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Finnugor szak a magyar egyetemeken 

Az NyK. LXVI. kötetének 173 — 175. lapjain olvasható közlemény 
szerint: ,,A Művelődésügyi Minisztérium az Eötvös Loránd Tudományegye
tem Bölcsészeti Karán rendeletileg az 1963/64. tanévtől szervezett finnugor 
szakot . . . A miniszteri rendelet alapján a budapesti egyetemen 1963 őszén 
3 hallgatóval megindult a finnugor szakképzés . . . " (174.1.). Az olvasó tájékoz
tatása érdekében helyesbítenünk kell: a Művelődésügyi Minisztérium a (nem 
tanári) finnugor szak megindítását az 1963/64. tanévtől kezdődően — a cikkben 
ismertetett módon — m i n d h á r o m h a z a i t u d o m á n y e g y e t e m 
b ö l c s é s z e t i k a r á n l e h e t ő v é t e t t e . Nem lett volna érdek
telen megemlíteni, hogy a finnugor szakképzés az 1963/64. tanévben nemcsak 
Budapesten, hanem a debreceni KLTE Bölcsészettudományi Karán is meg
indult, ugyancsak 3 hallgatóval. A szegedi JATE az 1964/65. tanévben indí
tot t első ízben ilyen szakot (3 hallgató részvételével). 

A tudósítás szerzője foglalkozik a finnugor szak létrejöttének körül
ményeivel is. Az általa előadottakból úgy látszik, mintha az új szak létre
hívásának, megszervezésének érdeme kizárólag egyes személyeket illetne. 
A valóságban a finnugor nyelvész-képzésnek szakkörökben régóta ismert és 
sűrűn hangoztatott gondjaira csak az érdekeltek közös fellépésétől várhattunk 
és kaptunk intézményes megoldást. 

A tanterv és a programok kidolgozását például a szerző egyesegyedül 
nekem tulajdonítja. Valószínűleg megtévesztette kedves kolléganőmet az a 
tény, hogy a Művelődésügyi Minisztérium a finnugor szak tartervi munká
latainak végzésével, ill. megszervezésével a szegedi JATE Finnugor Nyelv
tudományi Tanszékét bízta meg. E tanszék vezetőjeként felelősséggel tartoz
tam a reánk bízott munka végrehajtásáért, s ez alól a felelősség alól most sem 
akarok mentesülni, amikor megállapítom, hogy a tanterv és a programok 
elkészítését nem egyedül végeztem. Előzetes tantervi elképzelésemet levelezés, 
üzenet-váltás, ill. közvetlen tárgyalás útján Lakó György, Kálmán Béla, Papp 
István, Nyíri Antal és Gunda Béla kollégáimmal megbeszéltem, sőt ezt az 
előzetes javaslatot az MTA Finnugor Munkabizottsága 1962. december 17-én 
megvitatta. Az elhangzott vélemények figyelembevételével készítette el tan
székem azt a tantervet, amelyet az 1963. január 30-án Szegeden rendezett 
országos értekezlet — bizonyos módosításokkal — jóváhagyott. Az egyes 
tárgyak programjait szintén nem tudtam volna egyedül elkészíteni. A nép
rajzi programot Gunda Béla, az irodalmit Képes Géza, a régészetit László 
Gyula, az embertanit Lipták Pál vetette papírra, a nyelvészeti programok 
«első megfogalmazásában pedig Mikola Tibor, ill. a szegedi JATE Magyar 
Nyelvtudományi Tanszéke volt segítségemre. A fölsoroltakon kívül, akiknek a 
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szíves, baráti segítsége nélkül tanszékünk a szűk határidőn belül aligha tudot t 
volna megbirkózni a reá bízott teendőkkel, még sokan mások is közreműköd
tek a tanterv és a programok alakításában. A finnugor szak tanterve-programja 
ui. az említett jan. 30-i széleskörű megbeszélésen, csaknem valamennyi érde
kelt szakember részvételével, kapta meg azt a formát, amelyben a Művelődés
ügyi Minisztérium elé terjesztettük. 

Ezen a javaslaton a későbbiekben még az Országos Bölcsészkari Reform
bizottság is te t t változtatásokat, úgy hogy a tanterv ebben a formájában 
véglegesült. 

Az események rövid vázlatából kiderül, hogy a finnugor szak tantervi 
és programjavaslata lényegében a hazai finnugrisztika nyilvánossága előtt, 
szinte valamennyiünk közreműködésével készült, miként az a többi nem tanári 
és tanári szak esetében is történt. 

Sz. Kispál Magdolnával együtt ón is bízom abban, hogy a finnugor szak 
bevezetése hasznára lesz az uralisztikának. De nem automatikusan, a tanterv 
úgy-ahogy-megvalósulása révén. A tanterv önmagában csak egy lehetőség, 
amelynek értéke tartalmától függ, attól, amit programokban rögzíteni nem 
lehet. Különös nehézséget okoz a mi számunkra, hogy az uralisztikának nem
csak utánpótlás-gondjai vannak, hanem sajátos belső problémái is. A finnugor 
összehasonlító nyelvészet híven kitartva a klasszikus, hagyományos mód
szerek mellett, alig-alig vett tudomást arról az elméleti-módszerbeli átalaku
lásról, amely a nyelvtudomány egészében zajlik. Többek között ez az elzár
kózás is akadályozza a magyar finnugrisztika egészséges fejlődését. Nevelési 
célunkat akkor közelítjük meg, ha neveltjeinkben a megfakult eszmék mellett 
és a rutin-filológia helyett az új iránti fogékonyságot, az elméleti érdeklődést 
fejlesztjük. Ilyen módon a finnugor szakképzés valóban segítheti az uralisz
tika regenerálódását. -. 

H A J D Ú P É T E R 

Hozzászólás Hajdú Péter „Finnugor szak a magyar egyetemeken'* 
című cikkéhez 

Mint a fönti hozzászólásból kitűnik, rövid híradásom a finnugor szak 
egyetemi bevezetéséről részint kiegészítésre, részint — egy nem szabatosan 
fogalmazott mondatára vonatkozólag — helyesbítésre szorult. Mikor az előb
biért köszönetet mondok, szeretnék az utóbbihoz is néhány szónyi megjegyzést 
fűzni. 

Az új szak létrehívásának előzményeit mint lezárult tényeket részletesen 
ismertethettem. A tantervvel, illetőleg a programmal azonban nem akartam 
behatóbban foglalkozni, mert cikkem írásakor tudomásom szerint még egyik 
sem nyert hivatalos megerősítést (a program — egy részlettárgyé kivételével — 
1964 májusában jelent meg). A szegedi országos értekezleten magam is részt 
vettem, s így természetesen tudtam, hogy — bár a munkálatokat a hivatalosan 
megbízott szegedi JATE Finnugor Nyelvtudományi Tanszékének tanszék
vezető professzora irányította és fogta össze — a tanterv és a programok 
összeállítása az illetékes szakemberek bevonásával és közreműködésével 
történt. Ez utóbbi körülmény azonban — jórészt a rövidségre törekvés követ-
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keztében — említetlen maradt abban az egy mondatban, mellyel a tanterv 
és a programok akkor még le nem zárt kérdését éppen csak érinteni akartam, 
őszintén sajnálom, hogy e mondat így tartalmilag pontatlan lett, és félreértésre 
adott okot. Annyi előny mégis származott belőle, hogy Hajdú Péter helyes
bítő cikkéből a Nyelvtudományi Közlemények olvasói most a tanterv- és a 
programkészítő munkálatokra vonatkozólag is részletes tájékoztatást kaptak. 

Sz. KISPÁL MAGDOLNA 

Ujabb finnugrisztikai kutatások a Szovjetunió Tudományos . 
Akadémiájának Petrozavodszki Nyelv-, Irodalom- és Történet

tudományi Intézetében 

LAKÓ GYÖRGY 1953-ban tájékoztatta a magyar olvasókat a Szovjet
unióban folyó finnugor nyelvészeti munkálatokról és nyelvtudományi néze
tekről (1.1. OK. V, 183 — 211). Azóta eltelt egy eredményekben gazdag évtized, 
amely alatt a címben megjelölt Intézet szervezeti felépítésében, méreteiben, 
célkitűzéseiben sok változás történt. így indokoltnak látszik, hogy az azóta 
végzett munkáról és az újabb célkitűzésekről beszámoljunk. 

1964. szeptember 21-től 27-ig voltam Petrozavodszkban, ahol alkalmam 
volt behatóan tanulmányozni az Intézet munkáját. LAKÓ GYÖRGY beszámoló
jában a Szovjet Tudományos Akadémia petrozavodszki filiáléjáról adott 
tájékoztatást (i; m. 188 —190). Az Intézetben 1963 végén, ill. 1964 elején nagy 
átszervezés történt, melynek során az intézmény neve is megváltozott: filiálé
ból önálló intézetté lett. A munkatársak száma tekintetében is igen nagy a 
változás. Az Intézetnek látogatásom időpontjában 79 dolgozója volt, köztük 
46 olyan dolgozó, aki tudományos munkát végez (beleértve az egyetemi, 
illetőleg főiskolai végzettségű laboránsokat is). Munkájuk legfőbb célja Kar-
jala tudományos (elsősorban nyelvészeti, népköltészeti, irodalmi, történeti,, 
régészeti, néprajzi) problémáinak vizsgálata. 

Az Intézet igazgatója történész: Viktor Ivanovics Masezerszkij. 
Fő feladatomnak a nyelvészeti szektor munkájának tanulmányozását 

tekintettem, de mivel más szektorok is a környék finnugor nyelvű lakosságá
nak múltját, életét, kultúráját vizsgálják, röviden ezekről is beszámolok. 

A történettudományi részlegben 12 kutató tevékenykedik. E szektoron 
belül működik az archaeológiai és az etnográfiai kutatócsoport. A négy 
archeológus (és egy aspiráns) G. A. Pankrusev vezetésével Karjala mezolit-, 
neolit-, bronz- és korai vaskorszakbeli történetének feltárásával foglalkozik. 
Különösen értékesek mezolit leleteik, valamint egy hatalmas neolit síremlék 
az Onyega-tó északi partján, melynek feltárása folyamatban van, úgyszintén 
a Fehér-tenger környékén talált sziklarajzok. Eddigi eredményeik egy részét 
már publikálták könyvekben, folyóiratokban. Terveikben különösen az emlí
te t t sziklarajzok, valamint a mezolit és a korai vaskorszak leleteinek további 
feltárása szerepel. 

Az etnográfiai kutatócsoport három tudományos munkatársból és egy 
aspiránsból áll. E csoport munkája a karjalaiak és a vepszék anyagi kultúrá
jának, etnikai és művelődéstörténetének vizsgálata. 

A folklór- és irodalomtudományi szektorban 9 — 10 munkatárs dolgozik. 
Ennek a szektornak feladata elsősorban Karjala népköltészeti kincseinek 
gyűjtése és tudományos feldolgozása. Például JEVSZEJEV a karjalai-finn népi 
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eposz alapjairól, E I N O K A R H U a finn irodalom és Oroszország kapcsolatáról 
í r t kétkötetes tanulmányt. A szektor közös munkája a karjalai költészet anto
lógiája. Értékes munka ÜNELMA KONKKA karjalai népmesegyûjteménye, mely
ben a szerző 80 karjalai szövegegységet közöl orosz fordítással és a karjalai 
mesék sajátosságainak elméletei feldolgozásával. Hamarosan meg fog jelenni 
ugyancsak KONKKA tollából egy könyv a karjalai szatirikus mesékről. Sok 
éves munkájának eredményét fogja publikálni JEVSZEJEV a finnugor folklór 
közös sajátosságairól írt művében. KONKKA és TUPICINA dél-karjalai mese
gyűjteményt készít elő publikálásra. Legközelebbi terveik között szerepel egy 
karjalai dalgyűjtemény összeállítása. 

Az Intézetnek létszám és eredmények tekintetében egyik legerősebb egy
sége a nyelvtudományi szektor. E szektor célja a Karjala területén beszélt 
balti-finn nyelvek, valamint a szomszédos területeken: a Kóla-félszigeten és 
a kalinyini járásban beszélt balti-finn, illetőleg egyéb finnugor nyelvek nyelv
járásainak kutatása. Munkájukban segíti őket a közvetlen anyaggyűjtés lehe
tősége. Minden évben szerveznek expedíciókat karjalai, vepsze, ingermanlandi 
finn, valamint lapp nyelvjárási anyag gyűjtése céljából. Az élő nyelvi anyag 
bőségén kívül sok témát, munkaalkalmat nyújt nekik a helyszínen rendel
kezésükre álló gazdag levéltár. 

E szektor jó munkájának egyik titka a közösség szerencsés személyi 
•összetétele. Idős, tapasztalt szakembek és tehetséges, lelkes fiatal kutatók 
egyesülnek jó kollektívában, jó vezető irányításával. Lakó György látogatása 
idején a „nyelvtudományi csoport"-nak csak két állandó munkatársa volt, 
de ugyanakkor öt aspiráns folytatott nyelvészeti tanulmányokat (vö. i. m. 
189). Ma már nem csoport, hanem külön szektor foglalkozik nyelvtudománnyal. 
Ebben a szektorban 12 munkatárs dolgozik G. M. Kert vezetésével. 

Kandidátusi disszertációjában K E R T finn mondattani kérdéseket vizs
gált, majd áttért a kólai-lap nyelvjárások kutatására, s e területen jelentős 
eredményeket ért el. Kólai-lapp szöveggyűjteménye az alig kutatott kildini 
és a még kevésbé kuta tot t jokanygai (ter-lapp) nyelvjárást teszi hozzáférhetővé 
a nyelvtudomány számára. Ezen kívül több értékes lapp hangtani és alaktani 
tárgyú cikket publikált a szektor periodikusan megjelenő cikkgyűjteményé
ben (npH6ajiTHHCKO-(J)HHCKoe H3biK03HaHne) és másutt. Sokat igér KERTnek egy 
fonetikussal, M. MATUSZEVicscsel, a Leningrádi Zsdánov Egyetem profesz-
szorával közösen Írandó munkája. Tárgya a kólai-lapp nyelvjárások fonéma-
rendszerének kísérleti fonetikai vizsgálata (vö. H A J D Ú PÉTER—MIKOLA TIBOR, 
Az 1962. év finnugor nyelvészeti munkássága: Néprajz és Nyelvtudomány V u . 
167—8; ERDŐDI JÓZSEF, Három D. V. Bubrihnak szentelt emlékkönyv: NyK. 
LXV, 479 — 80). KERTen kívül lappal foglalkozik az Intézetben a lapp szár
mazású T. V. MATRJOHINA. 

Nagy energiával és hozzáértéssel dolgozik a karjalai nyelvjárások kuta
tásán G. N. MAKAROV, az 1963-ban megjelent kalinyin (tveri) karjalai szöveg
gyűjteménynek, valamint egy régebbi, karjalai folklórt tartalmazó kötetnek 
és sok folyóiratcikknek a szerzője. Karjalai nyelvjárásokkal foglalkozik még 
A. A. BELJAKOV, A. P. BARANCEV, O. V. JEVDOKIMOVA és A. P. SZEZONOVA. 

Több balti-finn nyelv (vepsze, vót, ingermanlandi finn nyelvjárások) 
vizsgálata terén végez eredményes munkát M. M. HÄMÄLÄINEN. 

A felsorolt 12 kutatón kívül még két aspiráns foglalkozik e szektorban 
nyelvtudománnyal: V. T. MELINEN (karjalai hidronomika) és I. V. SALO 
porosz-finnségi kapcsolatok). 
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Szólnom kell még néhány (részben már említett) közös eredményről 
és tervről. Elkészült az a nagy karjalai nyelvjárási atlasz, amelynek munká
latait még BUBRIH professzor vezetésével kezdték el a harmincas években. 
Megjelent több szótár és egy finn nyelvtan, amelyekről Lakó György beszá
molójában még mint készülő munkákról olvashatunk. A nyelvtudományi 
szektor eddig négy cikkgyűjteményt publikált (npH6ajiTHHCKO-(J)HHCKoe H3bi-
K03HaHHe) címen. (Kár, hogy nem látták el sorszámmal az eddigi köteteket.) 
Az eddig megjelent négy kötet, bár terjedelemre ném nagy, tartalomban 
gazdag, színvonalas munkáról tesz tanúságot. 

Végül felsorolok még néhány készülő nagyobb munkát. Ezek: a kali-
nyini karjalai nyelvjárási szótár (BELJAKOV és ZLOBINA), a ,,livvikkoi" kar
jalai nyelvjárás szótára (MAKAROV), vepsze nyelvjárási szótár (ZAJCEV és MTJL-
LONEN), ingermanlandi finn nyelvjárási szótár (OLLIKAINEN és POBJRO), a 
kildini lapp nyelvjárás részletes tudományos leíró nyelvtana ( K E R T ) . 

Rendkívüli élmény volt számomra, hogy személyesen megismerked
hettem a kiváló petrozavodszki kutatókkal. Köszönöm szíves segítségüket és 
vendégszeretetüket. 

SZABÓ LÁSZLÓ 

Artturi Kanniston tutkimusmatkat Siperiassa vuosina 1901 — 6 

Päiväkirjamuistiinpanoja ja kirjeitä. Julkaissut Tytt i Kannisto. Helsinki, 
1963. SUSAik 64/1. 161 1. 

A tudós utazók között is előkelő helyett foglal el Artturi Kannisto. 1901 és 1906 
között csekély megszakítással majdnem öt évet töltött legközelebbi nyelvrokonaink, 
a vogulok között. Gyűjtőmunkájának eredményeit részben maga tette közzé, de hatalmas 
szöveganyaga, a hat kötetes Wogulisehe Volksdichtung csak halála után látott napvilá
got tanítványának, Matti Liimolának a gondozásában (MSFOu. 101, 109, 111, 114, 116, 
134). Kéziratban levő szótára a vogul szókincs eddigi legteljesebb gyűjteménye. 

Bár beszámolóiból és a szövegkötetek előszavaiból már sokat megtudtunk útjának 
külső körülményeiről, úti tapasztalatairól, mégis izgalmas olvasmányként hat naplójának 
és leveleinek e gyűjteménye, amely a tudóst emberi közelségbe is hozza az olvasóhoz. 
A nagy gyűjtő leányának hálás lehet az utókor e mű közzétételéért. 

