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MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI 
KAPCSOLATOK 
NYOMÁBAN 

Káfer István: Az Egyetemi Nyomda négyszáz éve (1577—1977). — 
Bpest, Magyar Helikon, 1977. 247. 1. 

Művelődéstörténetünknek fontos területe a könyv- és könyvtártörté-
net, hlilsizen a könyv a Legkülönbözőbb isimerteik hordozója ós kiadása a 
századok folyamán mindig összefüggött az információk továbbításával. 
A nyomdászat kialakulása és fejlődése egyaránt szolgálta a haladó esz-
mék terjesztését, a szakmai ismeretek elsajátítását és a szépirodalmi 
művek megismerését. Talán aziért fordulunk mindig fokozottabb figye-
lemmel egy-egy könyv felé, amely a •nyomdászat történetével foglal-
kozik. Főleg irodalomtörténészek és művelődéstörténeti kutatók szá-
mára jelent élményt az ilyen kiadvány. A már-már alig hozzáférhető 
egyetemes könyvtörténettel foglalkozó és a magyar könyv történetére 
vonatkozó összefoglaló művek1 mellé most egy nagy múltú nyomda mo-
nográfiáját kapta kézhez az olvasó Káfer István tollából. 

A könyv az Egyetemi Nyomda alapításának négyszázadik évfordu-
lójára jelent meg. 400 év nagy idő egy dwtézmény életében, s erről a 
jelentős jubileumról az Egyetemi Nyomda olyan reprezentatív, nyomda-
teohniikailag kifogástalan kiadvánnyal emlékezett meg, amely méltó a 
nyomda hírnevéhez. 

A sízerző végigkíséri az Egyetemi Nyomda történetét a nyomda 
alapításától napjainkig, pontosabban 1577-től 1977-ig. Gutenberg talál-
mánya a negyvenkétsoiros biblia nyomtatása ultán (1455) gyorsan teret 
hódított Európa szerte, de kevés helyen maradt meg egy-egy műhely 
hosszabb ideig, különösen a reformáció korában. A XVI. század közepéig 
a törökök uralták Magyarország jelentős részét, s betiltották a könyv-
nyomtatást az egész birodalomban. Ezért nyomtatták a magyar könyve-
ket (és más dél-európai népekét is) leginkább külföldön, főleg Bécsiben 
és Krakkóban. Az első magyarországi nyomdák a XVI. században nem 
voltaik imég bosszúéi etűek, vagy legalábbis megszakításokkal dolgoztak 
(pl. a szebeni nyomda 1529—1530; 1544—-1552 és 1575-től ismét, vagy a 
brassói 1539—-1594 között, a sárváili 1539—-1541, majd 1600-tól ú j ra mű-
ködött, stb.). Az első folyamatosan működő nyomdák a reformáció esz-
méit hirdették (1550-ben Kolozsvárt, majd 1561-ben Debrecenben). Az 
első katolikus nyomdát Telegdd Miklós alapította Nagyszombatban. 
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(„Nagyszombat, Tormowa — Zumbot és Zumbothel néven került a hazai 
írásbeliség legrégibb emlékeibe . . . A szlovák Trnava (a latin Tymavia 
ás ia német Tyrnau) a városon átfolyó Tirna patak nevéből szárma-
zik . . . " 6. 1.) 

A nyomda történetében három nagy korszakot különít el Kafer 
István, 'amelyeket külön kisebb idősizakokra tagol: 

1. Telegdi Miklós nyomidája (1577—1609), 
2. Az Egyetemi Nyomda nagyszombati korszaka (1648—1777), 
3. Az Egyetemi Nyomda budaii korszaka (1777-től). 

Az első korszakot az 1577—1609-üig terjedő lidőszak képezi. Telegdi 
Miklós 1577-ben vásárolta meg a béasi jezsuita nyomdát, és azt állít-
tatta fel Nagyszombatban. 32 év alatt 67 kiadványt nyomtattak a mű-
helyben, amelyből 54 magyar nyelvű volt, a itöbbi latin. Ez a tény arról 
tanúskodik, hogy Telegdi Miklós nyomdájának célja volt a nemzeti 
nyelv ápolása ds a katolikus eiszmék hirdetése és megerősítése mellett. 
Tartalmukra nézve a kiadványok egyházi tárgyú művekből álltak: hit-
viták, elmélkedések, de már ebben az első korszakban kiadásra kerül-
tek a naptárak (főleg lengyel csillagászok műveinek fordítása), amelyek 
később hagyománnyá válitak. 

Sokoldalú műveltséggel rendelkező alkalmazottjai közül Pécsi Lu-
kács személye emelkedik ki. „A Szlavóniából az Eperjes környéki Pécs-
újfalun keresztül Nagyszombatba került káptalani ügyész tulajdonkép-
pen a nyomda mindenese volt. Költő és nap tárfordító, szerkesztő és 
korrektor, tipográfus és fametszetlkésizítő. Versei egysizerű, de életet su-
gárzó naptármegoldásai reneszánsz írőnpoliihisztort sejtetnek". (9. 1.) A 
szerző sajnálkozva állapítja meg, hogy Pécsli Lukács személyével mind-
ezideig alig foglalkozott az irodalomtörténet. 

