
nye: tág horizont, magas eszmeiség, páratlan a lényeghez tartozik: mint minden nagy tudós, 
tárgyi fölkészültség, éles szem, lényegre törő, ő is kiváló stiliszta. 
biztos problémalátás és -megragadás. S az is гт— — 

A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE ÉS RENDSZERE 

A debreceni nemzetközi nyelvészkongresszus előadásai (1966. augusztus 24—28.). Szerkesz
tette: Imre Samu és Szathmári István. Bp. 1967. Akadémiai K. 589 1. (Nyelvtudományi 
Értekezések, 58.) 

„Ez a kötet — az Előszó tájékoztatása 
szerint — magyar nyelvet kutató tudósok 
első nemzetközi kongresszusának (Debrecen, 
1966. augusztus 24—28.) előadásait tartal
mazza." Első része az együttes ülések anya
gát közli az előadások elhangzásának sor
rendjében. Azután a szekcióülések előadásai 
következnek; a tematikus egységeken belül 
az előadók nevének betűrendjében. A szekció
ülések témaköréről az előszó tájékoztat: A 
magyar nyelv története (65—210), A mai ma
gyar nyelv (211—327), A magyar nyelvjárá
sok (328—397), Alkalmazott nyelvtudomány 
(398 — 586). A tematikus megoszlás terjedel
mi aránya önmagában is jellemzi az érdeklő
dés irányát: föltűnő az utolsó rész nagy ter
jedelme (még akkor is, ha tudjuk, hogy az 
„alkalmazott nyelvtudomány" gyűjtőneve a 
nyelvművelés, a stilisztika, a gépi fordítás 
és a nyelvoktatás szétágazó problémavilágát 
öleli magába). A kötetben való eligazodást 
nagy mértékben megnehezíti, hogy csak 
betűrend szerint összesített tartalomjegyzéke 
van, így az egész kötet s a témakörök szerke
zetét nem tudjuk áttekinteni. Egyébként a 
rokon témájú előadások a nagyobb egysége
ken belül a betűrend kényszere miatt úgy
sem kerülhettek egymás mellé. 

Az együttes üléseken elhangzott előadá
sok a magyar nyelvészet jelen eredményeit, 
föladatait, lehetőségeit ismertetik. A magyar
országi helyzet elemzésén túl külön beszá
molók hangzottak el az USA-ban, a SzU-ban, 
a Jugoszláviában és a Csehszlovákiában 
folyó magyar nyelvészeti kutató- és oktató
munkáról. 

A szekcióüléseknek — a dolog természeténél 
fogva nagyon heterogén — anyagából iro
dalomtörténeti vonatkozásban a következők 
érdemelnek különösebb figyelmet: 

A régi magyar irodalom problematikáját 
Szabó Dénes, Hexendorf Edit, Pálfalvi Etelka, 
Kovács István nyelvemlékekkel foglalkozó 
és Székely György névtudományi előadása 
érinti. 

Szabó Dénes biblia- illetőleg zsoltárfordí
tásainkkal kapcsolatban arra figyelmeztet, 
hogy azok alapszövege nem mindig a Vulgata 
latinja. Gondos elemzéssel kimutatja, hogy 
breviárium-jellegű kódexeink némelykor a 

Psalterium Romanum zsoltárait fordítják s 
nem a Vulgataban szereplő Psalterium Galli-
canumot. Eredményei mindenképpen meg
győzőek. Hadd hívjuk azonban föl a figyel
mét arra, hogy a latin breviárium zsoltár
szövegei törvényszerűen a régibb formát 
őrzik ott, ahol a közös, ünnepélyes zsolozs-
mázásban énekelve hangzottak. E szöveg
részek megváltoztatását a dallam akadályoz
ta, így maradt meg a Psalterium Romanum 
szövege az antifónákban, a reszponzorikus 
részekben az In vitatórium 94. zsoltárában. 
Ezeket még V. Pius „Quod a nobis"-a (1568) 
után is a Psalterium Romanumból kellett 
venni, pedig ez a rendelkezés a breviárium 
többi zsoltárára nézve az egész nyugati litur
giában (Róma és Milánó egy-egy főtemplo
mán kívül) kötelezővé tette a Psalterium 
Gallicumot. 

Hexendorf E. és Pálfalvi E. előadása a 
magyar bibliafordítások nyelvi jellegzetessé
geinek megközelítésére szolgáltatnak újabb 
érdekes adalékokat. Hexendorf Edit egy 
ószövetségi teológiai fogalom magyar kifeje
zésére termett különféle megoldásokat sora
koztatja föl. Dolgozatának érdekessége, hogy 
a Vulgata mögött a Hetvenes-fordítás görög
jéig s a héber eredetiig visszanyúl, sőt valójá
ban a héber terminusból indul ki s annak 
magyar megfelelőit kutatja. Pálfalvi Etelka 
a clamo igének és származékainak magyar 
megfelelőit tekinti át egy viszonylag rövid 
szövegrész (valószínűleg a Judit-könyv) for
dításainak összehasonlítása alapján: kár, 
hogy a kiindulásul választott szövegrészt nem 
jelöli pontosan. Hexendorf a magyar nyelv 
szó- és szókapcsolatteremtő lehetőségeit 
óhajtja fölmérni, Pálfalvi egy szinonimasor 
hangulati érték-ingadozását. 