A naplóból pontosan értesülünk Kannisto utazásának lítvonaláról, és arról, hogy 
mennyi időt töltött egy-egy helyen, kiktől jegyezte le nyelvi anyagát stb. 1901 augusztus 
végén indult útnak. Szeptemberben ós októberben orosz nyelvi tudását és beszédkészségét 
csiszolta egy Hacsina nevű orosz városkában. A novembert Tobolszkban töltötte, és a 
hónap végén ment Pelimbe. Decemberben találkozott az első vogullal. Az év utolsó 
napjaiban költözött át a részben már vogul lakosságú Verh-Pelimszk egyházas faluba. 
19Ô2 januárjától júniusáig a pelimkai vogul nyelvjárást tanulmányozta Verh-Pelimszk-
ben, Masszavában és Versinában. Júniustól augusztus végéig Szotnyikovában, Kamában 
és Oszjében került sor a vagilszki nyelvjárásra. Az év hátralevő részét Tanysinában és 
Kuzjinában az alsólozvai nyelvjárás tanulmányozására fordította. 1903 januárjától 
augusztusáig Nyikito-Ivgyelyben dolgozott közép- és felsőlozvai adatközlőkkel (többek 
között Munkácsi legjobb nyelvmesterével, Tatjana Alekszejevna Szotyinovával is). 
A szeptembertől 1904 februárjáig terjedő időben a tavdai nyelvjárás került sorra Janyics-
kovában, Csandiriban és egy napig Gorodokban. Az év hátralevő részét egészen márciusi 
hazautazásig a kondai nyelvjárásnak szentelte Nahracsi, Leus, Szatigi és Saim egyházas 
falukban. Négy hónapot otthon töltött, majd július végén ismét útnak indult, és 1905 
szeptember közepén már Szartinjában van, hogy a szoszvai nyelvjárást tanulmányozza. 
Közben több északi faluba tesz még kisebb kirándulásokat. Júliusban ismét Verh-
Pelimszkbe, majd szeptemberben Pelimbe költözik. E helyeken pelimkai és vagilszki 
gyűjtéseit ellenőrzi és egészíti ki. 1906 november végén tér haza. 

A naplóban 16, részben eddig kiadatlan fényképet is találunk. 
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A napló rendszerint igen szűkszavú. Például 1903 decemberéről, melyet Janyics-
kovában töltött, a következőképpen számol be (111. 1.): Dec. 4-e. [írtam] Armas Kil-
peläinennek. Rendeltem szemüveget. Orosz ünnep. Sajtanszkajai búcsú. — 5-e. Munká
ban Andriannal. — 6-a. Bemegyek a szaitkovai tanítónővel a gyárba. — 7— 12-e. és 
14-e. Munkában Andriannal. — 15-e. Andrian részeg. — 16 — 18-a. Munkában Andriannal. 
— 21-e. Sajtanszkajába mentem. — 22-e. Sajtanszkajában. — 23-a. Este visszatérek 
Sajtanszkajából. — 24—26-a. Munkában Andriannal. — 27-e. Átköltöztem Nagy-
Csandiri faluba Logan Szidorovics házába. — 28-a. Berendeztem lakásomat. — 29 — 31-e. 
Munkában Logannal. — 31-e. Este kapok postát. 

A kötetben kiadott levelek többsége azonban — és helyenként a naplójegyzetek 
is — rendkívül színes, érdekes. Gyakran pompás humorérzékről tanúskodnak, máskor 
pedig megrázóan festik egy jobb sorsra méltó kis nép gyors pusztulását. 

Például a pelimkai vogulok Kannisto ottjártakor már csak néhány faluban laktak. 
Többnyire egymás közt házasodtak (már mindenki rokon volt), s így degenerálódtak, 
a gyermekhaladóság ijesztően nagyra nőtt. Ha pedig orosz került a vogul faluba, az nem 
tanult meg vogulul, és így puszta ottléte vogul nemzeti érzés híján az egész falu eloroszo-
sodását vonta maga után (54—6). A vagilszki vogulok közt az eloroszosodás még erősebb 
volt. Ha a családba egyetlen orosz bekerült, ott már elhalt a vogul szó. A vogulok már 
gyakran egymás közt is oroszul beszéltek. A nyelv pusztulását tükrözi az építkezés is: 
,,A házak gondozatlanok, egyesek egészen rossz állapotban vannak. Minden olyan, mint 
a vég kezdetén, és mintha ez a levegőben is érződnék a sejtett gyors pusztulás okozta 
kétségbeesésből fakadó gondatlanságban . . ." (70). 

Még ilyen körülmények közt is születik népköltészet. Egy vak öregasszony italos 
állapotban énekelni kezd: ,,Az énekszövegből tisztavérű pogány bontakozik ki, akit 
a hit megváltozása, népének kihalása és saját szerencsétlensége, látásának elvesztése a 
kétségbeesésig elkeserít" (76). Máskor egy versinai asszony panaszolja el neki szomorú 
sorsát egy szánúton, majd „Nemsokára az asszony dúdolgatni kezdett magában valami 
búskomor vogul éneket. Először halkan dúdolgatta, majd hangosabban. A szöveget nem 
tudtam követni, de maga a dallam, valamint az a mód, ahogy énekelt, megmagyarázta 
nagyjából a tartalmat; saját szomorú élettörténetét mondta el az asszony. Egyik könny
csepp a másik után gördült ki az éneklő szeméből. Saját magának énekelt, és miután 
elhallgatott, még sokáig ült gondolataiba merülve" (52 — 3). 

Humorérzéke ritkán hagyja cserbe utazónkat, s önmagán is szívből tud nevetni. 
Az orosz és a vogul lakosság minden alkalmat fölhasznál, hogy nehéz életkörülményei 
közt a pálinkában keressen vigasztalást. Minden ünnepnap lényege a bőséges pálinka-
fogyasztás. Férfiak, nők versenyt isszák le magukat az öntudatlanságig. Kannisto több
ször sajnálkozik tréfásan, hogy ő nem talál élvezetet az ivásban, pedig ha iszákos ember 
lenne, mennyi pompás alkalma volna ilyesfajta vágyainak kielégítésére. 

Nyelvi szempontból is érdekes a következő megjegyzés Verh-Pelimszkből: ,,Őserdő 
ez a mi vidékünk. Jellemző, hogy vogul nyelvmesterem, akitől az erdő szó többesszáma 
iránt érdeklődtem, szánakozón mosolygott értelmetlenségemen, és a következő magya
rázatot adta: hiszen csak egy erdő van. A válasz egészen természetes volt; valóban csak 
egy erdő van itt, és ha a vogul sohasem látta a végét, akkor bizony nehéz felfognia, 
hogy több is lehet belőle" (43). 

Nem hiányoznak a kiadott műből a nyelvészeti vonatkozású megfigyelések sem. 
így pl. Otto Donnernak 1902. febr. 12-én Verh-Pelimszkből a következőket írja: ,,Mikor 
mostani kutatóterületemre utaztam, féltem egy kissé, hogy a korábbi kutatók már 
alaposan kimerítették választott kutatási anyagomat. De úgy látszik, nem ez a helyzet. 
Ahlqvist kutatásai és még inkább Munkácsi eddigi közleményei legalábbis a pelimi 
nyelvjárásról hiányos képet adnak; de ezen nem is lehet csodálkozni, hiszen itt nagyon 
rövid ideig dolgoztak. Munkácsi például az itteniek szerint mindössze tíz napot. A pelimi 
nyelvjárás egyébként nagyon érdekes. Fonetikai szempontból figyelemre méltó a számos 
magánhangzókiesés, amely a nyelv mássalhangzó -arányát igen megnöveli; szótaghordozó
ként igen gyakran találunk mássalhangzót, nemcsak zöngéset, hanem zöngétlent is, sőt 
még több szótagban is egymásután. A másik sajátság a zönge eltűnése a szavak végén,, 
sőt gyakran szó belsejében is; zöngétlen nazálisok, likvidák és magánhangzók bőven 
akadnak. Nyelvtörténeti érdeklődést kelthet a nyelvjárás számos magánhangzó válta
kozásával, amelyek olykor mondatfonetikai körülményektől függenek" (39). 

Az ötletszerűen válogatott idézetek természetesen nem adhatnak képet a címben 
jelzett dokumentumgyűjteményről, de sokoldalúságából és stílusából talán mutatnak 
valamit. Noha a tudós szerző valószínűleg nem szánta a nyilvánosságnak sem naplóját, 
sem leveleit, mégis nagyon érdekes dokumentumok ezek sok szempontból. Képet kap
hatunk az akkori Oroszország közlekedési, műveltségi viszonyairól, a vogulok akkora 
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hétköznapjairól, életmódjáról, lakásviszonyairól, étkezéséről stb. Megismerkedhetünk 
azokkal a nehézségekkel, amelyeket utasunknak le kellett küzdenie, hogy munkáját 
elvégezhesse. Csak egy olyan nyugodt, szívós, munkabíró, magabiztos ember, mint 
amilyen Artturi Kannisto volt, tudott olyan kezdetleges körülmények közt rendszeresen 
és célratörően dolgozni. Megismerünk egy érdekes tudós egyéniséget, aki azonban egy 
kitűnő újságíró adottságával is rendelkezik. Műve nem marad el érdekességben és színes-
ségben a nagy utazók nagyközönség számára írt útleírásai mögött. Lehtisalo naplószerű 
előszavához hasonlóan (Juraksamojedisches Wörterbuch, Lexica Societatis Fenno-
Ugricae XIII) Kennisto idézett műve is sokoldalúan gazdagítja ismeretanyagunkat, és 
új vonással egészíti ki a tudósról és emberről kialakított képünket. 

KÁLMÁN BÉLA 

Wogulische Volksdichtung gesammelt und übersetzt von Artturi Kannisto, 
bearbeitet und herausgegeben von Matti Liimola 

"VI. Band. Schicksalslieder, Klagelieder, Kinderreime, Rätsel, Verschiedenes. Helsinki, 
1963. MSFOu. 134. 335 1. 

KANNISTO szövegeinek utolsó kötete is megjelent, ezzel viszonylag rövid idő 
{1951 — 63) alatt befejeződött a Wogulische Volksdichtung hatkötetes sorozata. Ez a 
hatkötetes mű a legterjedelmesebb vogul szöveggyűjtemény. A szövegek terjedelme 
fordításukkal együtt meghaladja a kétezer lapot, a hozzájuk fűzött jegyzeteké és 
magyarázatoké pedig a hétszáz lapot. A szövegek száma majdnem négyszáz, de ezek 
hosszúsága természetesen igen változó. Az északi nyelvjárásokból van 766 lap szoszvai, 
160 felsőlozvai (összesen 45%), a nyugatiakból 1 lapnyi alsólozvai, 214 pelimkai, 17 
északi vagilszki (összesen 11%), a kondaiból 823 lap (41%), a tavdaiból 66 lap (3%). 
Egyáltalában nincs szöveg a középlozvai és a déli vagilszki nyelvjárásból. A kondai 
szövegek csekély kivétellel két változatban (alsó kondai és közép kondai) vannak meg. 

A többi kötetről (MSFO. 101, 109, 111, 114, 116) folyóiratunkban már jelent 
meg ismertetés (ZSIRAI [I.]: LIV, 312; KÁLMÁN [ I I - I I I . ] : LIX, 239, [IV—V] LXIII , 
241). A Wogulische Volksdichtung terjedelemben és a feljegyzés pontossága tekin
tetében eléri, sőt rendszerint felül is múlja az eddigi legnagyobb finnugor szöveggyűjte
ményeket, mint például PAASONEN mordvin és BEKÉ cseremisz sorozatát. A Wogulische 
Volksdichtung hat kötetéhez még majd egy szójegyzék jelenik meg, amely a nagy vogul 
szótár elkészültéig érdemes segítséget nyújt a kutatóknak a jegyzetekben közölt szóanyag 
fölhasználásához. 

A most ismertetendő VI. kötet szöveganyagának első része 28 sorséneket tartal
maz. Nagy részük finn fordítását KANNISTO már 1930-ban közzétette (Suomi V : 10 és 
Väbäisiä Kirjelmiä LXVI). Számuk meglepően kicsi, hiszen MUNKÁCSI gyűjtésében 
(VNGy. IV.) 66 fordul elő, és a sorsének mint műfaj még ma is eleven ága az obi-ugor 
népköltészetnek (vö. VNGy. IV/2, 35). A KANNiSTÓtól följegyzett sorsénekek közt is 
akad néhány költői szempontból igen szép, sikerült alkotás. 

A szövegek második csoportjában hat siratóének foglal helyet. Ilyet Munkácsi 
nem jegyzett föl. — A harmadik csoportba sorolt gyermekfolklórt mondókák (Kinder
reime) képviselik; szám szerint 17. Ilyet MuNKÁcsinál is találunk, csak ő az ,,állaténekek" 
csoportba sorolta be őket. Ebből a műfajból nekem is van néhány mutatványom (pl. 
Chrestomathia Vogulica 52). — A negyedik rész — adatközlők szerinti csoportosításban — 
találós kérdéseket tartalmaz. Nagy részük azonos a MuNKÁcsitól följegyzettekkel. 
A találós kérdés is élő ága még a népköltészetnek; magam is jegyeztem föl néhányat 
(ChrVog. 52 — 3). — Az utolsó, „vegyes" csoport főleg néprajzi jellegű magyarázatokat, 
varázsigéket, énektöredékeket és egy esküformát foglal magában. 

A találós kérdések német fordításban már megjelentek INGRID SCHELLBACH 
Das wogulische Rätsel (Wiesbaden, 1959) c. munkájában. 

A majdnem kétszáz lapnyi szöveghez — az eddigi kötetekben követett gyakorlat 
szerint — jegyzetek és magyarázatok csatlakoznak. Egyes részletkérdésekhez a követ
kező megjegyzéseket fűzöm. 

24—6. 1. Az ének lényegében azonos és helyenként szinte szó szerint egyezik (még 
címében is) egy Munkácsitól közölt sorsénekkel (VNGy. IV, 23). — 39. 1. és kk.; 225. k.: 
A maii szó jelentése az északi nyelvjárásokban valóban 'klein, jung', de énekszövegekben 
«ez a szó a kedveskedő -kwe képzőt pótolja, vagy ezzel együtt is jelentkezik. Ilyenkor 
a jelentése inkább 'lieb, liebenswürdig'. — 246. 1.: A P. sSZ- 'krank sein', sutïtà 'er haut 
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(z. B. ein Kleinkind); 'er belästigt, stört, peinigt ihn' arra mutat, hogy a tőlem följegyzett 
szigvai sutiti a 'quälen' jelentésben nem azonosítható az ugyanilyen hangzású 'bíráskodni' 
jelentésű szóval, amely orosz jövevényszó ( < CV/JHT). — 106. és 261 — 2. 1.: Az itt elő
forduló ritka szavak nagyrészt megtalálhatók egy tőlem lejegyzett szigvai találós kér
désben: pal jiwp wör, wiyr wiltup úiltán, rapéàti, pwsràti, äw's-äw's ènnaspi-punk 'sűrű 
fajú erdő, vörös homlokú szakadék, pislog, prüszköl, tátogó-tátogó áll-féle — Fej . ' 
A közlő szerint äwsi ' tátogat'. — 276. 1.: az ÉV. ßütlünsi 'Maulwurf ' szó azért érdemel 
figyelmet, mert már SzoROKiNnál előfordul (NyK. "XVI, 484) utlajsi 'KPOT' alakban. — 
286 — 7. 1.: A FL. lás (MUNKÁCSI laé) egy találós mesében LIIMOLA szerint esetleg osztják 
jövevényszó a szabályos lós helyett. Mivel azonban a vagilszki és az AL. nyelvjárásban 
szabályszerű hangtani megfelelés alapján a las alak használatos, lehet nyelv járásközi 
hatásra gondolni, hiszen az osztják hatás elsősorban a szoszvai és az obi nyelvjárásra 
erős, a FL.-ra már csak a földrajzi közelség, illetőleg távolság miatt is valószínűbb 
az ÁL. vagy DV. hatás. 

Különösen a találós kérdések megfejtésében veszi gyakran igénybe LIIMOLA 
Munkácsi párhuzamos helyeinek segítségét, máskor pedig rámutat Munkácsi némely 
téves fordítására. Az orosz —vogul nyelvi érintkezésekre is találunk új adalékokat. így 
az orosz nyelvjárások vogul jövevényszavainak a száma a következő két adattal bővül: 
or. Kopn < vog. P . kórRp 'Wald (Weisstannen, Fichten, Birken, Erdboden trocken)' 
(206 1.) és eana < vog. ÉV., AL., KL. ßäni stb. 'Wald, Gehölz' (210 1.). { 

A vogul nyelv orosz jövevényszavai is szaporodnak. így például P. ple,sís 'Hűre ' 
< or. 6/ifidb 'ua.' (28., 219 1.); P. siCka 'Dirne' < or. cym 'Hündin' (uo.); TCs."MM• tkäm 
~ kiuè'tksm (1. szem. birt. személyraggal) < or. znedKO (90 1. 248 1.) e szónak többi 
nyelvjárási alakját 1. RLwW. 166); P. peéka ~pieska 'Stein (im Damenspiel)' < or. neuiKa 
'ua.' (261. 1.); EV. lükskt 'die Rindengefässe' lükskién 'ihre Rindengefässe' < or. JiyKOUiKO 
'der Korb aus Holzspänen, Birkenrinde' (132., 277.1. a vogul szó AL. változatát 1. RLwW. 
188); FL. ôlàtï 'Pfannkuchen' < or. OAaduü (egyes számú nom. OAudb 'ua.' 150., 293. L); 
érdekes, hogy a találós kérdés szórói-szóra megegyezik Munkácsi egy ugyancsak FL. 
följegyzésével, de annak megfejtésében eredeti vogul szó van: püt-patit-han (VNGy. 
IV, 387); AK. -lent, KK. léent 'Band' < or. Aenma (162-3 . , 303. 1., vö. RLwW. 189); 
EV., AL. präiteni 'steuern', EV. nukpräita%t- 'sich bessern, sich erholen' < or. npaeumb 
'führen, lenken, leiten, regieren, verwalten', nonpaeumbca 'sich bessern, sich erholen' 
(319. 1.); ÉV. äk klukäl 'mit einem Schureisen' < or. KAWKÜ 'Krücke' (182. és 318. 1.); 
EV. tasi-A 'Schleifstein' < or. monuAO 'ua.'; ÉV. saplätkt (t. sz.) 'Flick' < or. 3ariAamKa 
'ua.' (321. 1.); ÉV. karmbn%a 'Ziehharmonika' < or. zapMOHUH 'ua.' 