A könyv hasábjain felmerülnek még kutatásra, kidolgozásra érde-
mes témakörök is, amelyeik nemcsak az irodalomtörténészek számára le-
hetnek érdekesek és értékeseik, hanem a művelődéstörténet számára is. 
Megoldatlan még a híres nagyszombati kötések problémaköre is. 

Az 1648—1777-ig terjedő időszak a második korszakot képezi a 
nyomda életében, de megkülönböizteitíhe'tünik Ikisebb időegységeket is 
ezen belül (1648—1673). Telegdi Miklós halála után szünetelt a nyomda 
működése egy ideig. 1606-ban a bécsi béke vallásszabadságot eredmé-
nyezett. Pázmány Péter, a katolikus ideológia Ibuzgó terjesztője kiharcol-
ta, hogy Nagyszombat 1635-ben egyetemet kapjon (először csak teoló-
gia és bölcsészet, később más karok liis nyíltak). Rövid szünet után új ra 
dőszerű lett tehát a nyomda Visszaállítása Nagyszombatban. Szegényes 

betűkészlettel kezdődött a munka, amiilt ügyesen pótoltak „bérbe vet t" 
betűkkel. Kiadványai között voltak (nyelvtankönyvek, egy háromnyelvű 
szótár (magyar—szlovák—latin), egyetemi doktoiri disszertációk tézisei, 
több vallásos társulat szábályzatía és prédikációja, a jezsuita színjátszás 
meghívói és szereposztásai, sítb. Az első és második korszak fejlődését 
összehasonlítva szembetűnő a számbeli fejlődés és a tartalmi differen-
cióládás egyaránt. 
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A második korszak 117 kiadványt tart nyilván, ebből 82 latin, 33 
magyar és két szlovák nyelvű. (A könyv 34. oldalán sajtóhiba következ-
tében csak 3 magyar könyv van magijelölve, de a könyv végén levő táb-
lázatból kitűnik a tévedés). 

Az Egyetemi Nyomda nagyszombati ténykedése a következő idő-
egységekre tagolódik még: az 1674—1685 és az 1686—1711-ig terjedő 
időszák. Ez utóbbi időszakban rohamos fejlődés állt be ia nyomda életé-
ben, „ebben a korszakban vált az egyetem és nyomdája a katolikus fő-
úri kultúra jelentős szellemi központjává . . . A jezsuita ellenreforrnációs 
irodalom egybefonódott a főúri irodalommal, s a kettő együtt teremtet-
te meg — magába olvasztva a reneszánsz örkség elemeit — a hazai ba-
rokk kulturális hagyományát." (52. 1.) A nemzeti nyelv ápolása, a Má-
ria kultusz és a hazai szentek tisztelete, a történelmi múlt dicsőítése 
tükröződik a nyomda kiadványaiban, de számos jelentős szlovák nyel-
vű liirodalmi alkotás is napvilágot látott ezidőben. 

Az Egye'temli Nyomida 1927-ben megjelent monográfiája számsze-
rinit csiaik 721 nyomtatványról tudott összesen 1577 és 1711 között, Ká-
fer már 929-ről ad számot ©ddig az időszákig, de lehetségesnek véli még 
számos lappangó kiadvány létezését. Ez a számaidat is bizonyítja, milyen 
alapos kutatómunka előzte meg a monográfia írását. 

1694-ben horvát nyelvű evangéliumot nyomtattak Nagyszombatban, 
nem éppen megszokott orrbográfiával (magyar hangrögzítósi módok ke-
verednek a horvát betűk közé): „Svati evaingeliiumi, Kotererni Szvéta 
Czirikva Katoliczlka Szlovenzko Hoirvaczka okolu godiscfa, po Nedelyah 
i Szvetkéh fivéé Ziednem Kratkem Catechifmufen, za nevmetelnelyu 
dihafznovitem z dopufcsenin Gornyeh. — Vu Csaske Ternave, jezero 
fsezítZto devet idefzeterom letu". 1696-ban Canius Katekizmusában meg-
található a horvát és a szerb cirillbetűs ábécé lils, amint azt a képmellék-
let anyagából megtudjuk. Ezek az aldatok a magyar és a délszláv kultu-
rális kapcsolatok kezdetéire utalnak, amelyeket az Egyetemi Nyomda 
400 éves története folyamán Iklifejtdt't. A kezdetek elég szerények voltak: 
1686-itól 1711-ig 3 szerb és 5 horvát kiadvány jelezte mindössze, egy 
ideig szünetelt is (főleg a cirillbetűs szláv könyvek nyomtatása), míg 
végül is a budai korszak lidejón 1795-ben a növekvő igények miatt cirill-
betűs nyomdát vásárolt, a bécsi Novakovic nyomda került a tulajdoná-
ba. „A felszereléssel együtt a nyomda általános privilégiumot kapott a 
»keletii nyelvű« könyvek megjelentetésére". (118. 1.). 

