
ISMERTETÉSEK - SZEMLE 

Trócsányi Zoltán nyolcvan éves 

Nagyon nehéz eldönteni, milyen folyóiratban köszöntsük TRÓCSÁNYI 
ZoLTÁNt születése napja alkalmából, mert megtehetnők ezt irodalomtörténeti
ben, könyvtártudományiban, nyelvészetiben, sőt néprajziban egyaránt. S ha 
ekként töprengve próbáljuk megválasztani az „illetékes" folyóiratot, akkor 
még egy tevékenységi terület is magának követelhetné TRÓCSÁNYI ZOLTÁN 
méltatását, s ez az orosz irodalom Magyarországon való elterjesztése. E téren 
a két világháború közt, majd a második világégés után senki sem te t t annyit 
— fordításokkal és bevezető tanulmányokkal —, mint éppen ő. 

Nyelvészeti folyóiratnak szánom e néhány sort születésének 1966. de
cember 25-én bekövetkezett nyolcvanadik évfordulóján, ezért elsősorban nyel
vészeti munkásságát idézem elénk. A finn-ugor nyelvészek hálásan forgatják 
Vogul szójegyzékét (1909 — 10), amely tulajdonképpen Szilasi Móricz azonos 
című szótárának a VNGy. IV. kötetének anyaga alapján készült kiegészítése. 
Ehhez a tárgykörhöz — a finnugorisztikához — csatlakoznak ismertetései 
(E. A. Tunkelo és K. Grotefeld műveiről a NyK.-ben, E. N. Setälä, Kai Donner, 
G. Rein és mások könyveiről az Etnográfiában: 1911-1919). Mivel a finnugor 
nyelvészet sohasem nélkülözheti a népismeretet, jelentős kezdeményezésnek 
vélem az ünnepeltnek Észak nomádjai c. gyűjteményét (Athenaeum, 1935), 
amelyben útleírásokból vett részlegek plasztikusan állítják elénk némely nyel
vileg rokon nép — osztjákok, vogulok, szamojédok — múltját és jelen életét. 
Trócsányi ebben a könyvében nemcsak régi forrásokat dolgozott fel. Haladó 
gondolkodására vall az a tény, hogy a Horthy-korszak idején a Kraszin jég
törő útjáról (1929), a szovjet szövetkezetek hasznos munkájáról is szólt, és 
A. Szkacskónak 1934-ben megjelent könyvét is felhasználta, pedig abban az 
októberi forradalomnak északon tet t kedvező hatásáról esett szó. 

Aki a finn-magyar tudományos kapcsolatok történetét meg akarja írni, 
annak is segítséget nyújtanak TRÓCSÁNYI anyagközlései, mert ő volt az, aki 
A. Jalavának, Y. Koskinennek, Oskar Blomstedtnek Hunfalvy Pálhoz és 
Budenz Józsefhez intézett leveleit az Urániában, illetőleg Otto Donnernak 
magyar tudósokhoz intézett leveleit az Akadémiai Értesítőben (1916) közzé
tette. 

TRÓCSÁNYI ZOLTÁN sokat foglalkozott a magyar irodalmi nyelv kialaku
lásával és ezzel kapcsolatban helyesírásunk történetével. Régi magyar nyom
tatványok nyelve és helyesírása c. munkája (A magyar nyelvtudomány kézi
könyve. 10. füzet) lendületes előadásmódjával, bő példaanyagával és alapossá
gával még ma is méltán ajánlható azoknak, akik irodalmi nyelvünk fejlődését 
tanulmányozzák. A XVI. — XVIII . század magyar nyelvéről több dolgozata 
jelent meg: Irodalmi nyelvünk kialakulásának történetéhez (MNy. VIL), Heltai 
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nyelvéről (MNy. X., XII.) , A XVIII . századi irodalmi nyelv és helyesírás 
(MNy. XXXV.) és Irodalmi nyelvünk fejlődéstörténetéből (MNy. XIV.). 
Ezekhez csatlakozik hangulatos értekezése: A magyar nyelv Biedermeier-kor
szaka (MNy. XXIII . ) . Rendkívül sokat és mintaszerű tüzetességgel foglalko
zott a régi magyar nyelv hangjelölésével: A XVI. századbeli nyomtatványok 
e-jelölései (NyK. XXXVIII .) , Komjáthy Benedek becsülete (MNy. VI.) stb. 

Helyesírásunk történetét kutató munkáival egy tőről fakadnak nyomtat
vány- és nyomdatörténeti értekezései. Ezekből csak 2—-Sfontosabbat említünk: 
XVIII . századbeli nyomtatványok meghatározása, Impresszum nélküli nyom
tatványok és töredékek meghatározása (Fii. Közlöny 1959, 21—30.1.), valamint 
tanulmánya a Die Geschichte des ungarischen Buches und der ungarischen 
Buchdruckerkunst a F . I. D. Communicationes VIII. kötetében (Haag, 1941, 
3 - 9 ) . 

TRÓCSÁNYI ZOLTÁN mindnyájunk számára kedves és tanulságos irodalom-
és szokástörténeti kiruccanásainak eredményei A régi magyar irodalom bre
viáriuma Gyöngyösiig, Magyar régiségek és furcsaságok, Kirándulás a magyar 
múltba stb. Olyan érdemes gyűjtemények ezek, hogy egy részük napjainkban 
új kiadásban került könyvespolcunkra. 

TRÓCSÁNYI ZOLTÁN azon kevesek közé tartozik, akik a két világháború 
közt is az orosz nyelv felé fordították figyelmüket. Senki sem tet t olyan sokat 
az orosz irodalom magyarításáért, mint éppen ő. Erről tanúskodik egyebek 
során két könyve: a Dosztojevszki élete és művei c. breviárium (1925) és Az 
orosz irodalom kincsesháza (1947); ez utóbbi nemcsak terjedelemben, hanem 
jelentőségben is nyomós érv állításunk igazolására. De soroljuk ezek mellé 
még a Magyar Nyelvőrben 1945 óta publikált nyelvészeti cikkeit: a magyar 
nyelv oroszból eredő jövevényeiről, cirill betűs magyar szövegekről, az első 
orosz nyelvű magyar nyelvtanról, végül vagy két tucatnyi regényfordítását 
(Puskin, Gogol, Goncsarov, Turgenyev, Dosztojevszkij, Lev Tolsztoj, Katajev, 
Bubennov, Alekszej Tolsztoj stb.). 