A sajtó alá rendezés a Matti Liimolától megszokott gondossággal történt. Sajtó
hibát alig találunk a kötetben. A finnugor nyelvtudomány hálás lehet a Finnugor Társa
ságnak, hogy a nagy tudósnak, Artturi Kannistónak az iitját, valamint az útról hozott 
gazdag anyag közzétételét lehetővé tette. Több nyelvjárás a Kannisto útja óta eltelt
félszázad óta teljesen kihalt (KL., AL., EV., DV.) másokból csak hírmondó maradt 
(P., AK., T.). így a vogulság egy részének a nyelvét Kannisto gyűjtése őrzi az utolsó 
följegyzések alakjában, azaz ez a szöveggyűjtemény ma már nyelvemlék. Matti Liimola 
érdeme az az önfeláldozó szorgalom és alaposság, amellyel az elárvult hagyatékot gon
dozta, s a finnugor nyelvtudomány és néprajz kutatóinak ezt a pótolhatatlan értékű 
nyelvi kincset hozzáférhetővé tette. 

KÁLMÁN BÉLA 

Carlo Tagliavini: Storia di parole pagane e cristiane attraverso i tempi 

Brescia, 1963. Morcelliana. X X + 644 1. 

Az olasz nyelvtudósok közül CARLO TAGLiAviNinek, a padovai egyetem profesz-
szorának, számos nagy értékű romanisztikai, balkanisztikai és általános nyelvészeti tárgyú 
mű szerzőjének vannak a magyar nyelvtudománnyal a legszorosabb kapcsolatai. E kap
csolatok azon alapulnak, hogy TAGLIAVINI 1929-től 1935-ig a budapesti egyetemen mű
ködött, és kimagasló érdemeket szerzett a magyarországi romanisztika és balkanisztika 
fellendítésében. Az ő tanítványa volt a román szakon Gáldi László is. Budapesti tartóz
kodása során TAGLIAVINI érdeklődéssel fordult a magyar nyelvtudomány egyes kérdései T 
így különösen olasz jövevényszavaink problémái felé. Erről tamískodik egyebek között 
néhány etimológiai magyarázata; 1. pl. Burcsella (MNy. XXXIII , 254); Fóra! (MNy. 
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XXXVI, 189); Forbátol (MNy. XXXVI, 191). TAGLIAVINI azóta is figyelemmel kíséri a 
magyar nyelvészeti szakirodalmat. Nemrégiben ,,A romand nyelv és szótára" címen 
(MNy. LX, 200) fűzött helyesbítő megjegyzéseket egy magyar szerző tanulmányához. 
Sok magyar vonatkozású részletet tartalmaz most ismertetendő könyve (a továbbiakban : 
Storia) is. 

A Storia a kereszténység szókészletének fontosabb elemeit veszi vizsgálat alá, 
széles körképet festve e szavak történetéről néni csupán az élő és holt európai nyelvekben, 
hanem néhány Európán kívül beszólt nyelvben is. Az egyes kifejezések tárgyalása során 
kibontakozó horizont egyetemességét jól érzékeltetheti az a tény, hogy a kötet végén 
97 nyelvnek van szómutatója, közte olyannak is, mint az arab, baszk, berber, breton, 
dalmát, gót, héber, kínai, lapp, óegyházi szláv, szorb, szuahéli stb. A magyar mutatóban 
112 szót számoltam össze. 

Az előszóban (VII—XIX. 1.) a szerző beszámol könyve megírásának körülményei
ről. A téma már több mint 30 éve foglalkoztatja, de végleges megformálására csupán 
a legutóbbi években került sor. Meleg szavakkal emlékezik meg a szerző azokról a beszél
getésekről, melyeket annak idején a magyar nyelv keresztény terminológiájáról Melich 
Jánossal, Szinnyei Józseffel és Gombocz Zoltánnal folytatott. E beszélgetések hatásaként 
szilárdult meg a szerzőnek az a meggyőződése, hogy a magyarság keresztény műszavai 
között lehetnek olasz eredetűek is, melyek az aquileiai egyházmegye szóhasználatából 
jutottak át a magyarba, szláv közvetítéssel. 

A 6 fejezetre tagolt kötet összesen 80 paragrafusból áll. Az I. fejezet (3 — 34 1.) 
olyan általános kérdésekkel foglalkozik, mint a tükörszavak problémája, a latin paganus 
'falusi' keresztény kori 'pogány' jelentésének kialakulása, a bibliai nevek hangsúlyozása, 
a hagiotoponomasztika (azaz a szentek nevéből alakult földrajzi nevek kutatása) stb. 
A I I . fejezet (35 — 64. 1.) a keresztény liturgia alapvető részeinek, a misének, a keresztség-
nek és a gyónásnak az elnevezéseit vizsgálja. A I I I . fejezet (65 —176. 1.) a polgári év 
szókincsét, így az 'ünnepnap' és 'hétköznap' fogalmának nyelvi jeleit, a hót napjainak 
és a hónapoknak a neveit tárgyalja, részletesen kitérve a pogány és keresztény fogan
tatású kifejezések párviadalaira. A IV. fejezet (177 — 267. 1.) az egyházi év nevezetesebb 
ünnepeinek neveit veszi sorra karácsonytól halottak napjáig. A V. fejezetben (269 — 367.1.) 
a keresztény templomnak és az egyházi személyeknek (pap, pápa, püspök, szerzetes, 
apát stb.) az elnevezéseiről kapunk bő felvilágosításokat. E fejezetet folklorisztikai fejte
getések zárják le arról, hogyan alkalmazza e kifejezéseket a népnyelv különféle profán 
dolgok megjelölésére. A VI. fejezet (369—442. 1.) a keresztény egyház vallásos cselek
ményeinek végzésekor használatos ruhadarabok és egyéb tárgyak (dalmatika, kazula, 
manipulus, stóla, mitra, baldachin stb.) neveiről szól. 

A paragrafusok szerkezeti felépítése többé-kevésbé egységes. A kiindulás rend
szerint egy-egy keresztény műszó végső eredete, mely általában a héberben, görögben, 
latinban vagy germánban található meg. Gondot fordít a szerző a szavak jelentésfejlő
désére; azoknál a szavaknál, melyek a kereszténység előtt is megvoltak, a kereszténység
től kapott új jelentéstartalmat az eredeti, kereszténység előtti jelentéssel való szembeállí
tás útján domborítja ki. A szavaknak és szinonimáiknak sorsát kronológiai és földrajzi 
rendben követi nyomon, számba véve az esetleges tükörfordításokat is. A görög és a 
latin megtárgyalása után többnyire az újlatin, majd a germán, balti-szláv, kelta, finnugor 
stb. nyelvek megfelelő szavai következnek. Nagy figyelmet szentel a szerző a baszknak, 
albánnak, írnek és más nyelveknek is, amelyeknek keresztény terminológiájában igen 
régi latin jövevényszavak vannak. 

A Storia nyelve egyszerű, világos, könnyen érthető. A könyv törzsszövegét alkotó 
paragrafusokban a folyamatos előadást nem szakítják meg szakirodalmi hivatkozások, 
lapalji jegyzetekre való utalások. Mindezek folytán a Storia azok számára is élvezetes 
olvasmány lehet, akik nem rendelkeznek nyelvtudományi képzettséggel. A Storia-t 
azonban kitűnően használhatják a nyelvész szakemberek is, mert a szerző a fejezetek 
után 137 lap terjedelemben (443 — 580. 1.) tájékoztat forrásairól, a paragrafusok szerint 
haladva egybeveti s kritikailag megrostálja a kutatóknak a szóban forgó kérdésekről 
nyilvánított véleményeit, és részletesen megindokolja saját állásfoglalását. A magyar 
nyelvészek közül Melich és Kniezsa nevével találkozhatunk a legsűrűbben ebben a külön
legesen értékes, többnyire a legfrissebb eredményeket is számon tartó bibliográfiai—kritikai 
részben. Az, hogy néhány közlemény — így például Kiss Lajos: Karácsony szavunk 
őstörténetéhez. Nyr. LXXXI, 247, vö. még NytudÉrt . 38. sz. 179; Pópa. Nyr. LXXXVI, 
453; Kalugyer. Nyr. LXXXVI, 455 — elkerülte a szerző figyelmét, ilyen hatalmas méretű 
munkánál szinte szükségszerű. 

A Storia-ra a jövőben minden etimológusnak tekintettel kell lennie, bármelyik 
európai nyelvvel foglalkozzék is. Nem csupán azért nem lehet nélkülözni, mert újszerű 

11 Nyelvtudományi Közlemények LXVII/1 



162 ISMERTETÉSEK - SZEMLE 

megoldási kísérletek is vannak benne, hanem elsősorban azért, mert megbízható szin
tézisben foglalja össze az eddigi kutatásokat, és megmutatja az egyes nyelvek keresztény 
műszavainak helyét az európai panorámában. A nyelvészeken kívül haszonnal forgat
hatják a vallástörténészek is; a Storia tárgytörténetileg is megalapozott paragrafusai 
ugyanis a szavak és dolgok összefüggésének bonyolult szövevényét is igyekeznek ki
bogozni. 

A legnagyobb elismeréssel kell szólnunk a Storia művészi kiállításáról, nagyszámú 
fekete-fehér és színes képmellékletéről, remek tipográfiájáról. Olyan szép ez a könyv, 
mintha nem is nyelvészeti, hanem művészettörténeti munka volna. 

Kiss LAJOS 

Milka Ivic: Pravci u lingvistici 

Ljubljana, 1963. Drzavna zalozba Slovenije. 192 1. 

1. Az általános nyelvészet körébe tartozó művek szinte már beláthatatlan törne-
'gében nincs egyetlen olyan terjedelmesebb munka sem, amelyik egységbe foglalva, rend
szeres áttekintésben tárgyalna a nyelvtudományi elméletek és módszerek egész fejlő
déstörténetét a legrégibb időktől kezdve napjainkig, a XX. század hatvanas éveiig. 
A nálunk gyakrabban forgatott tudománytörténeti kézikönyvek közül B. DELBRÜCKO 
(Einleitung in das Studium der indogermanischen Sprachen. Ein Beitrag zur Geschichte 
und Methodik der vergleichenden Sprachforschung. Leipzig, 61919.) 45 évvel ezelőtt 
jelent meg, V. THOMSENÚ (Geschichte der Sprachwissenschaft bis zum Ausgang des 19. 
Jahrhunderts. Kurzgefaßte Darstellung der Hauptpunkte. Halle [Saale], 1927.) pedig 
lezárul a XIX. század végével. H. ARENS dokumentált nyelvtudományi problématörténete 
(Sprachwissenschaft. Der Gang ihrer Entwicklung von der Antike bis zur Gegenwart. 
Freiburg/München, 1955.) mindössze I. I. MESCANINOV (1883—) es Louis HJELMSLEV 
(1899 — ) esetében halad túl az 1939. éven mint felső időhatáron (terminus ad quem). 
V. A. ZVEGINOEV bő szemelvényeket tartalmazó, jól használható nyelvtudomány-történeti 
szöveggyűjteménye (HcTopHfl «3biK03HaHHH XIX u XX BeKOB B cmepKax H HSBJiê eHHflx. 
I—II. MocKBa, 1960.) rövid korszakjellemzések formájában felvázolja ugyan a fejlődés 
általános vonalát is, de természetesen csupán a legszükségesebbre szorítkozva. 

2. Mielőtt MILKA Ivicnek nemrég napvilágot látott „Pravci u lingvistici" 
( = ,,Irányzatok a nyelvtudományban") című könyvét ismertetni kezdeném, néhány szóval 
bemutatom magát a szerzőt. MILKA Ive az újvidéki egyetem délszláv nyelvészeti tan
székének professzora. Fő kutatási területe a szerb-horvát nyelv mondattana. A szerb
horvát esetrendszer vizsgálata szempontjából nagy fontosságú a következő monográfiája: 
3HaHeH>a cpncKOxpBaTCKor HHCTpyMeHTajia H HDHXOB pa3B0j (Eeorpaji, 1954.). Férjével, a 
Magyarországon is jól ismert PAVLE IVIC professzorral együtt a prágai strukturalizmus 
elveire támaszkodva dolgozik, mindenek előtt Roman Jakobson eszméinek a szellemében. 
Huzamos időt töltött Európa és az Egyesült Államok fontosabb nyelvészeti központjai
ban, és részt vett több általános nyelvészeti vitaülésen, tanácskozáson. — A „Pravci 
u lingvistici" nyelvéről azt jegyzem meg, hogy a könyv a szerb-horvát irodalmi nyelv 
e-ző, szerbes nyelvváltozatában, ekavstina-ban íródott, de a horvát helyesírásnak meg
felelően, latin betűkkel került nyomásra a szlovén Ljubljanában. 

3. A „Pravci u lingvistici" elsősorban abban különbözik minden korábbi nyelv
tudomány-történeti szintézistől, hogy a tárgyalás középpontjába a nyelvészet jelenkorát, 
az utóbbi évtizedek eseményeit helyezi. Jól látható ez a könyv fejezeteinek az arányából: 
a XIX. század előtti nyelvtudomány történetére 15 lap, a XIX. századra 21 lap, a XX. 
századra viszont 124 lap, ezen belül pedig a strukturális nyelvészetre 90 lap jut. A modern 
nyelvtudomány minden figyelemre méltó művelője és kutatási eredménye természetesen 
nem található meg a kötetben, de a szerző tudatosan törekedett arra, hogy a nyelvészeti 
gondolkodás új irányzataira meghatározó hatást gyakorló, módszertanilag újat hozó 
kutatókat és iskolákat megemlítse. Gondot fordított a szerző arra is, hogy előadása 
tömör, pontos és k ö z é r t h e t ő legyen, azaz ne csupán a szakemberek, hanem az 
egyetemi hallgatók és a közönség szélesebb rétegei is appercipiálni tudják. Ennek érdeké
ben a könyvben újonnan felbukkanó fogalmakat és szakkifejezéseket következetesen 
magyarázatok kísérik. A 3 fejezet egyes tárgyalási szakaszait válogatott ajánló biblio
gráfia zárja le. Az egyetemi tankönyvként is jól használható kötetben bő tárgy- és név
mutató segíti elő a gyors tájékozódást. (A névmutató szerint a régebbi magyar nyelvészek 
közül egynek, éspedig Gyarmathi Sámuelnek, a jelenkoriak közül pedig a külföldön élő 
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4. A XIX. századot megelőző nyelvészeti munkálatok legjellemzőbb sajátosságát 
MILKA Ivic abban látja, hogy a nyelv vizsgálatnak mindenütt csupán helyi jelentősége 
volt. Az idegen nyelveket a népek egyoldalúan ítélték meg, saját nyelvüket tartva minta
képnek. Hiányzott a szélesebb horizont, a népek közötti termékeny kapcsolat. India 
határain túl teljesen visszhang nélkül maradt az ókor legtehetségesebb és legszorgalma
sabb grammatikusainak, a klasszikus szanszkrit normalizálásán fáradozó indiai gramma
tikusoknak a tevékenysége is. A grammatikának ezek a régi mesterei értettek hozzá, 
hogy a jelenségeket olyan maximális rövidséggel és pontossággal írják le, akár a mate
matikusok. Érdeklődésük kizárólag szinkrón síkon mozgott. Ezért van az, hogy napjaink 
modern nyelvészeti irányzatai úgy emlékeznek vissza Páninire (i. e. 4. sz.) és az ókor 
többi indiai grammatikusára, mint a strukturális és matematikai nyelvészet távoli elő
futáraira. Pänini grammatikájának méltatására MILKA IVIC idézi LEONARD BLOOMFIELD 
szavait: ,,This grammar . . . is one of the greatest monuments of human intelligence" 
(L. BLOOMFIELD, Language. New York, 1933. 11.). Pänini 4000 definíciója olyan tömör 
és egyszerű, mint valami képlet. Fogalma volt Pánininek a 0 morfémáról, utódainak 
— Patanjalinak (i. e. 2. sz.) és Bhartrharinak (i. sz. 7. sz.) — pedig a fonémáról. Az indiai 
grammatikusok egzakt módszert is alkalmaztak a nyelv vizsgálatban, mert foglalkoztak 
egy bizonyos szövegben levő szavak és szótagok számszerű viszonyának megállapításával. 
A mennyiségi jellemzőknek a nyelvleírásba való bevezetésével az indiai grammatikusok 
olyan útra léptek, amelyen csupán húsznál több évszázaddal utánuk indult el a modern 
nyelvtudomány. — MILKA IIVÓ nyomatékosan emeli ki a régi grammatikusok közül 
azokat, akiknek műveiben fellelhető a modern nyelvtudományi irányzatok egy-egy csírája. 
Ezért irányítja rá a figyelmet a skolasztikus Raymond Lullera (1235 — 1315.) is. Lulle 
olyan egyetemes filozófiai nyelv megalkotásán fáradozott, amelynek alapja a latin lett 
volna, de úgy átalakítva, hogy a nyelvi elemek kombinációjában tökéletesen érvényesül
hessen a logika. Lulle eszmevilágában mintha már ott bujkált volna napjaink matematikai 
logikájának metalinguája, a tudományos elemzés maximálisan logikus, absztrakt nyelve. 