A nyomda első könyvjegyzéke még a nagyszombati korszak idején 
jelent meg, 1710-ben. Érdekes latit volna közelebbről is megismerkedni 
a legrégib magyar kiadói árjegyzékkel, pontosabb adatokat is megtud-
ni a kiadványokról. Meg kell elégednünk azonban a katalógus szám-
adataival: összesen 337 itételből áll, ebből: „Libri Latini 231, Libri Hun-
garici 67, Libri Germanici 14, Libri Slavonliai 25". (71. 1.). 

Már a XVII. század végén és a XVIII. század elején rézmetszőket 
alkalmaztak a nyomdában. Ekikor imár külföld számára iis dolgoztak. A 
nagyszombati (nyomdatermékek felvették a versenyt a nagy európai mű-
helyekből kikerült kiadványokkal. A század közepén a barokk könyv-
művészet itt a csúcspontjára emelkedett. 

133 



Almikor ia XVIII. század végén állami intézménnyé lett az egyetem 
(akárcsak a zágrábi akadémia), az Egyetemi Nyomda lite válságba ke-
rült. 1777Hben Mária Terézia rendelete alapján a nyomda egy részét az 
egyetemmel együtt Budára költöztették, egy részlege azonban tovább-
ra (is Nagyszombatban maradt („fiilialis"). 

Typographia Regiae Universitates Budensis néven kezdődik az 
Egyetemi Nyomda budai korszaka, ahonnan másik városba már nem 
költözött, csak egyilk épületből a másikba. A budai korszakot is kisebb 
időszakokra tagolja Káfer a monográfiában, (kiemelve azokat az éveket, 
amikor a nyomda jelentősége emelkedett, privilégiumai bizonyos ki-
adványokra biztosították számára a sokrétű munkát. (1779-ben a tan^ 
könyvkiadás kizárólagos jogát ruházta rá Mária Terézia, 1795-ben a 
„keleti nyelvű" könyvek kiadási jogát, stb.) Valójában az Egyetemi 
Nyomda volt az első „állami irányítású országos tipográfia . . . katolikus 
jellege megszűnt, s a felvilágosodás korában, illetve a reformkorban az 
ország valamennyi nyelvén meginduló művelődési mozgalmak első 
nyomdájává vált". (104. 1.). 

Kiadványaira jellemző, hogy eléilnte szerényebb kivitelben jelentek 
meg, miiint a nagyszombati korszakban. Legnagyobb számúak a latin 
nyelvű kiadványok voltak, majd német, magyar, szlovák és - ugrás-
szerűen megnövekedett a szerb kiadványok s-záma: „a szerb kiadványok-
kal kezdődött a budai Egyetemi Nyomda .részvétele a kelet-európai iro-
dalmak felvilágosodás kori, reformkori kibontakozásában." (llo. 1.) A 
későbbi korszakban volt egy idő, amikor a szerb nyelvű kiadványok 
számban felülmúlták a magyar nyelvű nyomtatványokét. Káfer a szerb 
művelődéstörténet hőskorának kiadványai közül felsorolja a legjelen-
tősebbeket. Adataiinak alapjául megbízható forrásokat használt, amint 
az (kiderül a mellékelt irodalomjegyzékből, sajtóhibák mégis előfordulnak 
a nevek és címek átírásánál. Vitatható Rajic nagyszabású történeti mun-
kájának megjelenési helye, mivel a mű 1795-ben hagyta el a sajtót, ami-
kor Novakovic nyomdája Budára került. Ezt a művet a jugoszláv szak-
irodalom* a ibécuíi nyomda kiadványaként 'tiarifcja nyilván — megtörtén-
hetett azonban, hogy a nyomdai munkálatokat ,már Magyarországon fe-
jezték be. 

Az idegen nyelvű kiadványok közül a szerző a szlovák, a bolgár, a 
román és a héber nyomtatványokkal foglalkozik. 

A XIX. században ú j tipográfiai törekvésekkel találkozunk az Egye-
temi Nyomda életében. A változatos és szép betűtípusok használata jel-
lemezte már az előző korszakokat is (a Telegdi nyomda változatos ú j 
iniciálékat, nyomdadíszeket alkalmazott, ötféle latin antikva, négyféle 
kurzív és f raktúr betűtípusokat használt, s amikor elhasználódtak a be-
tűk újraöntötték őket). Ugyancsak erről a törekvésről tanúskodik a 
nyomda 1773-ban készült mintakönyve, vagy az első budai betűminta-
könyv 1814nből. A legszebb metiszésű és legváltozatosabb betűtípusok-
kal az 1824-es betűmiiintakönyvből ismerkedhetünk meg. A szerző jó-
voltából számos hasonmás található a monográfiában ezekből a minta-
könyvekből. 