Eredményeivel és nyitva maradt problé
máival mindkét tanulmány egy máig megol
datlan kérdésre utal: Milyen viszonyban 
vannak bibliafordításaink eredetijükkel, mi
lyen volt tehát szerzőik teológiai és nyelvi 
műveltsége? Erre a kérdésre nemigen lehet 
kiragadott szócsoportok — bármily gondos — 
vizsgálatával megfelelni; hiszen a részered
mények értelmezése is az egész kérdés meg
oldásával válik lehetségessé. A bibliafordítók 
munkamódszeréhez nem juthatunk közelebb, 
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ha a modern biblikus teológia történeti gyö
kerű, de újonnan fölfedezett szemléleti kate
góriáival közeledünk hozzájuk: hisz épp az ő 
szemléleti kategóriáik föltárása volna a leg
első tennivalónk. Mai történeti elemzésünk 
kétségtelenül összekapcsolja pl. az evangéliu
mok, a Korinthusi-levél meg az Ószövetség 
különböző könyveinek egy fogalomkörbe tar
tozó szavait. (Az Ó- és az Újszövetség között 
a Hetvenes-fordítás görög nyelvű terminoló
giája teremt kapcsolatot, mely a héber ószö
vetség alapján keletkezett, s melyet viszont 
ismertek a görög újszövetségi könyvek szer
zői.) Nem valószínű azonban, hogy első biblia
fordítóink előtt tisztázódtak volna ezek a 
nagyon nehezen megközelíthető összefüggé
sek. A magyar fordítások megértéséhez első
sorban nem a görög és héber szövegháttér 
megrajzolása vezethet közelebb, hanem az 
akkor divatos teológiai, egzegetikai irodalom 
s az egykorú német fordítások alaposabb 
szemrevétele. Nagyon valószínűtlen, hogy 
egy középkorvégi vagy akár XVI. századbeli 
szerző a Vulgata újszövetségi könyveinek 
fordításakor — esetleg (Erasmus után) a 
görög eredetin túl — az ott előforduló teoló
giai terminusok Hetvenes-fordításbeli szere
péig s azon át az ószövetségi héber előzmé
nyekig visszanyúlt volna. 

Bibliafordításaink nyelvi és irodalomtör
téneti problematikájának megoldásához az 
vinne jelentősen közelebb, ha többsíkú szó
gyűjteményben együtt láthatnánk e fordítá
sok teljes szókincsét, annak magyar-latin 
és latin-magyar megfeleléseit — esetleg alka
lomadtán a göröghöz és a héberhez is viszo
nyítva. (Sajnos — természetszerűen — Ká
roly Sándor: A Bécsi Kódex nyelvtana c. 
monográfiájában sincs ilyen lexikai feldol
gozás.) Vajon egy-egy latin szónak hány s 
milyen megfelelője van egy-egy magyar bib
liafordításban? Ha több, azért-e, mert az 
egyetlen latin szó mögött több görög vagy 
héber kifejezés húzódik meg, s a fordító 
ezekre gondolt? Vagy a szövegkörnyezet 
diktálta a különböző megoldásokat? Esetleg 
a magyar nyelvi lehetőségek sajátos termé
szete? S fordítva: Vajon egy-egy magyar szó, 
szókapcsolat hány s milyen latin szó í 11 - szó
kapcsolat fordításaként tűnik föl? Hogyan 
épül ki s hogyan változik idők folyamán ez a 
megfelelés-rendszer? Az egész kérdéscsoport 
felgöngyölítése sok, részleteiben megoldha
tatlan dolgot tisztázhatna. Talán — hogy Pál
falvi ül. Hexendorf előadásához visszatérjünk 
— kiderülne például, hogy az ordít ige nem
csak hangulatában különbözik az üvőtt-tő] 

• vagy a kiált-tó\, hanem jelentésében is, s 
(akárcsak Zrínyinél!) 'artikulálatlan' állati 
hangot ad' jelentésű volt. Vagy jogunk tá
madna arra, hogy a Keszthelyi és Kulcsár
kódex hosszú nyomú-\át a 102. zsoltárban 
félreértésnek fogjuk fel: a latin longanimis a 

zsoltárokban hapax legomenon, az egész 
Bibliában még egyszer fordul elő (származé
kai hétszer), s a szövegkörnyezet indokolhat 
egy 'longaevus' jelentést; ilyen értelemben 
viszont a magyar kifejzés használata etimo-
lógiailag is indokolt és történetileg is kimu
tatható. 