5. Míg a XVIII. századot — a szerző megállapítása szerint — elsősorban a nyelv 
egyetemes, logikai struktúrái érdekelték, addig a XIX. század nyelvtudományának 
figyelmét mindenek előtt a konkrét nyelvi tények kötötték le. Már a század első é v t i s e 
deiben kezdett kibontakozni a nyelvi jelenségek vizsgálatában a történetiség elves a 
hetvenes ós nyolcvanas években, az újgrammatikusok korában pedig már az egész nyelv-
vizsgálat azon az elméleti tételen alapult, hogy történetiség nélkül nincs nyelvtudomány-
E tételt legélesebben az újgrammatikusok kiemelkedő teoretikusa, HERMANN PATJL 
fogalmazta meg, okot adva a XX. században a szinkrónia jegyében született modern 
irányzatok heves tiltakozásának. A szanszkrit nyelv bevonása az európai nyelvészek 
kutatásainak körébe új problémákat vetett fel, ós az összehasonlító grammatika megterem
téséhez vezetett. Az összehasonlító vizsgálatok rendkívül gyümölcsözőknek bizonyultak. 
Nagy volt a haladás a nyelvi jelenségek értelmezésének a módszerében is. A legtartósabb 
hatása a Humboldt—Steinthal-féle nyelvpszichológiai irányzatnak volt. Az egész század 
folyamán lendületesen gyarapodó nyelvtudomány az újgrammatikus iskola kialakulásá
val érte el fejlődésének legmagasabb fokozatát. Az Összehasonlító-történeti módszer az 
újgrammatikusoktól kapott teljes rendszerességet, szilárd elméleti megalapozottságot. 
Az újgrammatikusok a hangváltozások törvényszerű, abszolút következetességű, kivételt 
nem ismerő lefolyását hirdették; a hangtörvények alóli kivételeket analógiás hatással, 
tehát lélektani úton magyarázták. Hatalmas ismeretanyagot feldolgozó, értékes műveket 
hagytak maguk után, melyeknek jelentőségét nem lehet elpörölni, noha vannak bennük 
helyesbítésre és kiegészítésre szoruló részletek is. A későbbi nyelvésznemzedékek főképpen 
azt vetették az újgrammatikusok szemére, hogy atomizálták a nyelvet, mert minuciózusán 
vizsgálgatták a nyelvi szövet egy-egy kiragadott, olykor nem is éppen jelentős szálát, 
de szem elől tévesztették a nyelv fejlődésének összképét. — Az újgrammatikus iskola 
korában működött néhány olyan nyelvtudós is, aki nem tartozott ehhez az irányzathoz, 
sőt szemben állott vele. Ezeknek a „függetleneknek" a képviselőjeként jellemzi a szerző 
HUGO SCHTJOHARDTot. ScHUCHARDT tagadta a hangtörvények kivétel nélküli érvényes
ségét, hangsúlyozta a földrajzi tényező jelentőségét és az egyén szerepét a nyelvi fejlődés
ben. Eszméit nem annyira a saját kora, mint inkább az utókor tette magáévá. 

6. A XX. század nyelvtudományát a szerző megítélése szerint a következő vonások 
különböztetik meg a XIX. század nyelvtudományától: 1. az ismeretek rendszerezése, 
a tények új interpretációja; 2. a tudományos érdeklődés határainak jelentős kitolódása; 
3. a tudományszakok együttműködése nagy tudományos feladatok megoldásában; 
4. más tudományszakok módszertani eljárásainak sikeres alkalmazása a nyelvi jelenségek 
vizsgálatában. A nyelvészeti stúdiumok legtermékenyebb kora a szerző szerint akkor 
kezdődött, amikor a strukturalisták álltak a nyelvtudomány kormányrúdjához. A X X . 
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század nyelvtudományának a strukturalizmus a sajátos jellegzetessége; a folyamatosan 
tovább élő vagy újonnan keletkező nem strukturalista irányzatoknak csupán másod
rangú szerepük van. A strukturalisták osztoznak a X X . század tudományosságának 
abban a meggyőződésében, hogy a világ nem különálló részecskék kaotikus halmaza, 
hanem rendszer, szervezett egész; ahhoz, hogy a világra vonatkozó ismereteink teljesek 
legyenek, vizsgálnunk kell a rendszer tagjainak egymáshoz való viszonyát, a rendszer 
struktúráját. — A nyelvtudomány elméleti alapjainak továbbfejlesztéséhez a XX. szá
zadban is a legkönnyebben vizsgálható, legegyszerűbb nyelvi elemeknek, a hangoknak 
a tanulmányozása szolgáltat különösen sok anyagot. A grammatikai stúdiumokban 
elválnak egymástól a szinkrón és diakrón szemléletű vizsgálatok. A nyelvészek fokozott 
mértékben kezdenek érdeklődni egyes, a múltban elhanyagolt nem indoeurópai nyelvek 
iránt. Az első strukturalista leírások éppen észak-amerikai indián nyelvekről készülnek. 
A nyelvtörténet kérdései egy időre háttérbe szorulnak, de csak addig, amíg folyik a harc 
a szinkrón nyelvvizsgálat tudományos voltának elismertetéséért. Az új tartalmat kapott 
nyelvtörténetnek az a feladata, hogy a nyelvi részjelenségek fejlődési útjának vizsgálata 
helyett a nyelvnek mint egésznek a fejlődését magyarázza feltárva azokat az okokat, 
amelyeknek következtében valamely rendszert az idők folyamán egy másik rendszer 
vált föl. — A szerző a nyelvtudomány jelenlegi fejlődési szakaszára jellemzőnek tartja 
azt, hogy azok a tudósok, akiknek munkássága hatással van a nyelvtudomány elméleté
nek fejlődésére, szinte valamennyien magukévá tették a strukturalizmus elveit. 

A XX. század nem strukturalista nyelvtudományát a szerző a következő címek 
alatt tárgyalja: Nyelvföldrajz; A francia nyelvészeti iskola; Az esztétikai idealizmus 
a nyelvészetben; Progresszív szlavisztikai iskolák; A marrizmus; A kísérleti fonetika. — 
Jóval nagyobb figyelmet szentel a szerző a strukturalista nyelvészetnek; először általános 
jellemzést ad róla, majd részletesen ismerteti az egyes iskolákat, irányzatokat. Rámutat 
arra, hogy a strukturalista nyelvtudomány kora 1930 előtt vette kezdetét Európában 
és Amerikában, egymással párhuzamosan. Elméleti alapjait F . DE SAUSSURE (1857 — 
1913.) rakta le a következő tételekkel: 1. A nyelv rendszer és úgy is kell tanulmányozni: 
tekintettel kell lenni arra, hogy minden nyelvi elemet az a hely határoz meg, amelyet 
az egészben elfoglal; 2. A nyelv elsősorban társadalmi jelenség és úgy is kell tanulmá
nyozni: tekintettel kell lenni a nyelv hangtani ós jelentéstani oldalának egymáshoz való 
viszonyára, mert e viszony lényeges az érintkezés során; 3. A nyelv fejlődése és valamely 
időpont nyelvi állapota két lényegesen különböző jelenség; módszertanilag megenged
hetetlen a történeti kritériumok belekeverése valamely időpont nyelvi állapotának 
magyarázatába. — Valamennyi strukturalista irányzatnak az a közös törekvése, hogy a 
nyelvvizsgálat folyamán elválassza egymástól a lényegest (relevánst) és a lényegtelent 
(irrelevánst), és a szubjektív, mentalista elemzésmódok kiküszöbölésével objektív mér
tékeket alkalmazzon. A strukturalizmus fejlődésének kezdeti szakaszában az egyes 
iskolák határozottan szemben állottak egymással több kérdésben; később az álláspontok 
— módszertani vonalon és a tudományos érdeklődés iránya és kiterjedése tekintetében 
egyaránt — jóval közelebb kerültek egymáshoz. Az európai és az amerikai strukturalista 
iskolák eleinte szinte nem is voltak kapcsolatban egymással. Az európai iskolák SAUSSURE 
tanítására támaszkodtak, az amerikai strukturalizmus megalapítója, BLOOMFIELD viszont 
csupán a fentebb ismertetett alaptételekben értett egyet SAussuRE-rel; Amerikában 
egyébként SAUSSURE jóformán ismeretlen maradt. — Európában három strukturalista 
iskola alakult ki: a genfi, a prágai, és a koppenhágai. A genfi iskola a saussure-i elvekből 
kinőtt, klasszikus strukturalizmusnak volt a letótelményese; később, CHARLES BALLY 
(1865 —1947.) működése nyomán sajátos irányban fejlődött tovább. Jelentősége ma 
már csekély. — A prágai iskolát fonológiai vagy funkcionális nyelvészeti iskolának is 
szokták nevezni, minthogy elsődlegesen azt tanulmányozta, hogyan funkcionál egy-egy 
hangtani egység mint a társas érintkezésre szolgáló jel. MILKA IVIC véleménye szerint 
a hagyományos nyelvészet gyökereiről kihajtott fonológiai iskola a strukturális nyelv
tudomány legtipikusabb, ma már klasszikus képviselője több okból is: a nyelv iránt 
a legkifejezettebben nyelvészeti érdeklődést tanúsítja; nem téved végletekbe sem a nyelv 
dematerializációjával (mint a glosszematikusok), sem pedig a jelentést kirekesztő puszta 
leírással (mint BLOOMFIELD követői); megrázkódtatások okozása nélkül indult el a hagyo
mányos nyelvészet előretolt állásairól, és ugyanilyen biztos ütemben halad ma is nap
jaink legfrissebb módszerani újdonságai felé. A prágai iskolának három orosz nyelv
tudós, N. S. TRUBECKOJ (1890—1938.), S.I. KARCEVSKIJ (1884—1955.) és R. O. JAKOBSON 
(1896—) a központi alakjai. — A koppenhágai iskola tagjait glosszematikusoknak és új-
saussureiánusoknak is nevezik. A glosszematika elnevezés L. HjELMSLEVtől származik; 
VIGGO BR0NDAL (1887 —1942.) mellett ő az iskola legmarkánsabb képviselője. Ez az 
skola sokat vett át Saussure tanaiból, de a szimbolikus logikából sem keveset. Napjaink-
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ban főképpen a nyelvi jel általános elméletével van elfoglalva. — Az amerikai nyelvészet 
strukturalista korszaka a Yale Egyetemen (New Haven város, Connecticut állam) 
kezdődött; alapjait LEONARD BLOOMFIELD (1887 —1949.) rakta le. Lényeges sajátossága 
a behelyettesítés mint a nyelvi egységek eloszlásának (disztribúciójának) vizsgálati 
módszere. Erre az iskolára is többféle elnevezést szoktak alkalmazni: Yale-iskola, Bloom -
field köve tói, disztribucionalisták. Az európai strukturalista iskolák közül a glosszema-
tikusokkal van a disztribucionalistáknak a legtöbb érintkezési pontjuk. Mindkét iskola 
szigorúan formális elemzési eljárással dolgozik, nem törődve a jelentés kategóriájával. — 
A strukturalizmus közelmúltjának jelentős mozzanata volt R. JAKOBSONnak, a prágai 
iskola kiemelkedő képviselőjének átköltözése az Egyesült Államokba a második világ
háború folyamán. A Harvard Egyetem a prágai strukturalizmusnak olyan bázisa lett, 
ahol a modern nyelvészet új nemzedékei nőttek fel. Eleinte éles ellentétek voltak a Yale-
és a Harvard-iskola között. Míg a prágaiak ragaszkodtak ugyan a megkülönböztető 
jegyek vizsgálatának elsőrendű fontosságához, de elismerték és alkalmazták a behelyette
sítés módszerét is, addig az „amerikai" strukturalisták nemcsak kitartottak a disztri-
bucionalizmus kizárólagossága mellett, hanem a fonológiai stúdiumokat is disztribúció-
nalista alapokra akarták helyezni. A fonológia terén a prágaiak győztek: a fonológiai 
vizsgálatok ma leggyakrabban a megkülönböztető jegyek szerint folynak. Másrészről 
azonban az „amerikai" módszer értékét a morfológiai és szintaktikai vizsgálatokban 
megcáfolhatatlanul bebizonyította a gépi fordítás. Az információelmélet és a matematikai 
módszerek nyelvészeti alkalmazása a két iskola közötti ellentétek további csökkenéséhez 
vezetett. Napjainkban a „keverék típusú" nyelvészeké a szó a világ nyelvtudományában: 
a szintaxista NOAM CHOMSKY például disztribucionalista, de járatos a matematikai 
nyelvészetben és tájékozott a Harvard-iskola eredményeiről is; a szlavista MORRIS HALLE 
a Harvard Egyetemnek volt a hallgatója, ismeri a disztribucionalizmust, a matematikai 
nyelvészetet és az információelméletet; a dialektológus és szemasziológus URIEL W E I N -
REICH hasonlóképpen otthonos minden modern irányzatban; stb. — A modern nyelv
tudomány történetének legnagyobb eseményei közé tartozik a strukturalizmus érvényre 
jutása a Szovjetunióban. Ez a marrizmustól való megszabadulás után ment végbe. 
Kezdetben a szovjet strukturalizmus eklektikus jellegű; S. K. SAÜMJAN, az egyik neves 
szovjet strukturalista jól ismeri a prágaiak elveit, de még inkább vonzódik a glossze-
matikához. A mai szovjet strukturalizmus az információelmélettel és a gépi fordítással 
kapcsolatosan a pszicholingvisztika problematikája felé fordul egyre határozottabban. 
(A pszicholingvisztika az egyik legxíjabb, 1953-ban kialakult amerikai irányzat; azokat 
a pszichikai és fiziológiai jelenségeket vizsgálja, amelyek az embernek a társas érintkezés
ben való részvételét kísérik.) — A strukturalizmus programja a jelenlegi fejlődési sza
kaszban így összegezhető: 1. A leíró (deszkriptív) nyelvészet tárgya a nyelvi rendszernek 
objektív kritériumok alkalmazásával végzett vizsgálata. E kritériumoknak a relevánsnak 
a redundánstól való megkülönböztetésén és a binarizmus (kettősség) elvén alapuló szem
benállás (oppozíció) kimutatásán kell nyugodniuk. 2. A nyelvészeti leírás fokozatosan, 
a nyelvi jelenségek hierarchiájának figyelembevételével történik. A jelenségek leírásakor 
tekintettel kell lenni arra a konkrét nyelvi szintre, amelyen az illető jelenség kifejezésre 
jut ós amely lexikai, fonológiai, morfológiai, szemantikai vagy szintaktikai jellegű lehet. 
3. A nyelvi jel funkciójának vizsgálata behelyettesítéssel történik: a kérdéses jel helyébe 
ismert funkciójú jeleket kell helyezni, amelyek azáltal, hogy megfelelnek azon a helyen, 
feltárják a kérdéses jel funkcióját az adott esetben. 4. A jelenségek leírásakor maximális 
egyszerűségre, pontosságra és következetességre van szükség; ennek érdekében különféle 
szimbólumok, képletek, rajzok és vázlatok használhatók fel. 

7. MILKA Ivic könyve jól tájékoztat a nyelvtudomány történetéről, különösen 
pedig a modern strukturalista irányzatokról. Akadnak benne olyan megállapítások és 
értékelések is, amelyekkel aligha ért egyet minden olvasó, de ez már a dolog természetéből 
következik: a modern iskolák egyértelmű megítéléséhez még hiányzik a történelmi 
perspektíva. A könyv gazdag tényanyaga azonban mindenképpen maradandó értékű. 
Hasznos felvilágosításokat meríthetnek belőle a hagyományos nyelvtudomány művelői, 
az egyetemi hallgatók, de még a modern irányzatok hívei is. Érdemes volna magyar 
fordításban is megjelentetni. 

Kiss LAJOS 
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3 . A. UlTeüH4>ejib,nT: *íacroTHbiii cjroeapb coepeivieHHoro pycCKoro 
jiHTepaTypHoro JÍ3LIKS 

Tallin, 1963. 316 1. 
Az orosz nyelv eddigi egyetlen komoly gyakorisági szótára 1953-ban Detroitban: 

jelent meg (szerkesztette: H. H. JOSSELSON). AZ itt ismertetendő gyakorisági szótár-
távolról sem „felesleges" e csupán egy évtizeddel korábban megjelent amerikai kiadású 
elődje mellett: sok szempontból többet, jobbat, használhatóbbat tartalmaz, mint amaz,, 
részben célkitűzései is mások voltak, mint amannak. Ugyanakkor mindjárt bevezetőben 
rosszalló csodálattal kell megemlítenünk, hogy míg Josselson munkája korszerű lyuk
kártya-gépsoron készült, addig Steinfeldtéké — kézi munkával, ez pedig nemcsak sokkal 
hosszadalmasabb, hanem kevésbé pontos is. 

Az összeállítók elsősorban az orosz nyelvoktatáshoz kívántak segítséget nyújtani 
munkájukkal. Ezért nagyobb részt az ifjúság számára írt (illetőleg rádióban elhangzott)» 
350, körülbelül azonos hosszúságú, összesen 400 000 szavas szöveget dolgoztak fel. 
A népes tallinni kollektíva segítségére sietett a jeles moszkvai nyelvstatisztikus, R. M.. 
Frumkina, és elméleti támogatást adott a bekapcsolódása előtt főleg „kétkezi" tevé
kenységhez, így mindját a 400 000 szavas szövegnagyságot is ő állapította meg azzal,, 
hogy ilyen módon az első 1000 szó gyakoriságát tudjuk helyesen megállapítani.1 („Helye
sen" — ez a jelen esetben azt jelenti, hogy az első ezer szó gyakoriságának megállapításá
ban körülbelül egy harmaddal tévedhetünk : ez a hibahatár tisztán empirikus úton került 
megállapításra.) Tekintettel arra, hogy a leggyakoribb ezer szó, amint ezt szintén jórészt 
Frumkina kutatásaiból tudjuk, bármely szövegnek mintegy 75%-át teszi ki, gyakor
latilag azt kell várnunk, hogy ha valaki tudja a Steinfeldt-féle listán foglalt 1000 leg
gyakoribb szót, akkor ismerni fogja bármely szöveg (tehát a STEiNFELDTék által fel nem 
dolgozott szöveget is beleértve) szavainak 75%-át. 

A források megválogatásához csak annyit fűzhetünk hozzá: kár, hogy sjiontán 
beszélgetéseket nem vettek föl magnetofonra és ezeket nem dolgozták fel az írott anyag" 
mellett.2 Saját kutatásaink, de másutt végzett kutatások is azt mutatják, hogy a spontán 
beszélgetés és az írott szövegek, meg az „írott" beszélgetések (színdarab, párbeszéd 
regényben stb.) között igen jelentős különbségek lehetnek. 

A források és a munka módszerének ismertetése után a könyv először bizonyos 
„szöveges" (nem szótári) részeket tartalmaz. E részekben igen érdekes felvilágosítást 
kaphatunk egyes grammatikai kategóriák statisztikai mutatóira vonatkozóan. — Mind
járt a szófajok vizsgálatánál a következő derül ki. Egyes, igen kevés különböző egyedet 
számláló szófajok teszik ki a szövegek igen jelentős részét. így az egyes névmások az 
ossz-szótárnak csupán 0,27%-át alkotják, ugyanakkor az összes szövegek 12,1%-a 
belőlük tevődik össze (szemben például a főnevekkel, amelyek a szótár 37,4%-át alkotják 
s a szövegeknek csak alig több mint egy negyedét — vö. 3. táblázat, 31. 1.). 