A ínyomda korszerűsítése is a budai korszakban kezdődött meg. 
1827-ben eladták a fasajtókat Kolozsvár, Újvidék és Bukarest nyomdái-

134 



naik, helyettük Bécsből gyorssajtót hozattak, majd Londonból, Párizsból 
vasisajtót. 

Technikai felkészültsége ugyan megvolt a nyomdáinak, :a szabadság-
harc levére után mégis elveszítette több privilégiumát (a misekönyvek, 
a görögkeleti nyomtatványok (kiadásának szabadalmát, stb.) Csak álla-
rrii tankönyveket, hivatalos rendeletekét és vallásos kiadványokat 
adott Ki. 

A XX. iszázad elején, pontosabban a két világháború között ismét 
nőtt a jelentősége és vezető szerephez jutott az Egyetemi Nyomda vál-
lalata. Egyetemi intézményként dolgozott, anyagi eszközeivel maga 
rendelkezett, is ennek alapján újjászervezték a nyomdát, könyvkiadást, 
kanyvkereskedeimiet. Tankönyvek, tudományos kiadványok, bibliofil ki-
adványok kerültek ki a nyomdából. 

A II. világháború után, 1948-ban a nyomdalipar államosítása után 
ismét ú j korszak kezdődik az Egyetemi Nyomda történetében, amely 
napjainkig is tart. A Nyomda „sajátos szakterülete továbbra is a rend-
kívül igényes műszaki tudományos könyvgyártás maradt." Könyveken 
kívül nagy számú időszaki kiadványt állít elő, is nemcsak magyar nyel-
ven, de számos idegen nyelven 'is dolgozik: orosz, angol, német, francia, 
spanyol, svéd és norvég nyelvű Itíiadváinyokát állít elő a legmodernebb 
nyomdát e chnikáv al. 

Röviden összefoglalva Kafer István könyvéről elmondhatjuk, hogy 
nagy körültekintéssel összegyűjtött adatok alapján írta meg munkáját 
(erről tanúskodik la könyv végén levő terjedelmes bibliográfia, ahol az 
érdeklődő fejezetenként megtalálja a forrásirodalimat). Talán még fon-
tosabb eredménye a kutatónak a számos Egyetemi Nyomdatermék, ame-
lyeket az 1927^es monográfia megjelenése óta lelt fel. Az Egyetemi 
Nyomda kiadványainak jegyzéke majd csak <egy későbbi publikációban 
jut el az olvasóhoz, de szerves kiegészítő része lesz eninisk a jelentős mű-
nek. Dicséretes a szerzőnek az a törekvése, hogy számos kutatásra ér-
demes témára hívja fel a figyelmét, minid az irodalomtörténés'znek, 
mind a művelődéstörténeti kutatónak. 

Sajnos, üninepronitoniak belopózott néhány sajtóhiba ebbe a nyom-
datechnikai kivitelét nézve is valóban rendkívüli szép kiadványba. (Pl. 
31. 1. a statisztikai adatok között 33 magyar könyv helyett 3 áll, vagy 
a szláv nevek írásában levők, stb.) 

A kiadványt gazdag képanyag egészíti ki, illusztrálva a kezdeti tipo-
gráfiai törekvésektől napjainkig a nyomda kiadványainak technikai és 
esztétikai fejlődését. 232 képmelléklet van a könyvben kiváló nyomda-
teanlikai kivitelben. A (könyv kivitelezői közül iá kötet szerkesztőjének, 
Kőszeg Ferencnek, a tipográfia és kötésterv készítőjének Szántó Tibor-
nak és műszaki szerkesztőjének, Nagy Andrásinak az érdeme, többek 
között, hogy az Egyetemi Nyomda ilyen kiváló kiavánnyal ünnepelte 
meg fennállásának 400. évfordulóját. 

J E G Y Z E T E K 
* Mihajlovic, Georgije: Srpska bibliografijia XVIII. veka. — Bgd, 1964. 
Krilovié, Dimitri je: Katalog Biblioteke Matice srpske I. deo. Srpske knjige. 

1494—1847. — Novi Sad, 1950. 
Kiatalog knj iga na jezieima jugoslovenskili naroda 1519—1867. — Bgd, 1973. 
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Penavin Olga 

WOLFGANG STEINITZ: 
OSTJAKISCHE ARBEITEN 

Band I. Ostjakische Volksdichtung und Erzahlungen aus zwei Dia-
lekten. Texte für die Neuherausgabe wissentschaftlich bearbeitet von 
Gert Sauer, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1975. 