Ejtsünk néhány szót a fenti működés keretéről, hivatali pályájáról is. 
A budapesti egyetemen végezte tanulmányait. 1939-től egyanezen egyetem 
bölcsészeti karán az orosz nyelv és irodalom mb. előadója volt, 1945-ben pedig 
nyilvános rendes tanárrá nevezték ki. Ezt a posztot töltötte be 1950-ben tör
tént nyugdíjazásáig. Jegyzeteivel, előadásaival nagy támogatást nyújtott az 
ebben a periódusban induló orosz szakos tanárképzésnek. Elmondhatjuk róla, 
hogy negyven esztendőn át becsületesen, állhatatosan szolgálta az orosz nyelv 
és irodalom ismertetésének az ügyét, amiért a legnagyobb elismerés illetné meg. 

TRÓCSÁNYI ZOLTÁN életútja sem volt zavartalan. Két ízben érte bántódás. 
Ennek ellenére jó kedélyét megőrizve tevékenykedett tovább. Munkájával 
küzdötte ki magának azt a napfényes, bár csak falatnyi helyet, amelynél — 
szerintünk — nagyobbat érdemel. 

ERDŐDI JÓZSEF 

Björn Collinder: An Introduction to the Uralic Languages 
Berkeley and Los Angeles, 1965. University of California Press. 167 1. 

BJÖRN COLLINDER összefoglaló uralisztikai művei szaktudományunk legtöbbet 
használt kézikönyvei közzé tartoznak. Sorukat a Fenno-Ugric Voeabulary, an Etymolo-
gical Dictionary of the Uralic Languages (Uppsala, 1955) nyitotta meg (ismertettem a 
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NyK. LIX. kötetében: 213 — 7. 1.). Ezt a Survey of the Uralic Languages (Uppsala,1957) 
követte (vö. NyK. LXII I , 225 — 8.). Összehasonlító nyelvtani összefoglalását a Compa
rative Grammar of the Uralic Languages (Uppsala, 1960) tartalmazza (ismertetése 
Hans Fromm tollából: NyK. LXVIII. 174—81). Külön kötetben elégítette ki Collinder a 
svéd anyanyelvű, illetőleg svédül tudó művelt nagyközönségnek az uráli népek és nyelvek 
iránti érdeklődését. A kötet címe: Introduktion tili de uraliska spràken (Stockholm, 1962). 
Alább ismertetendő művét szintén szélesebb körű olvasóközönségnek szánja a szerző, első
sorban az Amerikai Egyesült Államokban várható érdeklődés kielégítésére. 

Anyagában az angol nyelvű Introduction nagyobbrészt a svéd nyelvű Introduk-
tionnal azonos. Hangjelölési rendszerének az ismertetése után az uráli népekről és nyelvek
ről ad rövid tájékoztatást a szerző. A következő fejezetben az uráli nyelvek esetleges 
további rokoni kapcsolatainak a kérdését veti fel, majd röviden összefoglalja az uráli 
nyelvek kutatásának történetét. Az első főfejezet az uráli nyelvek szerkezetének van 
szentelve: bemutatja a morfémák különféle fajait és kapcsolódásaik eredményeit, azaz 
tárgyalja az összetételek, a képzett szók, a ragozott szóalakok és a mondatok jellemző 
szerkezeti sajátságait. Áttekintést ad továbbá a hangváltozásokról és a hangváltakozá
sokról. A második főfejezet összehasonlító hangtan, a harmadik összehasonlító morfológia. 
Az ötödik s egyben utolsó főfejezet egy kis etimológiai szójegyzék. Egyik nem légyegtelen 
különbség az Introduction és a svéd nyelvű kiadás között az, hogy amíg az utóbbiban a 
különféle szerkezeti sajátságok megvilágítására a szerző gyakran hivatkozik svéd nyelvi 
példákra, addig az angol kiadásban ezek helyét az angolból és egyéb olyan nyelvekből 
vett példák foglalják el, amelyek az amerikai olvasóközönség számára ismertebbek, 
mint a svéd rfyelv. 

Az Introduction hangjelölése azonos a korábbi Collinder-művekből ismert hangjelö
léssel, azaz: a szerző általában a Finnisch-Ungrische Forschungen hangjelölését használja, 
de bizonyos módosításokkal. A FUF-rendszer módosításakor a fonematikus hangjelölés 
eszményét tar tot ta szem előtt. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy COLLINDER kevesebb 
betűt és jelet használ, mint amennyi a FUF. rendszerében használatos, de ezt egyebek 
közt úgy éri el, hogy némely betűt más-más nyelvben más-más hang jelölésére foglal le. 
Vitathatatlan, hogy ez az eljárás csökkenti a szedési költségeket, s a nem-szakemberek 
számára kevesebb fejtörést okoz, mint a FUF. rendszeré, ugyanakkor mások számára 
együttjár azzal a kényelmetlenséggel, hogy jó néhány betű hangértékét nyelvenként, sőt 
nyelvjárásonként külön-külön kell tisztázniuk és számontartaniuk. 

Rátérek az összehasonlító hangtani fejezet (75 —103. 1.) tárgyalására. 
Uráli alapnyelvi szókezdő mássalhangzókul teljes bizonyossággal csak olyan más

salhangzókat rekonstruál a szerző, amelyeknek ősi voltára nézve a kutatók túlnyomó 
többsége egyetért. Kérdőjellel szerepeltet azonban néhány további mássalhangzót is. 
Ezeknek alapnyelvi voltát egyik vagy másik kutató feltette ugyan, de ez olyan valószínűt
len, hogy — gondolom — ma már a kérdéses mássalhangzókat nyogodtan törölhetjük az 
uráli alapnyelv hangállományából. A (kakuminális) *Z-re és *w-re (CoLLiNDERnél l és n), 
továbbá az *s hangra gondolok. 

Ami a CoLLiNDERtől feltett uráli „cacuminalis" Z-t illeti, PAASONEN (Beitr. 36) 
volt az első, aki — a mai osztják nyelvjárások némelyikében fennálló l ~ l kettősség 
alapján — a fgr. alapnyelvben (a fgr. *Z'-mellett) k é t jésítetlen Z hang megkülönbözte
tését tar tot ta szükségesnek. Nézetéhez — új anyag bevonásával — csatlakozott TOIVONEN 
(FUF. XX, 47 — 82). COLLINDER álláspontjához helyesbítésként egyfelől meg kell azonban 
jegyeznünk azt, hogy a postdentalis Z-en kívül bizonyos osztják nyelvjárásokban nem 
„cacuminalis", hanem postalveolaris Z található (ezt KARJALAINEN a FUF. hangjelölésétől 
eltérően jelöli Z-lel), másfelől utalnunk kell E. ITKONEN észrevételeire (Vir. 1957 : 7 — 8 és 
UAJb. XXXIV, 194), aki szerint az Z-t tartalmazó osztják szavak nagy része hangutánzó
hangfestő jellegű, közülük csak igen kevésnek van biztos megfelelője a vogulon kívül, s 
ez a körülmény az osztják l kései keletkezésére utal. 