Az egyes szófajokat illetően számos érdekes nagyobb összefüggésre és részlet
kérdésre derül fény. Az igei szóalakok 52,8%-a bizonyult folyamatosnak s csak a felénél 
kisebb része — befejezettnek (hasonlóak voltak Josselson eredményei is). Az igei szó
alakok 44,2%-a állt múlt időben. Egészen meglepő, új eredményre jutott Steinfeldt arra 
vonatkozóan, hogy mely igék után nem állhat befejezett szemléletű ige infinitivusban. 
Kiderült, hogy a közismert 6ydy segédigén kívül (mely a jövő jelentésű alakokat képezi 
folyamatos igékből) csupán 7 olyan ige van, mely után ugyancsak nem állhat befejezett 
ige főnévi igeneve. A többi, az eddigi grammatikákban itt felsorolt igéről részben vilá
gossá vált, hogy állhat utánuk befejezett ige főnévi igeneve is (ilyen .pl. a 63RmbCH), 

1 Vö. P. M. (PpyMKUHa, HeKOTopbie Bonpocu MCTOÄHKH cocTaBJieHHH nacTOTHbix CJIO-
BapeM. MauiüHHUÜ nepeeod u npuKAadnan mmeucmuKd 1958, 2(9). I t t u t a l u n k F R U M K I N A 
és S T E I N F E L D T egyébb publ ikác ióra e tá rgykörből : P. M. <Ppy'MKUHa—9. UlmeÜH(ßeAbdmr 
CTaracTHMecKne MeTozibi OTÖopa JICKCHKH RUH cnoBapfl-MHHHMyMa no pyccKOMy H3biKV. Pyc-
CKÜÜ H3UK e Hai}U0HaAbH0Ü. uiKOAe 1960, 6; P. &pyMKUHa, HeKOTopbie npaKTCmecKne peKOMeH-
aaipíH no cocTaBneHHio nacTOTHbix cnoBapen. PVCCKUÜ H3UK e Hat^uoHüAbHOÜ IÜKOAU 1963, 5; 
9. A. IUmeÜH@eAbdm, MacTOTHbin cjiOBapb coBpeMeHHoro pyccKOro jnrrepaTypHoro yisuKa. 
PyccKUÜ H3UK e HaiiüOHaAbHOÜ lüKOAe 1962, 4; 9. A. LLImeÜH0eAbdm, CjiOBapb-MHHHMVM 
pyccKOro y?3biKa #nfl II—IV KnaccoB SCTOHCKHX IIIKOJI. TajuiHH, 1961. 

2 STEINFELDT minimum-szótárát ismertetve többek között ugyanezt hiányolja, 
Hadas Ferenc: 1. Slavica 111(1963), 171. 
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részben pedig, hogy nem vagy alig fordul elő utánuk főnévi igenév. A „befejezett igéket 
nem tűrő" segédige-félék körét eddig statisztikai felmérések nélkül, csupán jelentésük 
alapján határozták meg: ha a (segéd)ige a cselekvés lefolyásának időhatáraira utal, 
akkor nem állhat utána befejezett szemléletű másik ige infinitivusa (ilyen jelentésűek 
pl.: 6ydy, Hanunaw, nepecmaw,. npodojiwcaw, npunüMawcb). STEINEELDT adatai érdekes 
példát mutatnak a nyelven belüli statisztikai és strukturális összefüggések mélységére. 

A főnév egyes nyelvtani kategóriái ismét a várt — tehát már JossELSONnál fel
lelhető — eredményeket hozták, a statisztikailag megengedhető eltérésekkel (főnév egyes 
száma — az összes esetek 71,5%-a, hímnemű főnevek fordultak elő 46,8%-ban, nőneműek 
— 35,1%-ban stb.). Vagy itt, vagy az eddigi eredményeket ismertető bevezető részben 
(mely Josselson munkáján kívül csak két szerény cseh módszertani jellegű kezdeménye
zésről tesz említést, a két utóbbit azonban érdemükön felüli alapossággal tárgyalja) 
utalni kellett volna NYIKONOV egy igen szellemes munkájára, melyben meggyőzően 
bizonyítja, hogy az egyes esetek (különösen az alany—tárgy—birtokos eset) egymáshoz 
képesti gyakorisága mennyire függ az oroszban attól, hogy beszélt nyelvi tényeket, 
vagy írott nyelvieket vizsgálunk-e.3 (Az orosz írott nyelv helyenként még az alanyesetet 
is meghaladó arányban ól a birtokos esettel, mely a beszélt nyelvben csak a harmadik 
helyet foglalja el.) Nem érdemes feledésnek átadni Csisztyakov és Kramarenko érdekes 
statisztikai kutatásait sem, melyekre szontén lehetett volna hivatkozni úgyszólván az 
egész morfológia során.4 — Az ismert (illetőleg várható) eredmények és az említett, 
inkább filológia-történeti jellegű, hiányosságok mellett azonban itt is az érdekes újdon
ságok adják meg a fejezet alapvető „színét". Hogy csak egyetlen apróságot említsünk 
meg ezzel kapcsolatosan: egyes szavakról váratlanul kiderül, hogy többes számban alig 
fordulnak elő, legalábbis az említett ifjúsági szövegekben. Ilyenek pl.: nopndOK 'rend' 
(de 'viszonyok, állapotok' is — legalábbis a „felnőtt" nyelvben), MOpe 'tenger', HUCÂO 
'szám' stb. (1. 53 1.). Rendkívül tanulságos az ugyané fejezetben elhelyezett táblázat, 
mely az egyes gyakoribb viszonyszók után leggyakrabban álló főneveket (és azok esetét, 
amennyiben a viszonyszó több eset valamelyikével is kapcsolatra léphet) sorolja fel 
(54—9 1.). 

Fentebb láttuk, milyen uralkodó szerepük van a névmásoknak bármely szöveg
ben. (Ha naturális spontán beszélgetéseket vennénk, akkor a névmásoknak a szövegekben 
való előfordulási aránya nyilván még csak növekednék.) Ezért igen hasznosnak kell 
tartanunk azt, hogy STEINEELDT közli az egyes névmások egyes viszonyszós vagy anélküli 
eseteinek előfordulási gyakoriságát is (méghozzá két listán: gyakoriság szerint is, meg 
a névmás betűrendes helye szerint is). 

A „szöveges" részt — ha a szótári részt közvetlenül megelőző, tisztán nyelv
oktatás-módszertani, utolsó fejezettől eltekintünk — egy eredeti kísérlet-sorozat ismer
tetése zárja. A 400 000 szavas szöveg átvizsgálása arra az eredményre vezetett, hogy 
benne összesen 24 224 különböző szó volt. (Pontosabb terminológiával élve: a 400 000 
jelpéldányt 24 224 jeltípus adta.) Ebből a szótári rész a 2500 leggyakoribb jeltípust hozza, 
e mennyiségnek tehát elméletileg bármely szöveg kb. 80%-át „fednie" kell; olyan szö
vegekét is, melyeket STEiNEELDTék nem dolgoztak fel. Steinfeldt a rendelkezésére álló 
adatok alapján megvizsgálja, hogy különböző, általa fel nem dolgozott szövegek hány 
százalékát „fedi" az általa 1300, 4000 és 5500 leggyakoribbnak megállapított szó. E kísér
let elsősorban FRTJMKINA elvi meggondolásait (illetőleg számításait) igazolja: az 1000 
leggyakoribb szó például valóban kiteszi bármely szöveg 70—75%-át. Hadd utaljunk 
azonban itt is egy rendkívül érdekes rész-eredményre. A leggyakoribb 1300 szó az Anyegin 
64,2%-át, Tvardovszkij Egyre messzebb c. poémajának 71%-át, Puskin Kapitány lányá
nak 68,3%-át, Fagyejev Ifjú Gárdájá-nak 77,9%-át „fedi". Vagyis: a zömmel prózai 
szövegekből gyűjtött anyag alapján összeállított gyakorisági szótár természetesen vala
mivel jobban megfelel a prózai szövegeknek, mint a költőieknek. Az is érthető, hogy a 
70 — 75%-os határok közé valóban csak a mai szövegek estek. Rá kell azonban mutatnunk 
a következőre: A múlt századi verses szöveg kisebb mértékben üt el a ma is nagyon 
használatos szókincset illetően a mai verstől, mint a miilt századi próza ugyané vonat
kozásban a mai prózától: az előző különbség 6,8%, az utóbbi — 9,6%. Ez a megállapítás 
nem olyan triviális, mint amilyennek első pillanatra tűnhet; külön értéke a munkának, 
hogy e két eltérés közti különbség mennyiségét is meghatározza. Megjegyzendő, a további 

3 B. H. HttKOHoe, Eopböa na£e>K.eH. _ International Journal of Slavic Linguistics 
and Poetics. IV (1961), 13 — 33. 

4 B. 0. ^ucmHKoe—B. K- KpamapenKO, OnuT npujicweHHfl cTaracTnqecKoro MeTOAa 
K 33biK03HaHHio. KpacHOAap, 1929. 
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— 2000, 4000, 5500-as — szinteken e különbség megmarad, sőt helyenként még jelen
tősebb. 

A szótári rósz először a 2500 leggyakoribb orosz szót tartalmazza gyakoriságuk 
sorrendjében, feltüntetve azt is, hogy a 350 szöveg közül hányban fordult elő az adott 
szó. A következő listán az egyes szófajok szerint jönnek a leggyakoribb szavak, méghozzá 
olyan elv szerint csoportosítva, hogy előbb következnek a legtöbb szövegben előfordultak 
(függetlenül attól, hogy hányszor fordultak elő összesen). Végül egy ábécé-rendes szótár 
következik: itt az egyes szavak mellett megtalálható szófaji jelölése, az, hogy hány 
szövegben fordult elő, majd összes előfordulásaik száma. — Függelékként egy ige 
vonzat-tárat találunk. I t t a szótárba felvett igék állnak ábécé sorrendben, összes elő
fordulásaik számának feltüntetésével és arra vonatkozó adatokkal, hogy egyes (viszony -
szós vagy viszonyszó nélküli) esetek hányszor álltak mellettük. (Ezek az adatok nem 
teljesek az igék egy részénél, ezért közlik őket csupán függelékként.) 

Összegezve a következőket mondhatjuk. Elkészítésének kézműves módszerétől 
eltekintve mindenben vonzó és követendő példaként áll előttünk Steinfeldt munkája. 
Észt kollégánk szótárát a szovjet matematikai nyelvészet eddigi legjelentősebb konkrét 
eredményeihez soroljuk. Elméleti érdekén kívül (melynek egy-két vonatkozását itt érin
tettük) sok közvetlen gyakorlati haszon is származik e munkából a nyelvoktatás, általá
ban a fordítás és a gépi fordítás szemszögéből tekintve. 

P A P P FERENC 

Peter B. Dénes — Elliot N. Pinson: The speech chain 

New York, 1963. Bell Telephoné Laboratories. 158 1. 

A kívülállók számára írott munkák szerzői, rövid időre maguk is kilépnek a labo
ratóriumból, az ismertetett tudomány épületének abból a helyiségéből, ahol dolgozni 
szoktak, és olvasóikkal együtt, szemügyre veszik kívülről az egész épületet. így csaknem 
mindig felfedeznek a maguk számára, s az épület különböző helyiségeiben dolgozó szak
emberek számára olyan összefüggéseket vagy részleteket, melyek mindeddig elkerülték 
a figyelmet. Szükségképpen felmerülnek bizonyos elemi, alapvető kérdések, melyek rész
lettanulmány okban nem kerülnek szóba. 

Különféleképpen alakul ez a távlati kép aszerint, hogy milyen szemszögből nézi 
a szerző az ismertetett tudományt. Más-más arculatát látjuk a fonetikának ha a roma-
nisztikában, germanisztikában otthonos nyelvész fonológus BERTIL MALMBERG mutatja 
be1 vagy pedig a távközlésben, közléskutatásban tevékenykedő mérnök. Amint a könyv 
végén szereplő rövid életrajzból kiderül, az ismertetendőmunka mindkét szerzője a Bell 
Telefon Laboratórium munkatársa. A magyar származású P . DÉNES mint elektromérnök 
indult el tudományos pályáján, E. PINSON pedig információelmélettel és gépi számítás
technikával foglalkozik. 

Már a munka címe is elárulja, hogy a szerzők a közléskutatás felől közelítik meg 
a fonetikát. A beszédet láncnak tekintik, mely a beszélő agyát a hallgató agyával köti 
össze (4 és k.). Ez a „beszédlánc" olyan közlési rendszer, melyben az átviendő gondolat 
a gondolatot közvetítő kóddal együtt ismételten átalakul. Az átalakulás a közlés egyes 
szintjeinek határán következik be. A szerzők három szintet különböztetnek meg: a nyelvi 
szintet, a fiziológiai és a fizikai (akusztikai) szintet. Nyelvi szinten történik a közlemény
nek (message) megfelelő szavak és mondatok meg válogatása. Ezek a virtuális szavak és 
mondatok a fiziológiai szinten alakulnak át ideg- és izom-tevékenységgé. A fizikai szinten 
jönnek létre a beszédszervek tevékenysége folytán a hangrezgések. A hallgatóhoz érkező 
fizikai rejtjelek ellentétes sorrendben haladva végig az említett szinteken ismét gondolattá 
alakulnak át (3 — 7). 

A közléskutatás a hírközlés és hírfeldolgozás számos formájával foglalkozik. Ez 
teszi éppen lehetővé, hogy a beszédet a nyelvnél tágabb körben, nagyobb összefüggésben 
vizsgálják a szerzők és olyan elemi, alapvető kérdésekre keressenek választ, mint: Miért 
fontos a beszéd ? Miért célszerűbb a beszéd más közlésrendszereknél ? Az írás vagy a beszéd 
játszik-e nagyobb szerepet a kommunikációban, a társadalmi életben (1 — 3)? 

• 

1 Phonetics. New York, 1963, Dover Publications — 123 1. A könyvről szóló 
ismertetés folyóiratunk LXVII. kötetében jelent meg (172-5). (A szerk.) 
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A közléskutatás alapelveiből kiinduló mérnök, más úton haladva, de csakhamar 
eljut a fonéma fogalmához (11 és k.), felismeri a kontextus, a beszédmező szerepének 
fontosságát (7). A mérnök és a fonológus találkozása szükségszerű. Mindketten funkcio
nális szempontból, társadalmi jelenségként vizsgálják a beszédet. A funkcionális hangtan 
több oldalról megközelített és megvilágított alapfogalmai ma szilárdabbak, plasztikusab-
bak, differenciáltabbak mint a prágai nyelvészkör működése idején, de az is kétségtelen, 
hogy az idő lényegében a prágai fonológusok tézisét igazolta. 

Táblázat 

Dénes— 
Pinson 

Malm
berg 

Dénes — 
Pinson 

Malm
berg 

A beszédszervek anatómiája 
és működése 

14 12 hangsúly, hanglejtés 3 7 

Hallásfiziológia 24 1 időtartam (nyelvi) — 6 

Idegfiziológia 22 — ritmus — — 

Akusztika 25 8 fonológia és nyelvtudo
mány 

4 9 

Egyes beszédhangok kép
zése 

6 22 kombinatorika — 18 

Egyes beszédhangok akusz
tikája 

6 7 hangváltozás, hangtörténet — 8 

A hangképzés és a képzett 
hang akusztikai szerkezete 8 — beszédfelismerés 23 — 

közléskutatás 9 — 

műszerek, módszerek, a 
fonetika alkalmazása 9 11 

Denesék könyve a következő fejezeteket tartalmazza: 
1. A beszédlánc (1 — 9). 2. A nyelvi organizáció (10—13). 3. A hangok fizikája 

(14—38). 4. A hangképzés (39 — 65). 5. A hallás (77 — 93). 6. Az idegek, az agy és a beszéd
lánc (93—114). 7. A beszéd akusztikai sajátságai (115 —124). 8. A beszédfelismerés 
(125 — 147). 9. Pillantás a jövőbe (148 — 156). Bibliográfia (157—158). 

Ha tekintetbe vesszük a fonetika különböző részterületeinek szentelt lapok szá
mát világosan kialakulnak Denesék és Malmberg könyvének súlypontjai (vö. táblázat). 
Kevesebb szó esik a ,,Beszódlánc"-ban az egyes hangok képzéséről, akusztikájáról, egyes 
nyelvek fonémáiról, mint Malmberg munkájában. Malmberg több mint negyven nyelvre 
ill. nyelvcsaládra hivatkozik. Példáinak zöme a romanisztika ós germanisztika köréből 
kerül ki, több mint 100 francia, s csaknem ugyanannyi angol szóra, hangra utal, de a 
latinból vett példák száma is meghaladja a húszat; a szláv, a balti, az uralaltáji, amerikai 
indián nyelvek köréből is hoz példát. Dénes ós Pinson könyvében mindössze 2 orosz, 
1 francia és 1 afrikai példa szerepel. Kisebb helyet foglal Denesék munkájában a fonológia 
is. Malmberg például 18 lapon foglalkozik a kombinatorikus variációval, Denesék könyvé
ben elvétve találunk csak erre utalást. Egyáltalában nem kerül szóba a ,,Beszédlánc"-ban 
a hangváltozás, mellyel Malmberg a kérdésnek szentelt fejezeten kívül is sokat foglal
kozik. Malmberg könyvéből viszont hiányzik a beszédhangok, a hanglejtés és hangsúly 
felismeréséről szóló fejezet, mely kiemelkedő helyet foglal el Denesék könyvében. Lénye
gesen behatóbban foglalkozik Dénes és Pinson a hallásfiziológiával és a beszéd akusz
tikájával is. (A beszódtempó, a beszédszünetek nem szerepelnek sem Denesék könyvében, 
sem Malmbergnél.) 
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A két fonetika igen szerencsésen egészíti ki egymást és ez is a mérnök és a nyelvész 
együttműködésének szükséges és hasznos voltát bizonyítja. 