W. Steinitznek, ia berlini f innugor intézet, a néprajzi intézet veze-
tőjének, a modern nyelvészeti csoport irányítójának, a modern német 
nyelv nagyszótári munkála ta i vezetőjének, a finnugrisztika „nagy öreg-
jének", a kiváló 'nyelvésznek, politikusnak, taz Akadémia elnökének 1967-
ben bekövetkezett halálával nagy veszteség éilte a f innugor népek nyel-
vével, szokásaival, népi irodalmával foglalkozó tudmányt . 

Számos finnugor tárgyú tanulmánya és könyve közül külnönösen 
értékesék az osztják nyelvre, .az osztják nép költészetére vonatkozó ta-
nulmányai, könyve1!, Steinitz professzor az osztjákológia kiváló szak-
tekintélyévé vált, műveit illett ismerni .a kérdéssel foglalkozó kutató-
nak. Az ő megállapításaihoz mér te miindeniki a magáét, hivatkoztak rá, 
esetleg megkísérelték kiegészíteni megállapításait, vagy csak megerősí-
teni. Ritkán szálltak vele szembe, osak <rtitkán cáfolták meg a tények 
alapján hozott, német alapossággal ezerszer megfontolt, meggondolt kö-
vetkeztetéseit, állításait. 

Az osztjákológia körébe vágó tanulmányai t a Német Demokratikus 
Köztársaság Tudományos Akadémiája és a Magyar Tudományos Aka-
démia közös kiadásában I—IV. kötetben Gert Sauer és Renata Stémitz 
gondozásában jelentetik meg újból, illetve a hagyatékból .kiemelve. Az 
I. kötetben a tervek szerint osztják népköltészeti szövegeket közölnek, 
a II. az ehhez fűzött kommentárokat tartalmazza, .a III.-ban osztják nép-
költészeti szövegek szerepelnek a szerző hagyatékából, a IV. kötetben 
pedig nyelvészeti és néprajzi magyarázatok lá tnak napilágot. Mindez a 
szöveggondozókon kívül számos volt tanítvány, illetve munkatárs közre-
működésével készül. 

Az előttünk levő I. kötet ama cél érdekében íródott, hogy rekonstru-
álja az osztjákok nyelvi múl t já t , történetét. Román Jakobson erről, a 
sokáig orosz tudósnak tar to t t szerzőről, 1940 .májusában Oslóból Stock-
holmba utaztakor, első találkozásukkor kiderítette, hogy éppen olyan 
hazájából űzött emigráns, mint ő, éppen olyan megszállottja tudományá-
nak, mint ő. Stockholmban a két tudós sokat vitatkozott, vi táikban részt 
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vett az akkor ott tartózkodó Lotz János is. A viilták, megbeszélések ered-
ménye a Lotz-féle strukturalista magyar nyelvtan, R. Jakobson fonoló-
giája. 

Steinitz emigrációs évei (1935—1946) igen termékenyeknek bizo-
nyultak, akkor került sor pl. az osztják tanulmányokra is. A szövege-
ket az első kiadás elé írt szerzői bevezető szerint a Leningrádi Északi 
Népek Intézetének egyes hallgatóitól 1934-ben gyűjtötte, majd 19b5-ben 
lakóhelyükön is felkereste az osztjákokat. 

Eddig ismeretlen nyelvjárásokról hallunk a könyvben, itt hallunk 
pl. a Synja és Serkali vidéki nyelvjárásról, megismerjük fonetikai és 
ragozási rendszerüket, de más nyelvi megjegyzéseket is olvashatunk még 
az illető nyelvjárásokról. Etnológiai szempontból a folklórról, a hiede-
lemvilágról, és más néprajzi érdekességről kapunk képet. 

Az eredeti, Tartuban kiadott, 1939-ben megjelent és most ú j ra ki-
adott kötet kettős tagolású. Az I. részben nyelvtani bevezetés, az egyes 
nyelvjárások külön-külön történő bemutatása, majd osztják szövegek 
német fordítással olvashatók. A kötet végén megjegyzések szerepelnek, 
majd a sajtóhibák hosszú jegyzéke zárja le a kötetet. (Azért hemzseg-
ték a sajtóhibák, mert a Stockholmban lakó szerző a Tartuban készülő 
mű levonatait csak egyszer nézhette át!) 

Az osztják szövegek lejegyzése egyszerűsített átírásban történt, de 
ez nem okoz semmi nehézséget, mert az egyes fonémák tárgyalásakor 
pontos leírást kapunk. A fordításoknál az olvashatóság volt a szempont, 
nem a pontosság, szószerinti hűség. A versek lefordítása okozott sok 
gondot, de így is ügyeltek a verslábak számának visszaadására. 

A szövegek variánsokat is tartalmaznak. A versek, dalok éneklés 
után kerültek lejegyzésre, ez némileg megnehezíti a szövegek megérté-
sét. A számozott megjegyzések hívatottak a megértést megkönnyíteni. 

