett munkásságának egyik legjellemzőbb jegye 
az adatok és szövegben dokumentált tények állhatatos (már-már makacs) 
tisztelete és a filológiai hűséghez való rendületlen ragaszkodása volt: minden 
téma feldolgozását a rendelkezésére álló szövegek teljességre törő kicédulázása 
előzte meg, s aligha volt olyan adat, amelyet a feldolgozásban figyelmen kívül 
hagyott volna. Híven ragaszkodott az eredeti források közlési és írásmódjához, 
vagyis a gyűjtők adatainak fonológiai átértékelésére, vagy a bonyolult fone
tikai lejegyzések egyszerűsítésére — elvi okból — nem volt hajlandó. A szöveg 
volt számára az elsődleges forrásanyag s ennek értelmezésében, értékelésében 
következetesen ragaszkodott az általa kimunkált eljárásokhoz. Ha módja lett 
volna rá, hogy az élő, beszélt jurák nyelvvel is megismerkedjék, ez bizonyosan 
új lendületet, esetleg fordulópontot adhatott volna munkájának, tevékenysége 
és eredményei így is szilárdak ,egységes egészet alkotnak és a szamojéd filo
lógia díszére válnak. 

Múló porsátorát a föld, múlhatatlan szellemi örökét az egyetemes nyelv
tudomány fogadta be. 
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