Mindez korántsem jelenti, hogy DÉNES és PINSON munkája egyoldalú vagy hogy 
a szerzők nem elég tájékozottak a nyelvtudományi problematikában. Ellenkezőleg: az 
olvasót éppen a szerzők sokoldalú tájékozottsága lepi meg. Teljes biztonsággal vezetik 
az olvasót, a beszédlánc szemeit követve a biológiai, fizikai ós nyelvi szférán át. Jártas
ságukat bizonyítja már az útirány helyes megválasztása is. A kommunikáció általános 
problémáinak felvetése után a nyelvi közlés, a nyelvrendszer sajátosságait határozzák 
meg. Ezután ismerkedünk meg a beszéd anyagával, a hangrezgéssel, a rezgést keltő 
beszédszervekkel és a rezgést felfogó hallószervvel, a beszédszerveket működtető és az 
érzékelt hangjelenségeket feldolgozó idegtevókenységgel. A mechanikai, ós biokémiai 
mozgásformákkal megismerkedve lépünk csak fel a nyelvi szintre. I t t nyelvi szempontból 
vizsgáljuk a hangtulajdonságokat és a hangok érzékelését. 

Egyik fejezet sem tételez fel előzetes ismereteket. Az akusztikai fejezet a hullám
mozgásból kiindulva rendkívül világosan ismerteti a hang fizikai tulajdonságait. Különö
sen szemléletesek a hanghullámok terjedését, a hangrezgés és a rezgés spektrumának 
viszonyát értékeltető ábrák (20 és kk., 30 és kk.), valamint az intenzitás arányok és 
decibel különbségek megfelelését érzékeltető tálázat2 (35). Az ,,Idegek, az agy és a 
beszédlánc" c. fejezet elején a szerzők behatóan elemzik az idegsejt (a neuron) műkö
dését (93 —100), s így a „Gondolattól a beszédig" c. alfejezet már biztos alapokra épül. 

Elemi ismeretekből kiindulva jutunk el a legújabb kutatási eredményekig. A tan
könyvek „konzervativizmusa", fáziseltolódása, lemaradása a kutatás élvonalától leg
kevésbé sem vonatkozik Denesék könyvére. Akár a hangkópzés ós a képzett hang viszo
nyáról, akár a halláslólektanról vagy a beszédhang felismeréséről van szó, az olvasó 
a kutatásnak jelenlegi (illetve a könyv lezárásakor elért) állását ismeri meg. Kitűnő 
érzékkel válogatják meg a szerzők a legérdekesebb és legtanulságosabb részeredményeket. 
Csak helyeselhető a szerzőknek az a pedagógiai törekvése, hogy az olvasóval egyes kér
dések lezáratlanságát is érzékeltessék. Világosan és szemléletesen foglalják össze a szerzők 
amit a hangképzós és a képzett hang viszonyáról tudunk, de utalnak egyúttal arra is, 
hogy gyakran nem tudjuk a hangspektrum minden csúcsát az egyes formánsképző 
üregekkel összefüggésbe hozni (63). Vagy: „Az a látszólag egyszerű kérdés, hogyan alakul 
ki a hanglejtésélmény a hallószervben, mindmáig megoldatlan" (88). Vitás esetekben 
ismertetik az ellentétes elméleteket (110 és kk.), sejtetve egyúttal a kibontakozás útját, 
a feltehetően helyes megoldást. A hallás-elméletet illetően lényegében BÉKÉSSY felfogását 
követik a szerzők. Zöngés hangok hangszínképének elemzésekor ismertetik a rezonancia 
elméletet is, az impulzus elméletet is. Egyiket sem vetik el (58 és kk.). 

Ugyancsak helyeselhető pedagógiai szempontból a koncentrikus felépítés elve. 
A könyv fejezetenként közeledik a beszédműködés lényegének feltárásához. Egymást 
készítik elő az egyes fejezetek. Az intenzitás viszonyok és decibel különbségek meg
felelésének ismeretében (35) jól megértjük később hallásunk logaritmikus jellegének 
előnyeit (80). A csőrezonátor akusztikai jellemzése (37) a beszédhangok jellegzetes formáns-
frekvenciáinak kialakulását értetik meg jóelőre. Amikor a hangképzésről szóló fejezetben 
a toldalékcső alakjáról, működéséről esik szó, már tudjuk, miért helyezkednek el a for
mánsok 500, 1500, 2500, 3500 Hz táján (64). Ugyanilyen fokozatosan közeledünk a hangos
ság és hangmagasság élmény kialakulásának megértéséhez, a hangosság és hangsúly, a 
hangmagasság és hanglejtés viszonyának megismeréséhez. 

A beszédlánc egyes szintjeinek világos, következetes megkülönböztetése nem aka
dályozza a szintek közötti szoros összefüggés érzékeltetését. Felvethető azonban a kérdés, 
hogy helyesen vonják-e meg a szerzők a határt, amikor a szavak és mondatok megválasz
tását azonosítják a nyelvi folyamattal. Nem kevésbé „nyelvi" a (morfofonémák és) 

2 Nemcsak az ábrák plasztikusak, hanem a szóbeli modellek is. Az idegrendszer 
tevékenységéről szóló fejezet egy hasonlattal indul. El kell képzelnünk, hogy egy nagy
teljesítményű számológépekkel teli terem kiterjedése akkorára csökken, mint egy csomag 
cigaretta. Ezt a cigaretta csomagot adjuk gondolatban egy 1900 táján élő mérnök kezébe 
és bemutatjuk egyúttal cigaretta csomagunk teljesítményeit: több százezer számítást 
végez el a kis gép egy másodperc alatt, szakmai szöveget fordít oroszból angolra, zenét 
szerez é. i. t. Ezekután megkérdezzük tőle, hogy véleménye szerint milyen elemekből 
áll a készülék és hogyan működik. „Ilyesfajta problémával állnak szemben azok a szak
emberek, akik az emberi idegrendszer, az emberi agy működésével foglalkoznak", írják 
a szerzők (93. 1.). 
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fonémák, valamint a fonéma realizálásához szükséges artikuláció megválasztása. A szer
zők nyilván nem akarják a nyelvet a szókincsre és a grammatikai szabályokra korlátozni. 
Terminológiai kérdésről van szó, amint ez a vitatott rész megfogalmazásából is kitűnik: 
-,,This [ = sélection of suitable words and sentences] can be called the linguistic levél 
of the speech chain" ('ezt nyelvi szintnek nevezgetjük'), írják a szerzők (5. 1.). 

Kérdés az is, vajon indokolt-e azonos szintre helyezni a fonémát, a szót és a szó
tagot. A szerzők szerint ,,a fonémák szótagoknak nevezett nagyobb egységet alkotnak" 
a szó pedig ,,még nagyobb nyelvi egység" (11). A fonéma és a szó kétségtelenül nyelvi 
egység. A kettő között azonban, úgy gondolom, nem a szótag, hanem a legkisebb értelmes 
egység, a morféma áll. (A morféma szó egyáltalában nem szerepel a könyvben. Talán 
pedagógiai meggondolások vezették a szerzőket, amikor elkerülték ezt a kevésbé köz
keletű fogalmat.) A szótag véleményem szerint beszédelem és nem nyelvi elem, beszéd
hangokból és nem fonémákból áll. Két lappal később egyébként a szerzők is ezt a fel
fogást képviselik, amikor azt írják, hogy „nyelvi rendszerünk alapelemei a fonémák, 
a szavak, és így tovább" (13). Ezúttal az ,,és így tovább" kifejezést érzem kissé aggályos
nak. Mintha azt sejtetné, hogy a nyelvi egységeknek egész sora következik még, holott 
a szószerkezet (a szintagma) után már a mondat következnék, mely inkább beszéd
egység semmint nyelvi egység. 

A szerzők több ízben hangsúlyozzák (119, 28, 143), hogy a hangrendszerben szom
szédos magánhangzó fonémák formánsai nem különülnek el egymástól, hogy gyakran 
az első és második formáns együttese sem különbözik a szomszédos magánhangzóétól. 
Az ilyen átfedéseket tartalmazó táblázatok különböző mássalhangzó környezetben 
szereplő hangok formáns-frekvenciáit összegezik, és több ember beszédéről készült fel
vételeken alapulnak. Az átfedések igen ritkává válnak, ha egyes emberek beszédét 
vizsgáljuk és a magánhangzókat hangkörnyezet szerint csoportosítjuk. Ezt tanúsítják 
a nagy és változatos anyagon alapuló magyar vizsgálatok is (vö. Magdics Klára, A magyar 
magánhangzók hangszínképe. Nyelvtudományi Értekezések. Budapest, 1965). A hall
gató tehát az esetek többségében a hangkörnyezet módosító hatásának és az egyes 
beszélők egyéni sajátságainak (természetesen automatikus) figyelembevételével, az egye& 
magánhangzókban rejlő információ alapján is meghatározhatja, hogy melyik fonémát 
hallotta. 

Ez nem jelenti természetesen azt, hogy a kontextus nem játszik rendkívül nagy 
szerepet a beszédhangok felismerésében, amint ezt DÉNES és F R Y kísérletei is igazolták 
( F E Y , D.—P. D É N E S , The solution of somé fundamental problems in mechanical sveech 
récognition: Language and Speech I—1958, 35—58). A kontextus szerepével ismételten 
foglalkoznak a szerzők. Ezekkel az igen találó észrevételekkel kapcsolatban legfeljebb 
az kifogásolható, hogy a szerzők nem tesznek különbséget szintagma tikus és páradig-
matikus kontextus között, s hogy a kontextus szót a beszédhelyzetre is kiterjesztik. 
Szintagmatikus kontextusnak nevezhetjük a beszédben szereplő nyelvi elem konkrét, 
közvetlenül jelenlevő, nyelvi környezetét, így például a hangot megelőző és követő 
hangokat, morfémákat. Amikor azonban kevesebbet értünk meg az olasz nyelvű film
jelenetből, mint az olasz hallgató, akkor ennek elsősorban az az oka, hogy az olasz hall
gatónak nagyobb a szókincse, jobban ismeri a paradigmatikus „kontextust". Ebben az 
értelemben használják a szerzők a kontextus szót repülőtéri példájukban, mely szerint 
a repülőgép vezetője könnyen megérti a kívülálló számára (a zaj és torzítás következté
ben) érthetetlen rádió üzenetét, mert jobban ismeri a lehetséges és várható közleményeket. 
Ismét más értelemben használjuk a szót, ha a beszédhelyzetre vonatkoztatjuk, mely 
ugyancsak leszűkíti, egyértelművé teszi a többértelmű közléseket. Amikor például 
Feketét mondunk, s ez a helyzetnek, a tárgyi környezetnek megfelelően egy szimpla 
kávét, fekete szövetet vagy egy négert jelöl. BÜHLER ilyen esetben Zeigfeld-ről beszél. 
Helyes lenne a háromféle (a syntagmatikus, paradigmatikus és tárgyi) „kontextust" 
a terminológiában is megkülönböztetni. 

Egy további terminológiai kérdés: „A szavak jelentésének kutatását semantikán&k 
nevezik" (13). Inkább csak „nevezték". A szemantika nemcsak a szavak szintjén, lexikális 
szinten foglalkozik a jelentéssel. Nem a grammatikával vagy fonetikával áll szemben, 
hanem a morfológiával, mint a nyelv alaki leírásával. 

Kitűnően válogatott példákkal illusztrálják a szerzők, milyen bonyolult folyamat 
a beszédhangfelismerés. Szóba kerülnek az utóbbi évtizedekben végzett amerikai hang
lélektani kísérletek legfontosabb eredményei, így a hangtorzítással végzett kísérleteké 
is (142 és k.). Ismeretes, hogy a komplex hangrezgés csúcsainak levágása ellenére is töké
letesen érthető marad a hang, s érthető a beszéd akkor is, ha másodpercenkónt tízszer 
vagy ennél sűrűbben megszakítva a felvételt, az egyes hangoknak csak a fele marad meg 
(Miller és Licklider). Ennek ellenére túlzás azt állítani, hogy ,,a hangrezgésnek egyik 
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része sem nélkülözhetetlen a kielégítő beszédérthetőséghez" (143). A hangrezgés középső 
részének kivágása (center clipping) például érthetetlenné teszi a beszédet. 

A szerzők nem a Nemzetközi Fonetikai Szövetség (APhl) átírási rendszerét veszik 
alapul a hangok jelölésénél. Az angol helyesírásból kiindulva alakítanak ki egy sajátos 
rendszert. Nem hiszem, hogy „a gyakorlat" indokolttá tenné ezt. Az akusztikával foglal
kozó mérnökök legfontosabb folyóiratában a Journal of the Acoustic Society of America-ban 
megjelenő fonetikai cikkek túlnyomó többsége az APhI-átírást használja. Ami pedig 
az egyetemi diákokat illeti (akikre az előszóban hivatkoznak a szerzők) számukra kifeje
zetten hasznos a nyelvészeti, lélektani, akusztikai, antropológiai irodalomban egyaránt 
használatos nemzetközi átírás megismerése. A diákok szempontjából kissé félrevezető 
az ilyen megállapítás: „rieh vagy ritsh, ahogyan fonetikusan írják" (123) mivel fonetikus,, 
azaz fonemikusan |rit |-nek ,,írják" a szót. 

Érdemes lett volna a hangképzésről szóló alapos és részletes fejezetben HTJSSON 
sokat vitatott zöngeképzési elméletét is megemlíteni. Mégha a szerzők teljes mértékben 
el is vetik a hangszalag közvetlen, kortikális innervációjának lehetőségét. Ugyancsak 
említést érdemelt volna az egyes nyelvek átlagos hangszínképével kapcsolatban TAR-
NÓCZY ,,beszédkórus"-módszere. S ha a hiányoknál tartunk: hiányolhatjuk a bibliográfiá
ban a nyelvészeti jellegű fonetikai irodalmat, melyet egyedül Jones fonológiája képvisel. 

A lényeget legkevésbé sem érintő kisszámú ellenvetésből talán még jobban ki
tűnik mint a méltatásból, mennyire egyetért a recenzens Denesék könyvének megálla
pításaival és módszerével. A könyv példás kiállítását is hiba lenne említés nélkül hagyni. 

FÓNAGY IVÁN 

Bertil Malmberg: Phonetics 

New York, 1963. Dower Publications. 123 1. 

A „Phonetics" — akárcsak a valamivel kisebb terjedelmű első változata, a que 
saisie sorozatban megjelent „La phonétique" (1954) — a fonetika iránt érdeklődő nagy
közönségnek szól. Éppen népszerűsítő jellegénél fogva érdekes és tanulságos olvasmány 
a szakemberek számára. Ez a műfaj a szerzőt véleménynyilvánításra készteti minden 
lényeges vitatott kérdésben. Kíváncsian olvassuk a tömören, világosan fogalmazott 
könyvet: hiszen nem közömbös, mi a véleménye korunk egyik legkiválóbb nyelvészének 
a fonetika helyről és szerepéről, a fonetika és fonológia viszonyáról, hogy mit emel ki 
az utóbbi évtizedek kutatásainak eredményeiből, módosítandónak tartja-e a prágai 
fonológiai iskola egyik vagy másik tézisét, stb. 

MALMBERG Fonetikája kis terjedelme ellenére igen széles területet ölel fel. A követ
kező fejezeteket tartalmazza: I. akusztikai fonetika (5 — 20), I I . fiziológiai fonetika (21 — 
28), I I I . a hangképzés módjai (29—32), IV. a magánhangzók (33 — 39), V. a mássalhangzók 
(40—52), VI. a beszédhangok osztályozása (53 — 55), VII. kombinatorikus fonetika (56 — 
73), VIII. a kvantitás (74—79), IX. hangsúly és hanglejtés (80 — 86), X. kísérleti hangtan 
(87 — 90), XI . fonemika azaz „funkcionális fonetika" (91 — 98), XI I . evolúciós fonetika 
(99—106), XII I . a fonetika helye és gyakorlati alkalmazása (107 —112). 

Olyan szakember vezeti végig ezen az igen változatos területen az olvasót, aki 
tevékenyen vett részt maga is egyes részek feltárásában, megművelésében, aki egyaránt 
otthonosan mozog a fonetikában, fonológiában, a román és germán nyelvek tudományá
ban. 

MALMBERG sok ismeretet közöl kevés oldalon, olvasmányos formában, fárasztó 
tömörítés nélkül, a lényeges eredmények kiemelésével, a példák szerencsés megválasz
tásával. Néhányszor — így az időtartamról vagy a szótag mibenlétéről szólva —, teret 
enged a különböző felfogások képviselőinek is. 

A vitás kérdésekben megfontoltan, olyakor hallgatólagosan, de mindig határo
zottan, egyértelműen foglal állást. 

MALMBERG a fonológia és fonetika egységének híve. Kiviláglik ez a kötet bármely 
részéből bár csak a kötet vége felé kerül szóba a kérdés (97 ós k.), ahol kifejti, hogy a 
beszéd fiziológiai vagy akusztikai vizsgálata elválaszthatatlan a beszédelemek nyelvi 
szerepének kutatásától. („The study of the acoustical and physiological facts of human 
speech should be pursued parallel to the study of the function of the différent units and 
of the structure of the system used in speaking." 97. 1.). Számára a fonetika a teljes és 
oszthatatlan beszédkutatással azonos, és szükségképpen magában foglalja a ,,fonológiát'**. 
is (98). 
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A fonéma meghatározása körül lefolyó vitákra röviden utal csak. A fonémát 
megkülönböztető funckióval bíró beszédelemnek tekinti (92), megkülönböztető jegyek 
összegének. Jakobsont követi itt , némi kritikával (54 és k.). Főként a magánhangzók 
esetében alkalmazza a bináris megkülönböztető jegyeket (,, acute -grave", ,, diffuse -
compact" 14. 1., ,,tense-lax" 37. 1.), a mássalhangzókat a hagyományos fiziológiai krité
riumok alapján osztályozza (40 — 55). A megkülönböztető jegyek metaforáit („sharp", 
,,grave") értelmezi, levezeti. A metaforát összefüggésbe hozza a hangspektrum objektív 
sajátságaival, ezeket pedig visszavezeti a hangok képzésmódjára. Ez a másfél oldal 
történeti perpsektívát nyit: a terminusok kialakulását követve a fonatika útját rekapi-
tulálja (15 és k.). 

A magánhangzók és mássalhangzók megkülönböztetésénél akusztikai kritériumok
ból indul ki (,,periodic" vs. „nonperiodic vibrations" 17. 1.), de a funkcionális, nyelvi 
szempontot tartja döntőnek: szótaghordozó-e („support", „nucleus") valamely nyelvben 
a hang vagy sem (65 és k.). 