Milyen szövegek szerepelnek a kötetben? Mesék, hiedelmek, sámá-
nokról szóló elbeszélések, állatmesék (farkasról), dalok (medveénekek, 
női táncdalok, női énekek erdei szellemekről, halottak feltámadásáról, 
vadászokról, rénszarvasokról, hősökről, Csapajevről, Leninről). 

Nyelvi szempontból két nyelvjárás szólal meg. Mindkettő az oszt-
ják nyelv északi nyelvjárási csoportjához tartozik. A synja nyelvjárás 
jellemzője nominativusban a nasalis hang elveszése, valamint a mással-
hangzó-váltakozás. A serkali ínyelvjárás az északi csoport legdélibb 
nyelvjárása. Itt a másutt meglévő l helyett t-t hallani. Egyébként a 
szomszédos nSzjami nyelvjárással azonos fonetikai szempontból, morgo-
lógiájában déli vonásokat mutat. 

A foklór szövegek nyelvének morfológiai képe más, mint a köznyel-
vieké. Eltérés tapasztalható a déklinációban, konjugációban, birtokos 
személyragozásban. Itt a kicsinyítő képzők gyakoribbak, más képzők 
szerepeinak a folklór szövegekben, mint iá köznyelvben. 

A könyv kiállítása példamutató. Az Akadémiai Nyomda gondos 
munkája dicséretre méltó. 
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Penavin Olga 

BÉLA KALMAN: 
WOGULISCHE TEXTE MIT 
EINEM GLOSSAR 

Gesamemlt und bearbeitet von Béla Kálmán, Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 1976. 

Kálmán Béla a vogul nyelv európai hírű éis r angú specialistája. Je -
lein könyve is öregbíti hírnevét. 

A szerző 1957-ben négyhónapos leningrádi tartózkodása idején vo-
gul .anyanyelvű személyekkel kerül t kapcsolatba. Az eredmény a könyv-
ben olvasható vogul nyelvi szövegek és dalok, melyek nemcsak nyelvi 
szempontból értékesek és figyelemre méltóak, hanem néprajz i vonat-
kozásukban is. Nemcsak a nyelvész, a f innugor nyelvész, hanem a nép-
rajzi szakember is haszonnal forgathat ja a szép kiállítású könyvet. 

A könyv legnagyobb értéke, hogy a XX. század második felében 
beszélt élő vogul nyelvet regisztrálja. A szerző legnagyobb sajnála tára 
nem eredeti környezetben felvelfit szövegről van szó, nem a természetes 
környezetben elhangzott szó került a magnetofonszalagra. Az adatszol-
gáltatók ugyanis Leningrádban tanuló vogul főiskolai hallgatók voltak. 
11 hallgató szólalt meg, egy docens és egy aspiráns is előadott még néhány 
mesét, dalt. A halgatók ia „Herzen" Pedagógiai Főiskolán orosz nyelvet 
tanultak. Mindnyájan kétnyelvűek voltak, sőt olyan is akadt az ada t -
szolgáltatók között, aki már jobban tudott oroszul, mert évek óta nem 
jár t otthon, vogul társaival is oroszul társalgott, nem ismerte azok 
nyelvjárását . (Jól t ud juk sa já t gyakorlatunkból, mi t jelent az ilyen vi-
szonyulás az anyanyelvhez.) 

Általában kérdéseikre válaszoltak az informátorok, paradigmákat 
példamondatokból vontaik el, összefüggő szöveget adtak elő, esetleg 
énekelték. Mindezt a szerző hangszalagra vette, s erről írta le aránylag 
hű fonetikai átírásban. 

Ha vogul környezetben történhetett volna a gyűjtés, sokkal gazda-
gabb, változatosabb és generációs különbségeket iis és egyéb különbsé-
geket is tükröző szövegeik, elbeszélések kerülhettek volna szalagra. De 
így, ilyen körülmények között is sok érték kerül t felszínre, ti. a közölt 
szövegek egy része egy ideiig többé-kevésbé ismeretlen Ob-i és J u -
konda-i nyelvjárásból való. Ezekből a ínyelvjárásokból szerzőnk már 
élőbb iis közölt szövegeket, de előtte senki, kivéve a cirill betűs át í rás-
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sal megjelentetett anyagot és szótári paradigmákat Balandiiin és Vach.ru-
seva tollából. 

Kálmán Béla a szövegeket magnetofonszalagra vette, hogy meg-
örökítse a természetes beszédtempót. Megesett -az lis, hogy az adatköz-
lők leírták ia szöveget. Ezeknek és a hangszalagról a szerző leírásában 
szereplő szövegek alapján :az adatközlők segítségével fordította le szer-
zőnk a szöveget, illetve beszélték meg a nyelvi sajátságokat oroszul. 