Kovács István előadása „Az Lándorfejér-
vár elvesztésének oka . . ." kezdetű memoá
runk nyelvjárástörténeti vonatkozásait tisz
tázza. Székely György a foglalkozásnevekről 
állapítja meg, hogy azok a XVI. század vé
géig még nem tekinthetők biztosan családnév
nek. 

A felvilágosodás és a reformkor irodalom
történetével kapcsolatban Elekfi László, 
Kardos Tibor, Tompa József és Karácsony 
Sándor Zsigmond előadásai tarthatnak szá
mot érdeklődésünkre. 

Elekfi Petőfi versmondatait vizsgálja 
sajátos, nagyon termékeny módszerrel. A 
mondatokban két szakaszt különböztet meg: 
az ismert előzményt (téma) és az új közlést 
tartalmazó szakaszt (propozitumot). Ezek 
sorrendjét, arányát véli az írói megnyilatko
zás hangulatára, az írói állásfoglalásra jellem
zőnek. Elméletét nagy szöveganyag statisz
tikai földolgozásán próbálja ki, s igazolja. 
Több, mint háromezer versmondatot vizsgál: 
eredményei meggyőzőek. 

Kardos Tibor Zolnai Béla közismert ta
nulmánya nyomán a körmondat és a tiráda 
történetéhez közöl újabb adalékokat, s a 
magyar költői nyelv történetében a mondat 
lassú lazulását, fölbomlását, követi nyomon 
Balassitól Weöres Sándorig. Megállapításai 
tanulságosak, példái szemnyitogatók. Sajnál
juk, hogy a megfigyelt jelenségek statisztikai 
megragadására nem tett kísérletet. 

Tompa József a művészi archaizálás kez
deteit kutatja 1772 és 1849 között, a roman
tika múltba néző szemléletének ébredése és 
kibontakozása idején. Adatai, megfigyelései 
nagyon érdekesek, műve kezdeményező kí
sérlet. Érthető, hogy főként a szembeszökő 
szókincsbeli jelenségekre figyel, a grammati
kai archaizálás lehetőségeivel nem foglalkozik. 
Munkája nyomán a hasonló természetű ku
tatás körébe más írók műveit is érdemes 
volna bevonni: Eötvösét, Keményét, Jókaiét. 

Karácsony S. Zs. előadása a XIX. század 
családi névadásáról szól: egykorú irodalmi 
névadásunk háttereként érdekes adattár
ként kezelhetjük. 

A XX. század irodalmához kapcsolódó 
nyelvi-stilisztikai megfigyelések a kötetben 
közölt előadásokban szorosan összekapcso
lódnak módszertani, stilisztikai-elméleti vizs
gálódásokkal. Török Gábor a statisztikai 
módszerű stíluskutatás lehetőségeinek be
mutatására József Attila képalkotásával 
kapcsolatos eredményeit ismerteti. Zsilka 
Tibor a költői nyelv statisztikai vizsgálatáról 
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szólva Juhász Ferenc és Cselényi László köl
teményeit, költői nyelvének matematikailag 
megragadható mozzanatait méri össze. Elem
zéseik figyelemre méltók, de csak mint egy 
forrongó, saját elveiben még bizonytalan 
kutatási módszer próbálkozásai, Ügy látszik, 
sok minden megragadható írók költők nyelvi 
megnyilatkozásaiból matematikailag: sok ér
dekes jellegzetesség is. Hogyan? mi? s mi 
nem ? — ezt még a jövő dönti el. Mikor lép ki 
egy nyelvi statisztika az esetlegesség köré
ből s válik valóban „reprezentatívvá"? 
Milyen kódokkal lehet jellemezni nyelvi-stilisz
tikai tényeket, hogyan kell kérdezni, hogy a 
valóságtól értelmes feleletet kapjunk? Zsilka 
Tibor még a költői mű esztétikai értékének 
megragadását is egzakt módszerektől reméli. 
Ebben nehéz egyetértenünk vele. A mód
szert azonban a maga helyén lehetetlen ígé
retesnek nem tartani. 