MALMBERG tehát szemben áll a szótag tagadóival, ScRLPTURE-rel, akit nem említ 
meg, és PANCONCELLI—CALziÁval, akivel vitázik (65. 1.). Tévedésen alapul azonban az 
O. v. EssENnel folytatott polémiája. O. VON ESSEN nem tagadja a szótag létét, sőt — 
pontosan azt a felfogást képviseli, melyet MALMBERG is vall: ,,Minden nyelv saját sza
bályai szerint csoportosítja szótagokba a fonémiát" (,,Each language has its own rules 
for grouping its phonèmes intő syllables" 66. 1.) — írja a szerző. A szótag ténye, a szótag
gok száma fizikai, fiziológiai adottságokon alapul O. v. ESSEN szerint, s csak a szótag
határ helyét rögzíti nyelvi konvenció (Über den Begriff der Silbe. Wiss. Z. Humboldt-
Univ. Berlin, 1955/56 : 85). MALMBERG viszonylag nagy helyet szentel a szótag körül 
lefolyt vitának (64 — 69), felsorakoztatja és összefüggésbe hozza a különböző felfogásokat, 
az akusztikai és a fiziológiai szótagelméletek szintézisére törekszik (69). Talán érdemes 
lett volna az ellentétes felfogások első képviselőire is utalni (így THAUsiNGra, a hangzós-
sági elmélet ekő képviselőjére, SWEETRE, SiEVERSre a kilégzési vagy nyomatéki elmélet 
képviselőire). A toldalékos nyíltságának, zártságának fokából (67) E. A. MEYER (Die 
Silbe: Die neueren Sprachen VI—1898) indult ki, s nem SAUSSURE, aki a zárás és nyitás 
tényét veszi alapul. (Felvethető, vajon helyes-e egy szintre helyezni STETSON elektro-
fiziológiai vizsgálatokon alapuló szótag-elméletét GRAMMONT és FOUCHÉ kevésbé meg
bízható technikára épülő fiziológiai elméletével.) Ami MALMBERG egyeztetési kísérletét 
illeti: nem bizonyos, hogy ,,a hangzóssági erő arányosan nő az izomfeszültséggel (sono-
rous intensity increases with the tension of the muscles)" (69). A hangerő azonos fel
tételek mellett annál nagyobb, minél akadálytalanabbul áramlik a levegő a toldalék
cső vön át. A globális izomfeszültség viszont nagyobb a zártképzésű hangok (zárhangok, 
egyes réshangok) ejtésekor. Továbbá: a hangszalagokat közelítő adduktorok túlságosan, 
erős innerválása a kilégzésben aktív szerepet játszó izmok intenzív működése ellenére 
csökkentheti a hangerőt (az egymásnak préselt hangszalagok nem tudnak kellő ampli
túdóval rezegni). 

Világos és megnyugtató a fizikai és nyelvi időtartam kapcsolatának tárgyalása 
(74 és kk.). MARGUERITE DURAND paradoxális elméletének értékelése (77). Ezúttal is 
a régi és az új eredmények szintézisére törekszik MALMBERG. Feltétlenül érdemes lett 
volna ezzel kapcsolatban ZwiRNERék eredményeire utalni és a fonometriai módszert 
bemutatni az olvasóknak. Mint ANDRÉ MARTINET, D. BOLINGER és mások, MALMBERG 
is azt vallja, hogy nem-polyton nyelvek hanglejtése nem tagolható, nem diszkrét. ,,There 
are in English, as in French, two principal types which are opposed to each other and 
which may both be varied ad infinitum" (83). 

A hangképzés és a képzett hang viszonyának megítélésében MALMBERG azt — a ma 
elterjedtebb — felfogást képviseli, hogy ugyanaz a hangjelenség különböző organikus 
folyamatokat tükrözhet, „többértelmű" (54). 

Az ellentétes szempontok, ellentmondó eredmények bemutatására a szűk keret 
és a népszerűsítő műfaj nem nyújt mindig lehetőséget. Bele kell törődnünk abba, hogy 
az affrikáta-vita ismertetésére, az affrikáta mibenlétének behatóbb elemzésére nem nyílt 
lehetőség (50). Ugyanez áll a diftongusokra (39), és — ami még sajnálatosabb —, a magán
hangzók akusztikai szerkezetéről folyó százados vitára. Állásfoglalásként kell értékelnünk 
azt a tényt, hogy a szerző a zöngeképzéssel kapcsolatban nem utal R. HUSSON tézisére, 
aki szerint a hangszalagok rezgését kérgi központ vezérli közvetlenül. 

MALMBERG munkáját az különbözteti meg a fonetikát vagy a fonetika újabb 
módszereit, eredményeit ismertető tanulmányok jórészétől, hogy minden során érződik: 
a munkát nyelvész írta. Konkrét nyelvi anyagon mutatja a hangtulajdonságok nyelven
ként jellegzetesen eltérő felhasználását (14. és k., 34 és k.). Különösen gazdag és eleven 
az (r) változatairól szóló néhány oldal, ahol találóan elemzi az apikális (dentális) r hát-
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térbeszorulását az európai nyelvekben, a fejlődésben kimutatható párhuzamokat; más
felől a r bifurkációját, kettóhasadását egyes nyelvrendszerekben (így provençal és franco-
provençal nyelvjárásokban) az uvuláris r nem változat, hanem az apikális r-rel szemben 
álló morfémákat megkülönböztető fonéma. Rámutat a „kombinatorikus fonetikában" 
nyelvenként megmutatkozó eltérésekre. Az asszimilációnak nemcsak iránya, módja, de 
intenzitása is eltér nyelvenként. A franciában MAIMBEEG szerint a magánhangzók erő
sebben hatnak a megelőző magánhangzókra mint sok más nyelvben (59). Egyes nyelvek
ben szorosabb a szemantikai és a fonetikai egységek közötti kapcsolat, így például a 
germán nyelvekben, másokban lazább, például a franciában (71). Különböző típusú 
fonéma-rendszereket egybevetve ismerteti meg az olvasót a fonológiai módszerrel 
<94—96). 

Külön fejezetben foglalkozik a szerző a hangváltozással, a hangok változását 
meghatározó tényezőkkel. A változás menetét nem hangtörvények, hanem — fiziológiai 
adottságokból és a hangrendszerből következő — hangtendenciák határozzák meg (101). 
Egy svéd nyelvészt idéz, A X E L KocKot, aki már 1896-ban felhívta a figyelmet a hang
törvények érvényét korlátozó tényezők egész sorára. (KOCK írása jóval kevésbé ismert 
mint SCHUCHARDT polémiája a neogrammatikus nyelvészekkel.) 

Malmberg nem választja el mereven a szinkronikus ós diakronikus fonetikát. 
A változást egybekapcsolja a változással. Felhívja a figyelmet az „evolúciós fonetika" 
ós a „kombinatorikus fonetika" kapcsolatára (100). Könyvének leíró hangtani fejezetei
ben ismételten utal arra, hogy az állapotban ott rejlik a változás lehetősége; hogy az 
aspirált th számos alkalommal változott át affrikátává és réshanggá (43), a hangkörnye
zet hatására velarizált ill. palatalizált l útja gyakran kétfelé vált (45), stb. 

A nyelvész olvasó szűkebb szakmájának, érdeklődósének megfelelően hiányolja 
majd ezt vagy amazt MALMBERG könyvéből. Ügy hiszem, joggal keveselhetjük — a 
fonetika újabb fejlődésének irányát tekintve — a híradástechnikának szentelt kurta 
oldalt. Pontosabban: kifogásolható, hogy ez helyettesíti a kommunikáció kutatásról szóló 
fejezetet. A híradástechnika alkalmazta a fonetika eredményeit és cserében kutatási 
eszközöket adott. A kommunikáció-elmélet új perspektívát nyit, új utat jelöl ki a fone
tikai kutatás számára. 

Hiányzik az akusztikai ós fiziológiai fonetikáról szóló fejezet után a „perceptorikus 
fonetiká"-ról szóló. A beszédészlelés („speech récognition") az utóbbi évtizedek folyamán 
központi kérdéssé vált, mely egyaránt foglalkoztatja a nyelvészt, a pszichológust és a 
híradástechnikust. Az ezen a téren elért új és meglepő eredmények bizonyára felkeltették 
volna a laikus olvasók érdeklődését is. Nem kerül szóba például, milyen szerepet játszik 
a magánhangzók átmeneti fázisa az előző mássalhangzó észlelésénél. Holott ezek a tapasz
talatok érdekes fonológiai problémákat vetnek fel: bizonyos esetekben egy (p) vagy (k) 
fonéma leginformatívabb jegye nem a (p) vagy (k) szegmentumban, hanem a következő 
magánhangzó szegmentumában rejlik. (Nagy figyelmet szentel a beszédészleléssel kap
csolatos kérdéseknek egy másik magas színvonalú népszerűsítő fonetika: PETER B. 
DÉNES és ELLIOT N. PINSON „The Speech Chain" A beszédlánc c. könyve (Bell Telephoné 
Laboratories 1963). MALMBERG könyvében a fül, a hallás csak mint kutatási eszköz 
szerepel (87) és nem mint a kutatás tárgya. Kár, hogy semmi hely nem jutott a nemrégi
ben kialakult diszciplína, a hangstilisztika számára (F. TROJAN). Felvethető, hogy viszony
lag sok szó esik a régi műszerekről, viszonylag kevés az újakról (88 és k.). A vokóder 
például nem kerül szóba. 

A szükségképpen szűkre méretezett (negyven címet tartalmazó) általános fone
tikai bibliográfiában is szerepelnie kellene, úgy hiszem, PANCONCELLI—CALZIA, TRTJ-
BETZKOY, VON ESSEN, E. ZWIRNER nevének. 

A szakmabeli és a laikus olvasó egyaránt talál majd olyasmit is a könyvben, 
amivel nem ért egyet. A recenzens például a „hangsúlyokról" („Accents") szóló fejezettel 
nem tud megbékélni. MALMBERG régi hagyományt követve állítja szembe az erősségi 
hangsúllyal (intensity accent) vagy nyomatékkal (stress) a „zenei hangsúly" (musical 
stress)-t. Ez a kategorizálás, véleményem szerint, nem célszerű és nem idomul sem a 
fizikai, sem a nyelvi tényekhez. MALMBERG, tévesen, párhuzamosságot tételez fel a na
gyobb akusztikai energia, ill. nagyobb hangosság (loudness) között („intensity accent"-ről 
beszél utóbbi esetben). A hangsúllyal kapcsolatos akusztikai és elektrofiziológiai vizsgá
latok során azonban egyre világosabbá válik, hogy igen gyakran a kisebb erőkifejtéssel 
ejtett szótagok a hangosabbak, a hallgatók azonban ilyenkor is a nagyobb erőkifejtéssel 
ejtett szótagot érzik nyomatékosnak, sőt ezt vélik hangosabbnak is. (I. MAHNKEN— 
M. BRAUN, Zum „expiratorischen Akzent" im Russischen: ZPhonetik "VT —1952, 208 — 
219; I. Fónagy, Elektrophysiologische Beiträge zur Akzentfrage: Phonetica II—1958, 
12—58). A hangokban rejlő információ — a relatív időtartam, a dallammenet, a hangszín 
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módosulása, és végül, de nem utolsósorban a relatív hangosság és a szótag dinamikai 
menete — alapján rekonstruálják a hangképzés folyamatát, megállapítják, melyik szó
tagot ejtette a beszélő nagyobb erőkifejtéssel. A nyomaték nyelvi kategóriájának tehát 
a nagyobb erőkifejtés felel meg fiziológiai szinten és a nagyobb erőkifejtést tükröző 
jegyek komplexuma az akusztikai szinten, s nem a hangosság vagy a hangmagasság. 
A nyomaték anyagi bázisa mindig a nagyobb erőkifejtés, akár a hangosság lép előtérbe 
(mint az angolban), akár a hangmagasság (mint a franciában vagy magyarban), akár az 
időtartam (mint az oroszban vagy olaszban). A nyomaték nyelvi kategóriájának egységét 
bontjuk meg, ha ezek alapján „hangossági", „zenei" vagy „kvantitatív" hangsúlyt 
különböztetünk meg. A „zenei hangsúly" terminus egyik hibája, hogy összetartozó 
dolgokat szétválaszt. Ennél is nagyobb hiba, hogy össze nem tartozó dolgokat egy foga
lomba sodor. Egyfelől a frekvencia menet módosulásában tükröződő nagyobb erőkifej
tést jelölik — és jelöli MALMBERG is (80. 1.) — e szóval, másfelől a modalitást vagy atti-
tűdött kifejező (83. 1.) vagy szavakat megkülönböztető (84. 1.) hanglejtésformákat. 
A „zenei hangsúly" kifejezést törölni kellene a fonetikai terminológiából. A. MARTINET 
ezeket a félreértéseket akarja eleve kiküszöbölni, amikor így határozza meg a hang
lejtést (intonation): „Azt nevezzük hanglejtésnek, ami megmarad a dallamgörbéből, 
miután kivontuk belőle a tonális [ = szavakat megkülönböztető] és akcentuális [ = ki
emelő] jegyeket == (what we should call intonation is . . . what remains of the mélodie 
curve of speech once all tonal and accentuai features hâve been extracted)" (A Func-
tional View of Language. Oxford 1962, 35. L). 

Nem tesz különbséget a szerző az alaphang frekvenciamenete (az akusztikai szint) 
és a hanglejtés (a nyelvi szint) között. A könyv elején az egyik fejezet a hanglejtést 
•(pitch) állítja szembe az intenzitással („Pitch and intensity"). Az intenzitás fizikai 
fogalom, a hanglejtés nyelvi kategória. A hanglejtés leglényegesebb fizikai bázisa kétség
telenül az alaphang frekvenciamenete, de a kettő kapcsolata nem egyszerű, és a hang
magasságélmény kialakításában más tényezőknek — a hangszínnek, időtartamnak és 
nem utolsósorban éppen az intenzitásnak —, is szerepe van. Nem áll, hogy „frequency 
alone is responsible for the pitch of the tone" (7). Elegendő ezzel szemben MEYER— 
EPPLER suttogott mondatok dallamával kapcsolatos vizsgálataira utalni. 

A könyv minden bizonnyal több kiadást is megér majd. Talán érdemes lenne majd 
itt-ott néhány kisebb módosítást eszközölni. A hangszintézisről szóló bekezdést olvasva 
{19 és k.) az olvasónak az a téves benyomása támadhat, hogy a „pattern playback" 
módszer a hangszintetizálás egyetlen lehetséges módszere. Utalni kellene a többi eljárásra 
is. — A register fogalmát beveti, de nem határozza meg a szerző (25) —. „The average 
is form 100 to 150 c/s for a man, 200 to 300 for a woman" (26). A középértéknek nincs 
latitüdje. — Nem világos, hogy miért szerepelnek a glottális hangok a The tongue c. 
alfejezetben (31). A 30. lap szerint az 1, m, n, v stb. hang „rendes [értsd: nem suttogott[ 
beszédben mindig zöngés". A 44. lapon utal a szerző arra, hogy az m bizonyos hangtani 
helyzetben zöngétlen a franciában. Ezek az ellenpéldák szaporíthatok lennének. — 
A fonéma és a fonológia mibenlétéről csak a 93. laptól kezdve beszél a szerző. Fonémákról, 
variánsok fonémává alakulásáról (48), kombinatorikus variánsokról (58), suprasegmentális 
fonémákról (80) addig is olvasunk. 

A nyelvészet a fonetika iránt érdeklődő közönség és a szakemberek minden bizony-
jiyal ugyanolyan örömmel és hálával fogadják Malmberg „Phonetics"-ét akárcsak a 
könyv első, francia változatát. 

FÓNAGY IVÁN 

V. M. Schirmunski : Deutsche Mundartkunde 

(Vergleichende Laut- und Formenlehre der deutschen Mundarten). Berlin, 1962. 
Akademie-Verlag. XV, 662 1. (Veröffentlichungen des Instituts für deutsche 

Sprache und Literatur Bd. 25.) 

VIKTOR ZSIRMÜNSZKIJ professzor évtizedek óta foglalkozik német nyelvjárásokkal, 
HeMei^Kan düajieKmonozun című összefoglalása oroszul 1955-ben látott napvilágot. Ennek 
átdolgozott német kiadása a jelen munka, amely nem csupán a germanisták számára 
kitűnő szakkönyv, hanem sok kérdésben az általános dialektográfia számára is tanul
ságokkal jár. A szerző bevezetésében külön foglalkozik a helyi nyelvjárások (Lokalmund-
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arten) kutatásának elméleti kérdéseivel, az első rész a német nyelvjáráskutatás kritikai 
áttekintése, a munka végén pedig történeti fejlődésrajzot olvashatunk a német nyelv
járásokról. A tulajdonképpeni összehasonlító anyag két nagy tömbből áll: összehasonlító 
hangtan és alaktan tárgyalja mindazokat a német nyelvi jelenségeket, amelyek nyelv
járási megoszlásúak. A munka bevezetőjében ZSIRMUNSZKIJ a szókincs és a mondattan 
német dialektológiáját is áttekintette, ennek a két fejezetnek a közlésétől azonban el
tekintett, részben terjedelmi okokból, másrészt pedig azért, mivel egy ilyen összefoglalás 
előbb egy egész sor elméleti,-metodikai kérdés tisztázását követelné meg. 

Már maga a kutatás területe is igen sokszínű: a német dialektusok megőriztek 
bizonyos germán, törzsi jellegű nyelvi sajátosságokat, más vonások a középkori feudális 
tagolódás nyomait mutatják, ezen kívül a német irodalmi nyelv kialakulása során egész. 
sor olyan nyelvi rendszer alakult ki (az úgynevezett Halbmundart-dk), amelyek nyelv
járások fölé emelt, de mégsem igazán nemzeti jellegűek. A német nyelvatlaszok jobbára 
még kiértékeletlen anyaga, a középkori német kirajzások nyelvtörténeti tanulságai, vagy 
akár az oly sokat vitatott eredetű két Lautwerschiebung, és ezzel kapcsolatban a korai 
germán törzsek helyes csoportosításának problémái mind igen szorosan hozzátartoznak 
a mai leíró német nyelvjáráskutatás kérdésköréhez, és igazán csekély azoknak a kutatók
nak a száma, akik mindezeken a területeken egyaránt megbízható szakértőknek tar t 
hatják magukat. 