Hasonló a helyzet az Introductionban szereplő uráli „cacuminalis" *-n-nel. Ahhoz 
a feltevéshez, mely szerint a finnugor (? uráli) alapnyelvben az (alveolaris) n mellett egy 
„postalveolaris" n, ab-La.7, ^ is volt, elsőnek KARJALAINEN (SUSA. XXX/24:1 —30) folya
modott — ugyancsak azon az alapon, hogy néhány osztják nyelvjárásban n-nen kívül 
„postalveolaris" n is található (a FUF. hangjelölési rendszerétől eltérően ezt is a cacumi-
nalisság jelével n-nek jelöli). Hogy a kérdéses osztják nyelvjárásokban az n-en kívül még 
egyéb postalveolaris hangok is előfordulnak, arra mégcsak nem is utal — jellemző módon 
dokumentálva ily módon a korabeli összehasonlító nyelvészeti módszer azon hiányosságát, 
ho gy a hangok történetét egymástól teljesen elkülönítve vizsgálta, s a hangok rendszerbe 
tartozásának a gondolata még egyáltalában nem foglalkoztatta. KARjALAiNENnak azon
ban nem sikerült igazolnia, hogy az osztják n-nek, illetőleg (nyelvjárási) n-nek a vogulban 
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kettős hangképviselet felelne meg, s ezért valószínűbb, hogy a bizonyos nyelvjárásokban 
fellépő n-t nem finnugor alapnyelvi *n feltevése útján, hanem osztják nyelvjárási külön-
fejlődés eredményeként kell magyaráznunk. KARJALAINEN feltevéseivel szemben már 
LEHTISALO (SUST. LXXII , 120) kifejezte kételyeit, ERKKI ITKONEN (Vir. 1957:7 — 8 és 
TJAJb. XXXIV, 194) pedig az osztják n keletkezésére elfogadható magyarázatot is adott. 

A finnugor (uráli) *s feltevése TorvONENtől származik (I. SUST. LXVII, 1933 : 
377 — 84), s alapja az a meglátás, hogy néhány vogul nyelvjárásban nem s, hanem s je
lentkezik olyan szavakban, amelyek finnugor megfelelőiben fgr. *é- folytatójaként is
mert hangot találunk. A tagadhatatlan kettősségből TOIVONEN arra következtet, 
hogy a finnugor (uráli) alapnyelvben á-en kívül s hang is volt, amely valamennyi nyelvben 
egybeesett a fgr. *á-szel, megőrizte azonban különállását a vogulban annyiban, hogy be
lőle az ősvogulban depalatalizáció útján ä (> KK., FK., FL., Szo. s) fejlődött, míg a má
sik eredetileg jésített szibilans: a é (fgr. *é > ősvog. *s változás után) s alakban élt és él 
tovább. 

Noha feltevésének támogatására TOIVONEN bizonyos árja eredetű vogul szavak 
hangviszonyait is bevonja, kétségtelen, hogy feltevése egyoldalú módszertani meggondo
lásból fakad, ós számos nehézséget rejt magában. Már magában az is meggondolkoztató, 
hogy csupán e g y e t l e n nyelv némely nyelvjárásának hang viszonyaiban finnugor, 
sőt uráli hangviszonyok tükröződését kellene látnunk. További nehézséget látok abban, 
hogy — noha a feltett *á ~ s kettősségnek a másik két ugor nyelvben nincs semmi nyoma 
— a ToivoNEN-féle feltevés értelmében azt is el kellene fogadnunk, hogy a *á ~ s kettős
ség még az osztják és a magyar nyelv különéletének a kezdetén is megvolt, de ezen nyel
vekben is — miként a finn-permi alapnyelvben — egymástól független s > s változás 
ment végbe. Mindezen nehézségek mérlegelése után nekem valószínűbbnek tetszik ERKKI 
ITKONEN állásfoglalása <(]...: Vir. 1957 : 8 és UAJb. XXXIV, 194), mely szerint a fenti, 
csupán a vogul nyelvben megállapítható kettősséget magának a vogul nyelvnek a hang-
viszonyaiból — nem pedig finnugor, sőt uráli kettősség feltevésével — kell magyaráznunk. 

Hogy szóbelseji geminált zárhangok beletartoztak az uráli alapnyelv hangállo
mányába, azt COLLINDER kétségesnek mondja. Nézetével több kutató egyetért. Meg kell 
azonban jegyeznünk, hogy a gemináta zárhangok megvoltára vonatkozó feltevés jó 
néhány etimológiával és bizonyos érvekkel támogatható, amiből COLLINDER rövid mon
data semmit sem sejtet. Ilyen formában ez az állítás akár el is maradhatott volna, hiszen 
azon két etimológia, amelyre COIXINDER utal, semmit sem bizonyít, sőt mégcsak nem is 
valószínűsít. Általában keveseljük azon etimológiák számát, amelyekre a szerző az egyes 
alapnyelvi hangok fejleményeinek bemutatása céljából hivatkozik. 

A csupán szóbelseji alapnyelvi hangokként rekonstruált hangok közül törlendőnek 
véljük a y spiránst. Rekonstruálására elsősorban néhány finn és lapp szó hangképviselete 
késztette a régibb kutatókat. Feltevését feleslegessé teszi azonban az a magyarázat, melyet 
a kérdéses szavak hangalakjáról E. ITKONEN adott (FUF. XXX, 3 — 14). A szóbelseji 
alapnyelvi mássalhangzók tárgyalásában különben helyeselhető újítás, hogy a szerző — 
nagyobb mértékben, mint a svéd kiadásban — feltünteti a (norvég) lapp fokváltakozást. 

Az uráli vokalizmust ugyanolyannak rajzolja COLLINDER, mint a Comparative 
Grammarban: az uráli alapnyelv magánhangzóállományát 3 veláris (a, o, u), 4 palatális 
(ä, e, i, ü) és két középhang (o = e és y = i) alkotta. A középhangok felvétele tekinteté
ben tehát véleménye továbbra is eltér ERKKI ITKONEN véleményétől. A középhangok 
alapnyelviségére vonatkozó feltevés még a régi finn iskolától (1. például SETÄLÄ: SUS. 
Aik. XIV/3 : 36 — 49) származik, legalábbis az *i-re vonatkozó feltevés tarthatóságába 
vetett hitünket erősen csökkentik azonban azok az ellenvetések, amelyeket az ide vonat
kozó etimológiákkal szemben JOKI tet t (Vir. 1962:296 — 7). Ámde helyesen fejtette ki 
nemrég Bo WIOKMAN (SUST. 125 : 667 — 9), hogy mindezen kérdésekben addig nem fog
lalhatunk véglegesen állást, amíg a részletkutatások nem terjednek ki valamennyi finn
ugor, illetőleg uráli nyelvre. Az olyan összefoglaló művek, mint COLLINDER említett művei, 
nem foglalkozhatnak részletekbe menő érveléssel, korábbi nézetek beható cáfolatával stb., 
épp ezért nem alkalmasak a függőben levő kérdések eldöntésére. 