Végh József Mihály és Szilágyi Ferenc a 
művészi próza és a költői nyelv egymáshoz, 
meg a köznyelvhez való kapcsolatát vizsgál
ják. Előadásukból kiviláglik, hogy a kérdé
sek megoldása, sőt pontos megfogalmazása 
még nem sikerült. Talán mindaddig nem is 
sikerülhet, míg komolyan számot nem vetünk 
azzal, amit Szabédi László fogalmazásában 
Kardos Tibor versmondat-tanulmánya idéz: 
hogy „a költői beszéd mimézis: az eleven 
beszédnek csupán utánzása" (473). A vers 
és a művészi próza nyelve tehát nem a nemze
ti nyelv választékosabb rétege. A nemzeti 
nyelv anyagából épül, annak vonzásaiban él, 
de sajátos, öntörvényű totalitása, erőtere 
van; ritmus, képhasználat, poetica licentiák 
mind ennek megteremtését szolgálják, s 
ebben válnak indokolttá. Mint Dante más
világa: nem része e világnak, hanem teljes, a 
valóságosnál is monumentálisabb mása, foly
tatása annak — infernótól a paradisóig. Az 

Silagi, Gabriel: Untersuchungen zur ,Delibe-
ratio supra hymnum trium puerorum' des 
Gerhard von Csanád. München, 1967. Bei der 
Arbeo-Gessellschaft. VII, 107 S. Münchener 
Beiträge zur Mediävistik und Renaissance-
Forschung, 1.) 

Egy új medievalisztikai sorozat első kö
teteként látott napvilágot G. Silagi Gellért 
püspök Deliteratio-\aró\ szóló, a Müncheni 
Egyetem Filozófiai fakultása által elfogadott 
disszertációja, amelyet a szerző professzora, 
Dr. Bernhard Bischoff ösztönzésére és tá
mogatásával készített. 

A Deliberaiio szövegét és a hazai valamint 
külföldi Gellért-irodalmat egyaránt alaposan 
ismerő szerző meglehetős lazán összefüggő 
fejezetekben tárja elénk vizsgálódásait. Az 
első fejezet („Über Gerhard von Csanád") 

író, költő felhasználja a köznyelv „evilági" 
elemeit, de átemeli őket ebbe a „másvilágba": 
innen az elkülönülés igénye és kötelezettsége. 
Ez nem arisztokratizmus vagy plebejus indu
lat kérdése, hanem a művészi ábrázolás nél
külözhetetlen föltétele. A sebész lehet jó de
mokrata: betegét mégis villogó, steril műsze
rekkel, bonyolult műtőasztalon fogja meg
operálni, ha közben talán bicskát és hentes
ipari szakkifejezéseket emleget is. 

Kifejezetten a stilisztika-elmélet kérdé
seiről szól Benkő László és Martinkó András 
előadása. Az elmélet azonban itt nem jelent 
a gyakorlattól idegen elméletieskedést. Köz
ismert műveiben mindkét szerző bizonyította 
már, hogy stílus-kutatásaival az irodalomtör
ténet számára is jelentőset tud adni. Az elmé
leti kérdések pontos megfogalmazása és tisz
tázása mindkettejük előadásában az eredmé
nyesebb gyakorlati munka útját egyengeti. 

Hadd említsük még, hogy a magyar ku
tatók előadásai között néhány külföldi tudós 
idegennyelvű előadásával is találkozhatunk. 
Ezek közül az irodalomtörténész érdeklődési 
körébe vág H. Becker műve: Wo ist das 
echteste Ungarisch? Emlékszünk Babits és 
Illyés soraira, s nem búslakodunk fölöslege
sen azon, hogy irodalmunk, nemzeti érté
keink nem találtak még hozzájuk méltó 
nemzetközi elismerésre. Mégis jól esik és ta
nulságos egy idegen szemlélet tükrében meg
látni saját ábrázatunkat. Tanulságos látni, 
hogyan fogalmazza meg egy idegenből jött 
tudós, hogy nyelvünkben is „auf der Völker
brücke zwischen Europa und China" — állunk, 
hogyan ünnepli a magyar nyelvet azért a 
Wortfreudigkeit-ért, ami megint a szegény 
gazdagsága s egész nemzeti műveltségünknek 
csak idegenből látható szépsége. 

Jeleníts István 

a Gellért életére és műveire vonatkozó tudó
sításokat, utalásokat és következtetéseket 
ismerteti és foglalja össze. Megvitatja a 
Deliberatio-ban említett személyek (Isingri-
mus liberális, Andreas presbiter, Richard 
apát és Dodo presbiter) kilétének problémá
ját. Isingrimus-szal kapcsolatban, akinek 
Gellért e művét ajánlotta, a szerző hajlik 
arra, hogy őt a Mabillon-nál említett salzbur
gi Isingrimus-szal azonosítsa, aki 1074-ben 
Admont első apátja lett. Richárdban ő is ver-
duni reformapátot véli felfedezhetni. Andreas 
és Dodo kilétének kérdésével szemben azon
ban tanácstalan. Az elveszett vagy lappangó 
Gellért-művek számát illetően, amelyekre a 
Deiiberatio-bati utalásokat találunk, Kará
csonyival ellentétben szkeptikusabb: nem 
négy, hanem csak két elveszett munkát ismer 
el (de divino patrimonio, kommentár Pál 
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