Egy szójegyzék is csatlakozik a szövegeikhez. Sajnos, eddig még nem 
jelent meg tudományos értékű vogul szótár. Kálmán Béla szójegyzéke 
sem teljes, viszont értékes azért, mert eddig ismeretlen szavakat, kifeje-
zéseket jegyzett fel. 

Az énekek, -dalok melódiával kereültek szalagra, a könyvben is 
megtaláljuk a dallamokat. Értékes bepillantást nyújtanak a vogul nép-
éneikbe, népzenébe, ugyanakkor metrikai és prozódiai kutatásokra is 
alkalmasok. A dalokat, ha valamilyen zeneszerszámmal kísérték, akkor 
az vagy gitár vagy -balalajka volt. 

A paradigmák gyűjtése példamondatokból — mint a szerző í r ja — 
elég nehezen ment. A hallgatók az orosz példamondatot nem mindig 
fordították le a legsikeresebben vogulra, vagy a vogul mondatok orosz 
gondolkozást tükröztek. Különösen nehezen ikerültek elő a duálisi ala-
kok, noha a szabadon előadott szövegekből nem hiányoztak. Paradigmá-
kat az Ob és Jukonda folyók menti nyelvjárásból gyűjtött a szerző, ke-
vesebb került elő a sygvamyelvj árásból. 

Az 1957-es tartózkodás ideje a gyűjtés ideje, ellenőrzésre nem le-
hetett gondolni sem. így a magánhangzók hosszúságának jelölésében 
bizonytalanságot érzett szerzőnk. 1966-ban egy háromhetes tartózko-
dás hozta meg az ellenőrzés lehetőségét, ia még le nem jegyzett szöve-
gek leírását -az adatszolgáltatóval közösen, a szöveg értelmezését. 

A szövegek előtt az egyes nyelvjárások jellemzését olvashatjuk, így 
az Ob és Jukonda folyó menti nyelvjárásokét, rnajid a hangtan tárgya-
lása következik, külön az északi (Sygva, Sosva, Ob mentiek), külön a 
keleti (a Juikonda folyó menti) ínyelvjárásoké. Itt többször vitatkozik 
Steinitz nézeteivel. A névszói, igei ragozási paradigmák után következ-
nék dialektusonként és adatszolgáltatóként a szövegek bilingvis (vo-
gul—német) majd magyar nyelvű közlésben. Itt találjuk a megjegyzé-
seket is. Különösen érdekesék a szövegek közül ia találóskérdések, me-
sék, medveénekek, itavaszénakek, szerelmi -dalok, Leninről, a kolhozról 
szólók, a hazáról énekeltek, mint pl. ez: 

„Dalos hazámba, mesemondó hazámba, 
Ismét megérkeztem. 
A fehér nyírfák susognak, 
A madárkák fütyörésznek. 
Amerre a sirály kacag, * 
Vogul ének hangzik, 
Nem tűnt el, nem halt el. 
Vogul ének hangzott még, 
Míg népem szíve dobog, 
Énekét dalolni fogja." 
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Penavin Olga 

EDIT VÉRTES: 
MORPHONEMATISCHE 
UNTERSUCHUNG DER 
OSTJAKISCHEN 
VOKALHARMONIE 

Akadémiai Kiadó, Budapest, 1977. 

Hajdú Péter szerkesztette Bibliotheea Uralica sorozat 2. köteteként 
jelent meg Vértes Edit nagy szakmai tudással, alapossággal, sok táblá-
zattal, szemléltető, összefoglaló ábrával gazdagon ellátott munká ja az 
osztják nyelv magánhangzó-harmóniájáról morfonematikus vizsgálatok 
alapján. 

Az osztják nyelv magánhangó-harmóniájával foglalkozó tudósok (az 
első Gastrén volt, m a j d Hunfalvy, Karjalainen, Paasonen, Fatkanov— 
Fuchs, Szinnyei, Kannisto, Steinitz, Collinder, Faludi Ágota, Tereskin, 
Rédei, Gulya, Russkája) álláspontját tárgyalva megállapítja szerzőnk, 
hogy -az utóbbi négy évtizedben általában elfogadott tény, hogy az 
osztják nyelv keleti nyelvjárásaiban szabályos vokálharmóniával kell 
számolni, míg a keletiekben csalk szerény nyomai találhatók. 

Vértes Edit K. F. Karjalainen és H. Paasonen délosztják szövegei 
aliapján dolgozik a statisztikát is igénybe vevő módon. Mielőtt tu la jdon-
képpeni feladatához fogna, gondosan, alaposan megvizsgálja a fonetikai 
transkriipciókat, az egyes jelek fonéma értékét. így kiküszöböli a téves 
translkripció szülte nézeteltéréseket, aaaz felállí t ja a magánhangzó foné-
mák rendszerét. Ezen előmunkálatok után vizsgálja meg az egy- és 
többszótagos tőmorfémákat sok példa és idézet felhasználásával. Az ered-
mény: a tőszóban a palatális első szótag ultán mindig palatális második 
szótag következik, a veláris első szótag után veláris második jön. 