Továbbra is véleménykülönbséget tükröz az Introduction egyfelől szerzője, más
felől ERKKI ITKONEN között az alapnyelvre felteendő hosszú magánhangzók kérdésében. 
COLLINDER elismeri például az *ö és *ë feltevésének jogosságát, tagadja azonban, hogy 
az alapnyelvben a rövid i és u hangoknak is lett volna hosszú változatuk. Azzal érvel, 
hogy a feltett hosszú és rövid hangok közötti különbség csupán a lappban, s itt is legtöbb-
nyire csak olyan szavakban tükröződik, amelyek jövevényszók, vagy legalábbis azok 
lehetnek a balti finn nyelvekből. Az Introduction Íratása idején folytatta azonban kutatá
sait ERKKI ITKONEN is, és legalábbis az *ü alapnyelvisége mellett további érvvel áll elő: 
a balti finn u és ü osztják megfelelései annyira világosan megkülönböztethetők, hogy 
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nyilvánvalóan Ősrégi kvantitásbeli különbséget tükröztetnek (UAJb. XXXIV, 1962 : 196). 
Ugyanő a jelzett helyen utal Auxis J . JOKI régibb vizsgálódásainak eredményeire is (1. 
Vir. 1950 : 157 — 8), melyek az uráli alapnyelvben hasonló kvantitásbeli kettősség meg
voltára engednek következtetni, mint amilyen a balti finn nyelvekben van, illetőleg felte
hetően eredetileg is volt. Minthogy jelzett dolgozatában E. iTKONENnak nincs módja arra, 
hogy bizonyító anyagát bemutassa, az alapnyelvi hosszú magánhangzók régóta vitatott 
kérdésében sem láthatunk ma még eléggé tisztán. 

Az összehasonlító morfológián belül (104 — 35. 1.) a szóképzést tárgyaló fejezet 
viszonylag kis terjedelmű és nemcsak lényegében, hanem részleteiben is azonos a Compa
rative Grammar megfelelő fejezetével. Nincs számottevő különbség az utóbbi művel 
szemben a névragozásról szóló részben sem. I t t egyrészt az uráli (finnugor) alapnyelvi 
ragok folytatásairól ad számot a szerző, másrészt röviden utal egyes uráli nyelvek másod
lagos esetragjaira is. A könyv áttekinthetőségét növelte volna, ha az ősi ragok folytatói
nak és a másodlagos ragoknak a szemléje a jelenlegitől eltérő csoportosítás útján vagy 
nyomdatechnikai megoldás révén jobban elkülönülne egymástól. Az alapnyelvre feltett 
esetragok körében a szerző számol a régóta ismert *-na ~ *-nä ragos locatiyusön kívül 
egy finnugor *-tta ~*-ttä ragos locativussal (fixativussal vagy prolativussal) is^,a könyve 
végén levő bibliográfia azonban nem világosít fel bennünket az e kérdésre vonatkozó 
irodalomról. •• • • 

A számjelek rövid ismertetése után az igeragozással foglalkozik a szerző. Minthogy 
az uráli, illetőleg finnugor kori igeragozást nem tudjuk rekonstruálni, mondanivalóját 
i t t az idő- és mód jelekre, valamint a személy jelek bemutatására korlátozza. Illusztrálá
sukra az egyes nyelvekből igealakokat alig közöl, ezért a szakemberek körén kívül álló 
olvasók számára ez a fejezet nem könnyű olvasmány. Figyelembe kell azonban vennünk, 
hogy egész paradigmák vagy akárcsak paradigmatöredékek bemutatását bizonyára ter
jedelmi korlátok akadályozták. 

Az Introduction VI. és egyben utolsó összehasonlító nyelvészeti fejezete etimoló
giákat tartalmaz. Finnugor etimológiai szótárából csak a törzsanyagot — az etimológiák
nak egy tizedrészét — vette á t a szerző, s így e rész terjedelme mindössze 11 lap. Minthogy 
a közölt etimológiák nagy többsége az úgynevezett biztos etimológiák közé tartozik, ezek 
helyesbítésre általában nem szorulnak. Kivétel a finn nivo- 'deprive of hair etc.' és rita 
' t rap ' etimológiája. Az előbbi megfelelőjeként közölt jurák és kamasz szó törlendő. A szó 
valószínűbb jurák megfelelőjét a SKES muta t ta ki. A rita megfelelői közül ugyancsak a 
szamojéd szó esik ki annak alapján, amit e szóról JOKI (Vir. 1962: 296) kifejtett. 

Az Introductiont 18 lap terjedelmű bibliográfia zárja le. Ennek több tétele azt 
mutatja, hogy a szerző a Comparative Grammar bibliográfiáját kiegészítette és korszerű
sítette az 1960 óta megjelent legfontosabb nyelvészeti munkákkal. A legújabban megjelent 
nyelvészeti munkák sorában a magyar és a szovjet nyelvészeti irodalom is több tétellel 
szerepel. A bibliográfia növelésével kapcsolatban persze könnyű lenne további igényeket 
támasztanunk, viszont — be kell látnunk — annál nehezebb lenne ezen igényeknek eleget 
tenni. Hiszen a finnugor, illetőleg uráli nyelvészeti tudományos termelés olyan mértékben 
nő, hogy állandó számontartására valójában már egy külön kis intézet lenne hivatott. 

Az Introduction megírása és megjelentetése az amerikai könyvpiacon további 
jelentős lépés COLLINDER részéről az uráli nyelvek minél szélesebb körben történő meg
ismertetése érdekében. 