ZSIRMUNSZKIJ professzor a nyelvi egységesülés és differenciálódás kategóriái 
szerint rendezve először azokkal a legáltalánosabb történeti jelenségekkel foglalkozik,, 
amelyek a dialektusok kialakulását és életét kísérik. Abból a tételből indul ki, hogy 
a nyelv az emberi társadalom legfontosabb gondolatközvetítő eszköze, amely éppen 
közvetítő szerepe miatt n e m o s z t á l y j e l l e g ű. Ugyanekkor e g y s é g e s s é g é 
b e n illetve d i f f e r e n c i á l t s á g á b a n mindig annak a társadalomnak felel meg,. 
amely társadalmi csoportjait tekintve maga is egységesülő vagy differenciálódó folya
matokat mutat . A nemzetségi szervezet idején a kialakuló nyelvek már létükben egy 
egységet tételeznek fel, amely azután megbomlik, és létrejönnek a területi megoszlást 
mutató nyelvi rendszerek. Ez a folyamat nem csupán egy indoeurópai ,,ősnyelv"-ből 
kialakult egyes indoeurópai nyelvekre, hanem tovább is, az egyes nyelveken belül ki
alakult nyelvjárásokra is értendő. Az a kérdés azonban, hogy mikor beszélhetünk nem
zetségi vagy törzsi nyelvekről, mikor pedig nemzetségi, illetve törzsi dialektusokról,, 
nem ilyen egyszerű. Igen gyakran megfigyelhető ugyanis, hogy az egyes törzsek (dialek
tusok) magukat is csak egy nagyobb társadalmi egység (nyelv) részének tartják, és ez 
meg is felel annak a ténynek, hogy a törzsek közti közös kereskedelem, hadi vállalkozások 
nem csupán ősi és egyre inkább homályba vesző kapcsolatokat őrizhetnek meg, hanem 
ezek újjáalakulásához, vagy felelevenedéséhez is vezethetnek. A germán törzsi dialektusok 
ilyen szemlélete különösen a g ó t nyelvnek a közgermánon belül való elhelyezése szem
pontjából fontos. Amikor az osztálytársadalom és az állam kialakul, a korábbi vérségi-
területi megoszlás helyébe társadalmi-területi kerül, az eddiginél sokkal inkább megerő
södnek azok a helyi kötöttségek, amelyek a mai német dialektusok egymástól való el
téréseinek legláthatóbb vonásait eredményezik. Ujabb probléma vetődik fel a közös, 
„nemzeti", „irodalmi" nyelv kialakulásával kapcsolatban. MARR ismert glottogónia-
elmélete szerint ez ugyanis mindig népkeveredéssel magyarázható. A német nyelvterület 
pedig igazán bővelkedik eltűnt és megmaradt más nyelvek emlékeivel, és eddig is sok 
olyan munka látott már napvilágot, amelyek szerzői ezt vagy azt a német nyelvi válto
zást, sajátosságot hajdani kelta, megalith, szláv, vagy akár etruszk, jafetita és még 
kalandosabb népkeveredéssel indokolták. ZSIRMUNSZKIJ ezzel szemben azon a nézeten 
van, hogy az érthetetlennek tűnő német nyelvi változások b e l s ő k e l e t k e z é s ű e k ; 
sőt az irodalmi, nemzeti nyelv kialakulása mégcsak nem is közös eredet, hanem a később 
egységesülő életmód eredménye lehet csupán. A helyi dialektusokon felülemelkedve ezért 
alakul ki olyan soká a végleges német nemzeti nyelv. A nemzeti nyelv csak a nemzet 
fogalmához kapcsolódhatik, ezt pedig ZSIRMUNSZKIJ jellegzetesen a kapitalizmus korába 
illő jelenségnek tartja. (Természetesen már korábban is kialakulnak nagyobb helyi 
dialektusfeletti nyelvi normák, nem egyszer az uralkodó osztályok vagy rétegek haszná
latára, írással is támogatva.) Történeti áttekintése végén a szerző még a jövőbe is vet 
egy pillantást: szemmel láthatólag az a véleménve, hogy a nyelvjárások eltűnnek. Erős
sége a könyvnek mindig konkrét tényekre építő módszere, amely azonban éppen meg
bízhatóságánál fogva egyaránt alkalmas a kötet elején olvasható elméleti, és a kötet 
végén megtalálható nyelvjárástörténeti következtetések levonására. 

V O I G T VILMOS: 
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Hoffmann Tamás: A gabonaneműek nyomtatása a magyar parasztok 
gazdálkodásában 

B u d a p e s t , 1963. A k a d é m i a i K i a d ó . 374 1. + 2 melléklet 

1. A magyar nyelvtudomány, különösen pedig dialektológiánknak mai nyelv
járásainkkal foglalkozó ága szoros kapcsolatban van a néprajztudománnyal. Ez a szoros 
kapcsolat nemcsak abban mutatkozik meg, hogy a néprajzi tárgyú feljegyzések — a 
tárgyi néprajz terminológiai adatai, a folklore szövegei — fontos forrásai a nyelvtudo
mánynak, hanem abban is, hogy dialektológiusaink legnagyobb része foglalkozott nép
rajzi kérdésekkel is. Többé-kevésbé mindnyájan beleártottuk magunkat a néprajz egyik
másik kérdésébe, ha egyébképpen nem, adatközléssel. Vannak közös problémáink, olyan 
munkaterületeink, amelyeken néprajztudósoknak és nyelvészeknek egyaránt akad bő
ségesen tennivalójuk (ilyenek például a magyar névtan sürgető feladatai). S ha olvassuk 
a néprajzi folyóiratokat vagy kezünkbe veszünk egy néprajzi monográfiát, sokszor 
örülünk, sokszor sajnálkozunk aszerint, hogy tekintetbe veszik vagy nem veszik tekin
tetbe a nyelvtudomány szempontjait néprajzi íróink. A panasz, hogy nem veszik tekin
tetbe, régi keletű, és ugyanolyan régi keletű az ellenszemrehányás is, hogy a nyelvészek 
sem veszik tekintetbe a néprajztudomány követelményeit. Mindkét fél többé-kevésbé 
jogosan marasztalja el a másikat, de talán a nyelvészeknek azt a kívánságát, hogy a 
nyelvjárási szövegeket és a nyelvjárási terminológiát legalább nagyolt fonetikus átírás
ban közöljék néprajztudósaink, viszonylag könnyen ki lehetne elégíteni. Egy másik, 
még ennél is könnyebben kielégíthető kívánságunk volna, hogy a néprajzi leírások alapján 
lokalizálni tudjuk a terminológiát. Sajnos, sok esetben nem derül ki a néprajzi szövegekből, 
hogy a szerző a néprajztudomány műszavát használja-e egy-egy esetben vagy helyhez 
köthető népnyelvi műszót-e. 

Nem volna azonban sem méltányos, sem célravezető most és ebben a keretben 
tárgyalni ezt a kérdést. A különböző tudományágak összehangolásának fő problémáit 
előbb-utóbb mindenképpen rendezni kell, hiszen elsőrendű gazdasági, pénzügyi érdek 
fűződik ahhoz, hogy bármilyen — nagy fáradsággal — összegyűjtött anyagot olyan 
formában publikáljunk, amely forma kielégíti mindazoknak az igényeit, akik abból 
a publikációból adatokat merítenek. — Legalább ennyit mégis el kell mondanom, mert 
az ismertetendő műben igen gazdag nyelvjárási anyag van közzétéve, szövegek a nyelv
terület különböző pontjairól, de még megközelítően sem fonetikus feljegyzésben. S ez az 
egyetlen, a nyelvész szemével nézett hiányossága a könyvnek. 

2. HOFFMANN TAMÁS nagyszabású monográfiája ugyanis kimerítő részletességgel 
és alapossággal a szemnyerés különféle módozatai közül a nyomtatást vizsgálja. A nyom
tatással kapcsolatos nyelvi problémákat is olyan behatóan tárgyalja, hogy ezen a téren 
általában nyelvész olvasóját is kielégíti. Mielőtt azonban a bennünket közelebbről is 
érintő néhány részlethez fűznék megjegyzést, legalább nagy vonalakban ismertetem a 
mű tartalmát. 

A könyv a bevezető, az összefoglaló fejezeten és az adattári részen kívül három 
főrészből áll. Ezekben a szerző a következő kérdéseket vizsgálja: 1. A munkafolyamat 
helye, üzemszervezeti feltételei; 2. A munka technológiai változatai — a paraszti kísér
letezés és a termelőkapacitás kérdései; 3. A nyomtatók vállalkozásai, azaz a munka 
szervezeti formái. Az első kettő ezek közül több alfejezetre tagolódik. — Anyagának 
földrajzi elrendezését, adatainak lokalizálását az 1895. évi helységnévtár alapján végezte 
el (22). Forrásai között a legtágabb értelemben vett nyelvemlékek — okleveles anyag, 
kéziratos források, nyomtatott művek, szójegyzékek, szótárak — éppen úgy szerepelnek, 
mint több száz parasztember és asszony válaszai. 

Az első főrész hat fejezetében a szerző vizsgálja a szérű változatait, a horreum— 
szérű—csűr problémáját; bemutatja a szérűt a paraszti lakótelepülésen belül és a szállás-
kertben; foglalkozik az alkalmi használatú szérűk kérdésével s ennek kapcsán a von-
tatózás eredetével, végül pedig a Pesty-féle gyűjtés alapján megvizsgálja azokat a hely
neveket, amelyek a munkafolyamat helyére, üzemszervezeti feltételeire vonatkoztat
hatók (122 kk.). Az alább részleteiben is érintendő néhány kérdésen kívül felhívom a 
figyelmet arra, hogy szerzőnk a 47. és következő lapokon elemzi néhány XV—XVI. 
századi kódexünknek vallomását a szemnyerés színhelyéről és módjáról; megállapítja, 
hogy a szemnyerés szérűn, szabad ég alatt vagy építményben történt, állati erővel való 
nyomtatás vagy emberi erővel való cséplés útján (51). — A helynevekkel foglalkozó 
fejezetben hangsúlyozza: „itt most nem annyira a nyelvi vizsgálat, a helynévkutatás 
nyelvészeti törekvései kerülnek majd előtérbe, hanem a termeléstörténet, közelebbről 

12 Nyelvtudományi Közlemények LXVII/1 
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a paraszti termelés, a paraszti munka és így a paraszti életforma történeti rekonstruk
ciójának lehetőségei" (123). A megvizsgált helynevekben a következő közszói elemek 
fordulnak elő: szérű (124—8), kert (128 — 32), szállás (132 — 7), lóger (137—9), szín (139;. 
e szóval alakult helynév a Pesty-féle gyűjtésben nincs), pajta (139—41), csűr (141 — 3), 
istálló (143 — 5). A lóger és a szín problémájára később is visszatér (154—5), s a hely
nevekkel kapcsolatos kérdések értékelésében felhasználja a statisztikai módszert is (162). 
Megállapítja, hogy a külterjes agrotechnika műszavai, „amelyek az idők folyamán hely
nevekként merevedtek meg, és ilyen, valóban kikristályosodott formájukban olykor 
napjainkig is őrzik emlékét rég kihalt, mert elavult, de annál több fáradságos küszködéssel 
járó termelő eljárásoknak és a termelő emberek életmódjának" (151). ,,A helynevek 
tehát általában . . . tükrözik mindazokat a folyamatokat, amelyek a Kárpát-medence 
agrár-fejlődésében az extenzív üzemszervezeti formák kialakulását és további módosu
lásait jelentik" (163). Ehhez hozzátehetjük, hozzá kell tennünk, hogy a helynevek számos 
más vonatkozásban is tükrözik az elmúlt korok különféle viszonyait, s igen sürgető 
feladat volna országos méretekben elvégezni a gyűjtőmunkát, azt a munkát, amelyet 
Zala megye elvégzett s a gyűjtés eredményét 1964-ben meg is jelentette. 

A második főrész első fejezete a nyomtatómunka ismertetése (164—6), egy paraszt
ember elbeszélése, de nem fonetikus közlésben. Majd a munka eszközeit veszi sorra 
(166—74): villa (167 — 8), gereblye (169 — 71), szemhúzó (171), felező seprű (171), szóró
lapát (171—3), véka (173 — 4). Bemutatja szerzőnk a nyomtatómunka alapváltozatait 
(174 — 9), az ágyás.formáit (179 — 85). Külön fejezetet szentel az állati munkaerő kérdé
sének (185 — 97). Öt részletben tárgyalja a nyomtatótechnika táji változatait és normáit 
(197 — 228). Vizsgálja a nyomtatómunka termelékenységét (228 — 84) és az emberi munka
erő problémáit (285 — 93). 

A harmadik főrész a nyomtatók vállalkozásaival foglalkozik. Bőségesen közöl 
szövegeket (299 — 304, 321 — 6, 338—40), de nem fonetikus lejegyzésben. 

Az egész műhöz rövid összefoglalás (342 — 9) és adattár (350—74) zárja be a 
kötetet. 

3. A következő sorokban néhány részlethez fűzök megjegyzéseket. 
Helyesen hangsúlyozza szerzőnk, hogy a szérű és a csép szavak önmagukban még 

nem világosítanak fel arról, hogy a cséplés vagy a nyomtatás hogyan zajlott le. A kutatás
nak a munkafolyamatok rekonstrukciójára kell törekednie (21 — 2). — Az 1343-i lóca 
graminalia adat értelmezésében nézetem szerint szerzőnknek van igaza: a prata szino
nimája s nem 'szérű' (41). — Igaz ugyan, hogy ,,. . . a csép jövevényszó átvételének ideje 
hangtörténetileg nem rögzíthető" (52), de az is bizonyos, hogy — szókezdő cs-je miatt — 
korainak kell lennie (vö.: Kniezsa, SzlJsz. I, 125 — 6; Bárczi, Hangt.2 111 — 2). — Egy 
1436-i hombra adatban szerzőnk az umbra szót véli felismerni, s tárgyilag aborát lát 
mögötte; úgy gondolja, hogy ez az umbra 'árnyék' voltaképpen szín szavunk fordítása 
(67). Ez utóbbit el is fogadhatjuk, de nem szabad elfelejtenünk, hogy magának az árnyék 
szónak is volt 'szín, kunyhó, sátor' jelentése, tehát nem a szin-t, hanem az árnyék-ot 
fordították a hombra 'umbra' szóval. Hogy ez t á r g y i l a g 'abora' is lehetett, azt 
én nem látom lehetetlennek, de bizonyítottnak sem. — Az ágy kétségtelenül finnugor 
eredetű szó, de szótörténeti vonatkozásban van még tisztázandó probléma vele kapcso
latban (179 — 80). Meg kell említenem, hogy e szavunknak mai uralkodó jelentése 'fekvő
hely', semmi esetre sem 'ágynemű', mint szerzőnk írja. 

A könyv más elvek szerint van szerkesztve, mint a nyelvészeti kiadványok, de 
gondosan és következetesen, egy-két szeplő, apró szépséghiba mégis benne maradt a 
kinyomott szövegben. így például nem tudom, miért kellett a Forcellini nevet latino-
sítani (Forcellinus). Sajtóhiba van a 40. lap első sorának kurzívan szedett latin szövegé
ben: terra terre helyett, iugere iugera helyett. A 42. lapon: ,,. . . az élet parancsoló szüksége 
írta normative elő, illetőleg szolgáltatott nagyszámú mintát, e l ő k é p e t . . . " Miért 
van itt szükség a Vorbild fordítására? Miért írja a kódexeket Codex alakban (47 stb.)? 
Nyilvánvaló sajtóhiba, de többször is előfordul a „száll < szállás" formula (134, 135). 
Szokatlan szóhasználat: „amelyet m u t a t é k n a k megemlítettünk" (148); mutatóban,, 
példaképpen vagy ilyenféle inkább helyénvaló volna. A 154. és a 161. lapon többször is 
szerepel a fémjelzett szó némileg szokatlan kapcsolatokban. Pongyolában maradt a 154. 
lap ötödik-hatodik sorában olvasható, zárójelbe tett mondat, s találunk még egy-két 
— nem értelemzavaró — sajtóhibát. 

4. Ezek a szóvá tet t apró szépséghibák azonban nem homályosítják el a gazdagon 
illusztrált monográfia alapvető érdemeit. Legfontosabb szempontjának, a munkaterme
lékenység rekonstrukciójának következetes érvényesítése révén a nemzetközi szakiro
dalom hasonló témájú monográfiáit is felülmúlja, s fő érdemeit természetesen nem nyelv
tudományi, hanem néprajzi és gazdaságtörténeti folyóiratokban kell s lehet igazán: 
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méltatni. Számunkra főképpen a reáliákra alapozott szótörténeti fejtegetései hasznosak 
és igen tanulságosak. Egyszersmind felhívja figyelmünket olyan tennivalókra, amelyeket 
nyelvészeknek kell elvégezniük. Már említettem fentebb is a földrajzinév-gyűjtés kér
dését. Megemlítem most a magyar történeti szóföldrajz sokáig nem halasztható művelé
sének, a történeti szóföldrajzi kutatások megindításának problémáját. (A munka olvasása 
közben az 54. lapnál jegyeztem meg: történeti szóföldrajz; milyen jó volna, ha volna!) 

A könyvet külsejében is szép formában jelentette meg az Akadémiai Kiadó. 
Illusztrációi — térképek, rajzok, fényképek — és a különféle táblázatok igen hasznos 
szemléltető anyagot tárnak az olvasó elé. 

Hoffmann Tamás ebben a munkájában, bár maga többször is hangsúlyozza ered
ményeinek feltevés jellegét, hipotetikus voltát, maradandót alkotott. Hiszen ha egyik
másik feltevése a jövőben nem bizonyulna is időt állónak, a feltárt források, az össze
gyűjtött anyag, megszólaltatott adatai nem fognak elavulni. 

P A P P LÁSZL6 
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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 legfeljebb 60 betűt írjanak. 
3. A kézirat szövegében a következő jelzéseket használják: (nyelvi 

adatok jelölésére), ritkított (értelmi kiemelésre) ,=félkövér (alcímek betű
típusaként) ,^^=lcapitálchen (a szerzők nevének kiemelésére). 

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

ő. A folyóiratok és sorozatok kötetszámát római számmal irják. A kötet
szám és lapszám közé vesszőt tegyenek. 
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