A szuff ixmorfémák vizsgálata során külön foglalkozik az esetvégző-
désekkel, a birtokos ragozás és az igeragozás végződéseivel. It t is velá-
ris szuff ixum következik a veláris tő u tán 'és palatális a palatális to 
után, tehát többnyire a végződések veláris és palatális párral rendelkez-
nek. Az i fonéma bontja meg a rendszert, mert utána palatális az illesz-
kedés. Vannak a Karjalainen szövegekben vegyes hangrendű szavak is, 
ezeket talán a téves lejegyzés szülte. 

A Karjalainen-féle délosztják szövegek feldolgozása után a követ-
kező az eredmény: 90% szó vagy palatális vagy veláris, a palatális sza-
vak száma kétszerese a veláris oknak. Az összetételek és az idegen sza-
vak vegyes hangrendűek, iaz e, i hangok palatálisakká valnak, a 
szuffixum palatális lesz. A statisztikai feldolgozás, a táblázatok a külön-
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féle átmeneteket is szemléltetik. Ka rjalainen osztják szótárának feldol-
gozása iis ugyanazt az eredményt adja, mint a szövegek feldolgozása. Paa-
sonen munkái lis alátámasztoták az eredményeket. Általában a déli 
nyelvjárásokban van magánhangzó-harmónia, nyugatról kelet felé ha-
ladva apad, csökken a palatális többség, de még felfedezhető a keleti 
nyelvjárású feljegyzésekben. 

Ez a szakemberek számára komoly érdeklődésire igényt tartó mű 
nagy nyeresége iá finnugor nyelvészetnek, külön pedig az ugor népek 
nyelvével foglalkozó tudományágnak. 

Mii, akik kissé távol állunk ettől a tudományágtól, nagyon sokat ta-
nulhatunk a szerzőtől módszerét illetően. Az adatokra, statisztikai ered-
ményekre épült mű nem levegőből kapott elméleteket gyártó, hanem 
gondos, alapos, minden leírt szót megfontolt, érzelemmentesen író, de 
minden szóban jelen levő tudós munkája, mely méltán sorakozik Vér-
tes Edit eddig -megjelent műveihez. 

Az Akadémiai Kiadó, az Akadémiai Nyomda munkaközösségének 
érdeme a szép kiállítású könyv megmunkálása. 
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Penavin Olga 

ÉTUDES FINNO-OUGRIENNES 

Tome XIII. Année 1976. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979. Paris 
Librairie Klincksieck & Cie. 

A kötet szerzői, Európától Amerikáig, egy kis szellemi kör tagjai, 
a legkülönfélébb tanulmányokkal adóznak mesterüknek, Aurelien Sau-
vageot-nak. Mindnyájan finnugor tudományokkal foglalkoznak.. A tudo-
mány eminens képviselői a 80. születésnapját ünneplő mesternek szen-
telik e kötetet. A mester ugyanis 1977. április 10-én ünnepelte meg 80. 
születésnapját. 

A szerzőik között a következő neveket találjuk: Róbert Austerlitz, 
Mikko Korhonen, Pentti Aalto, Tarmo Kunnas, Michel Dequeker, Edgár 
Rajandi Eeva Kangasmaa-Minn, U. Baitschura, Gerhard Ganschow, 
Danis Creissels, Bátori István, Erdődi József, Szemerényi Oswald, Gin-
ter Károly, Kálmán Béla stb. 

A dolgozatok témái igen változatosak. A névtantól az alapnyelv 
és >a nyelvrökoniság, imajd a történeti nyelvtan, illetve a kontrasztív 
nyelvi összehasonlítás problémáin keresztül egy rokon nyelv generatív 
mondatmodelljéig terjed a spektrum. Az egyes népek néprajzi és nyelvi 
problémáit tárgyalva a finnugor népek közül olvasunk a finnekről, aJ 
észtekről, cseremiszekről (2 dolgozat), obiugorokról, magyarokról (4 dol-
gozat). 

\ Krónika rovatban Étiemmé Decauxról és Rohan Csermákról szóld 
TIegamlékezéseket találunk. Az ismertetések között többek között AuL' 
Hákulinen, Vértes Edit, Kálmán Béla és mások munkájáról szóló kriti-
kai megjegyzések szerepelnek. Itt értesülünk a debreceni Kossuth Lajos 
Tudományegyetemen folyó franaiia—imagyar kontrasztív kutatásokról is. 

A szerkesztőséghez 1976-ban eljuttatott könyvek jegyzéke zárja a 
kötetet. Az Akadémiai Kiadónál megjelent kötet ízléses kiállítása, a fe-
dőlapon szereplő térkép a finnugor népek lakóhelyével, a hátapon a 
finnugor népek zeneszerszámai szemléltető 'eszköznek is megfelelnek. 
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