LAKÓ GYÖRGY 

Bonpocu 4>HHHO-yropCKOro #3biK03HaHHH. BbinycK 3. Moszkva, 1965. 215 lap 

Az 1963. évben a Szovjetunió Tudományos Akadémiája Nyelvtudományi Inté
zetének Finnugor Szekciója Ungvárott (Uzsgorodon) rendezte konferenciáját. Az utóbbi 
időben kétévenként tar tot ták az ilyen jellegű összejöveteleket, és az elhangzott előadáso
kat nyomtatásban is kiadták (vö. LAKÓ GYÖRGY: NyK. LVI, 294—5; ERDŐDI JÓZSEF: 
NyK. LXII , 158 — 61, LXIV, 379 — 383, LXV, 478—480). — A kiadványokon a kötet
számot érthetetlen módon nem tüntették fel, noha mind egyformán a Bonpocu (JMHHO-
yropCKOro fl3biK03HaHHfl címet viseli (nem a Bonpocbi cOBeTCKoro (])HHHO-yrpoBe,neHHfl nevet, 
miként azt a I I I . kötet bevezetésében, a 2. lapon írják). Az I. kötet 1962-ben, a II . 1964-
ben jelent meg, mindkettő nyomtatásban. A I I I . kötet tavaly látott napvilágot, sajnos, 
nem nyomtatásban, hanem sokszorosított formában: Ez azért „sajnos", mivel a tö., élet
len sokszorosítás gyakran szinte kiböngészhetetlenné teszi a nyelvészeti adató ^at, a 
figyelmetlenül lehúzott szöveg elkenődött, néhány lap (pl. a 4. és a 139.) elcserél ődött. 
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De az optikai okon kívül többszörösen kár> hogy nem a szokásos nyomdai eljárással készült 
ez a gyűjtemény: egyrészt ilyen köntösben nem képviseli megfelelően à szovjet nyelvtu
dományt, másrészt ezt a kötetet Vaszilij Iljics Litkin 70. születésnapjának a tiszteletére 
bocsátották ki, LITKIN tudományos érdemei pedig k ü l s ő f o r m á b a n is tökéletes 
elismerést érdemeltek volna. ,,Last nőst least" megemlíteném még, hogy ebben a kötetben 
kiváló értekezések sora került ki a sajtóból, olyanok, amelyek az általános nyelvtudo
mányt (főként a névtudományt) és a finnugrisztikát új adataikkal és helyes okfejtésükkel 
jelentősen gazdagítják. A kötetet ezért is méltóbb kiadásban kellett volna publikálni. 

Nem szívesen fedjük meg a formáért a kiadót, inkább örömmel térünk rá a kötet 
egységes anyagának megbeszélésére. Hangsúlyozzuk, hogy az anyag egységes, mivel az 
az 1963-ban rendezett konferencia vezetősége — nagyon helyesen — nem engedé
lyezte az előadók tematikus csapongását, hanem az uráli nyelvek szókincsének, első-
heryt pedig a helynévadásnak a problémáit kívánta tárgyaltatni. Ez az egy célra 
törő eljárás megóvta az értekezletet az anyagnak mozaikszemcsékre való széthullásá
tól, ugyanakkor módot nyújtott arra, hogy több nyelvész saját uráli anyanyelve szókin
cséből, helyi ismereteiből építse föl előadását, tanulmányát, és olyan anyagot tárjon 
elénk, amelyet eddig nem Ismerhettünk, és úgy értékesítse anyagát, ahogy azt csak egy 
népe szokásait meg hagyományait ismerő kutató értékelheti. Hiszen az etimológiákban 
mindenkor a reáliák a csalhatatlan bizonyítékok: ezek nélkül sok szófejtés csupasz agy
sanyargatás, formális „származtatás" lehet. Főként ennek a gondolatnak a jegyében 
szeretnők a kötetet ismertetni és azt óhajtanok, hogy ezen ismertetés másokat is a gyűj -
teménnyel való foglalkozásra ösztönözzön. 

* 
A bevezető sorok után K. J. MAJTYINSZKÁJA ismerteti V. I. Litkin életútját, mél

tatja tudományos, oktató és szervező munkáját, kitér Litkin költői és fordítói tevékeny
ségére is (3 — 9). Több mint egy tucat lapot (10 — 23) foglal el Litkin munkáinak a felsoro
lása. Egyik első értekezése — ,,Az s-képzők a permi nyelvekben" a címe — Budapesten 
nyomódott 1927-ben. A munkáiról szóló recenziók is helyet kaptak az alapos bibliográfiá
ban. Gazdag Litkin irodalmi munkássága, hosszú tehát a felsorolás, noha kimaradtak 
belőle a szerzőnek újságokban, folyóiratokban, tankönyvekban, gyüjteményekban kiadott 
versei, fordításai. 

A lexikai tárgyú értekezések sorát B. A. SZERE BRENN YIKOV cikke nyitja meg: 
A Vicsegda folyó medencéje ősi lakosságának az etnikai származása (24—28 k.). A szerző 
az ősi lakosság hovatartozását folyónevek alapján próbálja meghatározni. Előbb le
hántja a komi nyelv segítségével magyarázható réteget, és ekkor — többek között — 
marad egy -im, -im végződésű folyónévcsoport (pl. Kuim, Jortim stb.). Megállapítja, 
hogy ennek a csoportnak a megfelelői déli komi (permják) területen is fellelhetőek, ám 
udmurt területen csak gyéren. A Komi Köztársaság területéről nyugatra is találhatóak 
-im végződésű folyónevek (pl. Lisim, Uktim). Véleménye szerint e folyónév-típus Nyugat-
Szibériából származik, mert e terület északi részén akadnak ilyen végződésű folyó- és 
településnevek, főként a Konda folyó táján. Mivel némely Északnyugat-Szibériában ta
lálható név permi területen is megismétlődik, SZEREBRENNYIKOV úgy véli, hogy a nevet 
adó „ugróid" nép keletről vándorolt nyugat felé. — Ennek a feltevésnek — úgy vélem — 
több tény ellen mond; így egyrészt az, hogy a manysik néha hozzáfűzik a folyónévhez a 
ja 'folyó' szócskát, amire nem volna szükségük, ha az illető folyót ősi (ugor v. obi-ugor) 
szóval jelölnék (vö. e kötetben ROMBANGYEJEVA cikkének idevágó pontját, 48. 1.), más
részt történeti ismereteink is cáfolják a kelet-nyugat irányú ugor vándorlás feltételezését. 
SZEREBRENNYIKOV végső következtetésével azonban egyetértünk: a komiknak a Vicsegda 
völgyébe való érkezte előtt két (vagy több?) nép (népcsoport) élt már e vidéken. A folyó
nevek egy része az Északi Dvina, Szuhona, Onyega mentén — tehát nyugatabbra — élők
kel való etnikai kapcsolatra utal, a másik rész esetleg obi-ugor jellegű szubsztrátum. 

A. K. MATVEJEV, a szverdlovszki egyetem munkatársa, folytatja toponimikai 
kutatását, melyről több értekezésében (pl. ^peBHeypaubCKaH TonoHHMHKa H ee nponc-
xo>K,fl;eHHe, megjelent a Bonpocbi apxeoJioraH y pana, Szverdlovszk 1961. című gyűjtemény
ben) írt már: vizsgálja melyek az északoroszországi orosz táj nyelv idegen eredetű helynevei. 
— Ezúttal két folyónév-csoportot vizsgál. Előbb a másod- és harmadrendű mellékfolyók 
nevének -vej végződését elemzi (29 — 31). Ilyen végződésű víznevek a Pinyega és a Mezeny 
folyók medencéjében fordulnak elő (Virvej, Kervej stb.), archangelszki területen, Komi-
föld közelében. Ügy véli, hogy ebben a végződésben az udm. vaj 'forrás, (folyó)ág' szó 
permi őse rejlik. (Szerintem ennek komi megfelelője.) Utal arra, hogy e folyónevek elő
tagja javarészt (66%-ban) a komiból magyarázható, pl. Vir(vej), vö. komi, udm. ver 
'erdő', Kervej, vö. komi, udm. ker .'gerenda' stb. Hozzáfűzhetjük még, hogy a hangsúlyo-
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zás módja (valamennyi ide tartozó név az első szótagon hangsúlyozott) szintén e folyó-
nevek komi (finnugor) eredetéről vall. — A Matvejev-vizsgálta folyónevek második cso
portját a -voza végződésűek alkotják; területileg a Vaska folyó alsó folyásánál levőket 
szemelte ki a szerző vizsgálatra (31 — 34). Megállapítja, hogy az orosz nevekben levő 
-voza a komi voz 'ág, mellékfolyó' szóból ered. Úgy véli, hogy az orosz nevekben a szóvégi 
-a hang az orosz nyelvben történt rendszerbeilleszkedés eredményeként csatlakozott az 
eredetileg mássalhangzós szóvéghez (az orosz peKa, eoda stb. szavak hatására). — Ha ez 
valóban így esett meg, akkor megfontolandó, vajon nem ilyen eredetű-e a -ga, -ma, -sa, 
-sa, -za stb. végű folyónevek végső magánhangzója is. A -voza utótagú folyónevek több
ségének is (17-ből 12-nek) a komi nyelvből magyarázható az előtagja, pl. Baid(voza), 
vö. udorai baid 'fűzfa'; Voi(voza), vö. komi voi 'éjszaka, észak' stb. 

A következő, ,,A komi-permják körzet víznevei" című tanulmányban A. Sz. 
Krivoscsokova-Gantman folytatja az A. I. Popov, A.K. Matvejev, B. A. Szerebrennyikov 
kezdte munkát: a finnugor népek lakta terület vízneveinek a vizsgálatát (35 — 44). Kettős 
célt tűzött ki maga elé: a) ki akarja deríteni, milyen nyelvből ered a komi-permják hidro-
nimika, b) mely képzésmód produktív még most is a vízrajzi névadásban. A tanulmány
ban a következő utótagokkal (végződésekkel) foglalkozik: -va, -ja, -voz, -sor. Kimutatja, 
hogy a -va végződés komi eredetű: va 'víz'. Tanulságos azon megállapítása, hogy a r é g e b-
b i feljegyzésekben és a nép ajkán nagyobbrészt ma is a -va nélküli alak használatos, pl. 
Ser, Nerd (jelenleg Serva, Nerdva). Megállapítja, hogy a -ja végződés lehet obi-ugor erede
tű, vö. manysi -ja 'folyó', ámde az előtag gyakran komiból magyarázható, sőt a térképe
ken olvasható ,»hivatalos" -ja helyett a nép nyelvében -ju található, vö. komi-permják ju 
'folyó, patak'. A permják terület északi részén az idősebb nemzetség a -ju végződésű 
alakot használja a -ja végződésű helyett. A szerző tehát a hivatalos -ja végződésben az 
orosz peKa szóhoz való alkalmazkodást véli felfedezni. Ugyancsak komi eredetű a -voz 
végződés ( = komi-permják voz 'folyóág, mellékfolyó') és a -§or, amely igen gyakori utótag 
( = komi-permják sor 'patak'). A továbbiakban a térszínformák nevével (pl. 'fok', 'csalit' 
stb. )összetett folyóneveket vizsgálja Kriviscsokova-Gantman. 

A fenti tanulmányok sorát J. ROMBANGYEJEVA „Néhány manysi helynév etimoló
giája" c. értekezése zárjaié (45 — 52). A szerény cím mögött a szerzőnő tapasztalatain és 
megfigyelésein alapuló, elvi fontosságú közléseit találjuk. Megállapítja, hogy a természet 
kellős közepén élő manysi ember számára a hely (dűlő, mező, víz) névvel történő megjelö
lés módja az élelemszerzés és település szempontjából határozódik meg. Ezt bizonyítja a 
jelölések tartalmi bemutatása: 'tavaszi halászóhely' (tüjapawdl, tkp. 'tavaszfalu'), 'sukvr-
halasfolyó' (sukarja). Hosszú az erdőfajták és más térszínformák jelölésére szolgáló külön
féle szavak sora: 'pihtafenyő háncs hántó erdő' (üjum), 'rénmoha nőtető erdő' (säw), 
'áfonya szedő mocsár' (järjkelma), 'zsombékos, hol lábbelibe való fű szedhető' (lus), ' tó 
kárásszal s más hallal' (tür), 'tó kárász nélküli' (uraj), 'időszakos tó, nincs benne min
denkor hal' (lüs), 'sziklás, kopár hegy' (nör), 'sűrű erdőtől fedett, téres hegy' (ur), 'ala
csony domb' (uram), 'rén számára való mohtól benőtt halom' (%omali). A folyók elne
vezésében is azonos megfigyelés, illetőleg a gazdasági szempont a mérvadó: 'rétről jövő 
folyó, állandó, rekesztő halászásra alkalmas' (ä%t\a~\), 'időszakos folyó, lehet rajta ladikkal 
közlekedni, nyáron halászni' (är[i]), 'időszakos, lassú folyású víz, csak a halak ívásakor, 
ül; ikrarakásakor halászható' (yulum), 'egész nyáron át halászható folyó, lehet rajta 
csónakon közlekedni, de a szomszédos folyónál kisebb' (ja > ja) (ezt a ja szót n a g y 
f o l y ó k nevéhez nem függesztik hozzá, pl. Täyt 'Szoszvaj, Lüsum 'Lozva', Polum 
'Pelim'). Az egész nagy folyót viszont äs névvel illetik (pl. Äs 'Ob', Pëéar äs 'Pecsora', 
tkp . 'Pecsora meder'). Ezen elnevezések módját a közvetlen szemlélet meg a gazdasági 
életforma (használhatóság) determinálja. A továbbiakban ROMBANGYEJEVA két és há
rom tagú összetételeket vizsgál (köztük vegyesen manysi és chanti elemekből levőket). 

K. MAJTYINSZKAJA 1964-ben megjelent könyvében (MeCTOHMeHHfl B MOPAOBCKHX H 
MapHÍíCKHX H3MKax, Moszkva) a mordvin meg a mari nyelv névmásait kutat ta , de nem 
vetette össze egymással a két volgai nyelv közös névmásállományát és annak használatát. 
Most pótolja a mulasztottakat, és foglalkozik (53 — 61) az o-, t8- ~ t8- névmástövekkel, 
valamint a törökből, illetőleg az oroszból e nyelvek által külön-külön átvett névmásokkal^ 

N Y . M. TEBESCSENKO gazdag anyagot közöl „Nyenyec személynevek" c. tanulmá
nyában (62 — 71). Rendkívül tüzetes feljegyzéseiben gyakran az egyénig leszállva is
merteti a névadás körülményeit. 

" J . Sz. GTXLJAJEV néhány komi szó és kifejezés történetét vázolja fel (72 — 79). 
Valamennyi magyarázatát „belső" etimológiának, nevezhetjük azaz a szó fejlődéstörténete 
magából a komi nyelvből bontható ki. 

GY. G. KAZANCEV mari nyelvész anyanyelvének néhány szavát etimologizálja 
(keleti mavras 'ríni, üvölteni', mukle 'bütyök, gumó, dudor, tag', mutuk 'kurta'), utal 
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arra, hogy e szavak megfelelői nemcsak a csuvasban találhatóak (80 — 85), hanem más 
török nyelvben is. — Véleményünk szerint a mari mayras hangutánzó (vö. mari M. 
müySras bőgni' (pl. juh) 'sírni', H. mäydräs 'sírni, bégetni', M. mayêras 'sírni; bégetni 
(bárány), mekegni (kecske)'; finn möyrytä 'bőg (pl. bika)', möyry 'robaj; bömbölés', 
möyriä 'bömböl, morog' < *möyre-). A mukle szóval kapcsolatban utalunk a komi pukil, 
pekil', udm. M. pukilo, J . MU. puklo 'tuskó, tömb' és a finn pökkylä, pökkelö ' tuskó' sza
vakra (vö. LAKÓ: NyK. L, 213 — 14, SKES I I I : 694/b. s.v. pökkö), valamint a manysi É. 
müyer, müwdr 'tuskó', KL. mäir 'sulyok'szavakra, (MUNKÁCSI, VNGy. IV: 394; KÁLMÁN 
BÉLA, VNGy. IV/2: 285/b és 313/b). Úgy sejtem, hogy alakábrázoló szóval van dolgunk 
(vö. magy. bog, göb stb.). 

A. UNIVEBE a szóalak fogalmával kapcsolatban néhány észt szó népnyelvi variá
ciós lehetőségeit sorolja fel: jésítés, gemináció, fokváltakozás kiegyenlítődése stb. (86 — 93). 

Több tanulmány szótárszerkesztési problémákat vet fel. K. KONT a vót nyelv szó
tárának kérdésével foglalkozik (94 — 99), mivel tervbe vették az egyes finn-balti nyelvek 
külön-külön nyelvjárási szótárának az összeállítását. A vót szótárhoz 150 000 kartoték 
áll rendelkezésükre. A szótár történeti, jelenkori és nyelvjárási alakokat tartalmaz, eti
mológiát azonban nem ad; a variánsoknál utal a címszó-cikkre, közli az idiomatizmusokat. 
Terjedelmét kb. 110 —140 ívre becsülik a szerkesztők. A szótárhoz három melléklet csat
lakozik majd: helynevek, személynevek, állathivogatók. — A. P. FEOKTYISZTOV az ún. 
Damaszkin-szótár (erza-mordvin) anyagát ismerteti. Minthogy ennek kiadásán dolgozik, 
most az anyag elrendezéselveit közli (100 —109). — R. M. BATALOVA a komi-permják 
nvelv (a mi fogalmaink szerint permják nyelvjárás) három kéziratos szótáráról ír, melyek 
a XVIII . századból és a XIX. század első feléből valók (110 — 112). 

E. VÄÄRI a lív nyelv produktív névszóképzőiről értekezik (122 — 129): -ks, -mi, -li, 
-i, -m, -kki, -yênD (a fi. kunta szó lív megfelelőjéből!), -t, -nz, -nika (lett eredetű), -z, -ib. 

Szemantikai kérdést vet fel T. V. TYEPLASINA cikke (130 — 139): Udmurt rokonság
megjelölések (pi 'fiú', nil 'leány'). (Hibáztatjuk, hogy nem utal néhány cikkre, így V. 
LITKIN: Nyr. 59: 76 — 77, BEKÉ ÖDÖN: I. OK. 5: 40—43). Vö. újabban R É D E I KÁROLY: 
I. OK. XXII I , 249. 

A . R O T azt vizsgálja, hogy 1917 után milyen sajátos társadalmi-politikai „szovje-
"tizmusok" kerültek a magyar nyelvbe. Terjedelmes tanulmányában, amelynek érdeme, 
hogy nagy forrásanyagot, szépirodalmi műveket, újságcikkeket stb. dolgoz fel, orosz-
magyar nyelvi érintkezésről szól. Sajnos, elhanyagolja az eddig mások által már elvégzett 
kutatásokat (Trócsányi, Erdődi, Kiss Lajos), ezért sokszor "újra felfedez". Számolnia 
kellett volna azzal is, hogy a kifejezések javát németből fordították magyarra (pl. ötéves 
terv, tervgazdaság), ül. német vagy francia mintára bővítették a magyar szó jelentését 
(pl. tanács). Nem fogadhatjuk el emigrált magyar írók munkáit a m a g u k i d e j é b e n 
h a t ó nyelvi tényezőkként (Illés Béla művei, Sarló és kalapács). RoTnak egyeztetnie 
kell gazdag anyagát a magyarországi kutatások eredményeivel, akkor eredményesebben, 
ismétlések nélkül haladhat tovább. Megállapítjuk azonban, hogy dolgozata bővelkedik 
helyes általános nyelvészeti megállapításokban, és ezért igen értékes. 

P. LIZANYEC nagyon érdekes dolgozatában — A kárpátaljai ukrán nyelvjárások 
magyar jövevényszavai (156 —168) — Csopey László munkáját értékeli. Véleménye 
szerint Csopey magyar nacionalista szellemtől sarkalva eltúlozta a rutén nyelvbe került 
magyar eredetű jövevényszavak számát. Ugyanakkor LIZANYEC elismeri Csopey kezde
ményezésének érdemét, anyaggyűjtésének jelentőségét. 

P. CSUCSKA a Kárpátalja ukrán nyelvjárásaiban fellelhető magyar eredetű sze
mélyneveket csoportosítja (169—181). A magyarból ered az összes családnév 5%-a, kb. 
480 név, a ragadványnevek 10%-a a déli részén, — ámde Verhovina vidékén szinte egy 
sem —, a keresztnevek 3%-a, szám szerint kb. 120. Az állatnevek közt szinte alig akad 
magyar eredetű juhra, disznóra, baromfira és macskára vonatkozó, a kecskenevek közt 
pedig elenyészően csekély a magyarból származók száma. Viszont a lónevek 60%-a, a 
baromnevek (ökör stb.) fele a magyar nyelvből való. 

ZÉKÁNY IMRE a Kárpátalja román lakosai nyelvében levő magyar jövevény
szavakról (182 —186), szó- és alaktani beilleszkedésükről ír a régebbi nyelvészeti irodalom 
(Alexics György, I. Damian, Tamás Lajos, Kis E. cikkei) és amagagyűjtötte újabb adatok 
felhasználásával. 

Érdekes V. ZLOBiNÁnak a karjalai-finn nyelvben fellépő lexikai interferencia tüne
téről szóló dolgozata (187 —193). Az adott esetben az orosz eredetű szavaknak azonos 
jelentésű karjalai szavakkal való találkozásáról, az ilyen találkozás következtében fellépő 
kategoriaváltózásról (pl. melléknév -> határozószó), a fonológiai rendszer.kibővüléséről, 
hibridekről (pl. nimi 'semmi' = or. HU + finn mi) stb. esik szó. Szívesen látnók e dolgozat 
bővebb variánsát. 
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T. G. LoiiJA és V. Sz. SZUHANOVA a karjalai orosz nyelvjárásokban levő balti-finn 
eredetű jövevényszavakról: helynevekről és közszókról ír (194—201). Ez utóbbiak hal
nevek, hal részeinek jelölései, halászati műszók, rovar- és állatnevek, sajátos térformákat 
jelölő szók, valamint hangutánzó eredetű igék. Megemlítendő, hogy ebben az utóbbi 
pontban különböznek az Urál-vidéki finnugor eredetű jövevényszavaktól, amelyek szinte 
mind főnevek (1. A. K. MaTBeeB, OuHHO-yropCKHe 3aHMCTBOBaHH5i B pyccKHx roBopax CeBep-
Horo ypana, Szverdlovszk 1959). 

A kötet utolsó dolgozatában G. N. MAKAROV a karjalai mesék nyelvi sajátosságai
ról értekezik (202 — 240). 

* 

A cikkek fenti seregszemléje egyúttal méltatása a kötetnek és ennek reVén a mind
jobban izmosodó szovjet finnugrisztikának. A Szovjetföldön élő és dolgozó, anyanyelvü
ket tudományos céllal elemző kutatóknak nagy lehetőségei vannak a finnugrisztika mű
velésében. Munkáik bizonyítják, hogy helyi ismereteik segítségével, a reáliák felsorakoz
tatásával mind eredményesebben dolgoznak. Kiemelendő, hogy ebben a kötetben, például 
a toponimikai értekezések, sok zavaros problémát tisztáznak, ugyanakkor más területen 
viszont érezhető, hogy némelyik kutató nem ismeri, sőt elhanyagolja a nyugati nyelveken, 
illetőleg a finnül és magyaruj. publikált nyelvészeti irodalmat. 

Üdvözöljük a Szovjetunióban meghatározott időközökben rendezett finnugor 
nyelvészeti konferenciákat és anyaguk publikálását. Azt hiszem, sokunk óhaját fejezem 
ki, midőn leírom: helyes és kívánatos volna, hogy külföldiek is részt vehessenek — ha 
nem is előadóként, de legalább hallgatókónt — ezeken a konferenciákon. Megjelenésükkel 
kifejeznék a szovjet finnugrisztika nagyrabecsülését, és ugyanakkor evvel az aktussal a 
tudomány nemzetközisége is kifejeződnék. 

ERDŐDI JÓZSEF 

Alo Raun and Andrus Saareste: Introduction to Estonian Linguistics 

Wiesbaden, 1965. Otto Harrassowitz. Ural-Altaische Bibliothek XII . I—X + 123 1. 

1952-ben jelent meg ANDRUS SAARESTE ,,Kaunis emakeel" [ = Szép anyanyelv] 
(Lund) című könyve. SAARESTE 1964-ben váratlanul bekövetkezett halála után került 
sor a mű alapján készült angol nyelvű változat kiadására. Ez ALO RAUN és ANDRUS 
SAARESTE tudományos együttműködésének eredményeképpen jött létre. SAARESTÉtől 
feljogosítva, RAUN a könyv egyes fejezeteit lényegesen átdolgozta, illetőleg újraírta. Teljes 
egészében RAUN tollából származik az I. (The Position of Estonian), a I I I . (Phonology) 
és a IV. (Morphology and Syntax) fejezet. Ő írta a I I . fejezet (History of Study and Culti-
vation of Estonian) utolsó részét (a második világháború utáni észt nyelvtudoiriányról), 
továbbá az V. fejezetet is (Lexicon) az onomasztikai rész kivételével. Á VI. (The History 
of the Estonian Language) és a VII. (Estonian Dialects) fejezet SAARESTE említett mun
káján alapszik, RAUN csupán kisebb módosításokat hajtott végre rajtuk. 

Az e l s ő f e j e z e t (1 — 4) megismerteti az olvasót az észt nyelv területi elhe
lyezkedésével és az észtek uráli rokonságával. A fejezet végén rövid északi és déli észt, 
vót, lív, finn, vepsze, erze-mordvin, keleti cseremisz és magyar szöveggel szemlélteti a 
szerző a rokon nyelvek egymáshoz való viszonyát. 

A m á s o d i k f e j e z e t (5 —10) az észt nyelv tudományos kutatásának a 
történetét mutatja be a XVII—XVIII. századi tanárok és lelkészek (Stahl, Urvaste, 
Göseken, Helle, Hupel, Arvelius, Masing stb.) nyelvtanírói tevékenységétől kezdve a 
XIX. század második felében és a XX. század elején fellendülő tudományos kutatáson 
át (Wiedemann, Weske, Aavik, Veski stb.) napjaink észt nyelvtudományáig (Mägiste, 
Tauli, Ariste, Hallap, Vääri stb.). 

A h a r m a d i k f e j e z e t (11 — 21) fonológiai ismereteket közöl. Először a 
szótagok szerkezetéről olvashatunk. A legtöbb szótag mássalhangzóval kezdődik és ma
gánhangzón, magánhangzó-kapcsolaton, mássalhangzón vagy mássalhangzó-kapcsolaton 
végződik. A szótag magja (csúcsa) magánhangzó vagy magánhangzó-kapcsolat. — Az 
észt mássalhangzók közül a /h/ szó elején nem fordul elő. Az /f/ és az /§/ csak újabb 
jövevényszavakban van meg (régi jövevényszókban az f-t szóelején v-vel, szóbelsejében 
-hv-ve\ helyettesítették). A zárhangokra laza ejtésmód jellemző. Ez a konvencionális he
lyesírásban is tükröződik (zöngés környezetben: b, d, g). Bizonyos palatalizált mással
hangzók ejtése közben egyidejű [i~\- artikuláció társul a mássalhangzó artikulációjához 

\ 
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(is színezete van), pl. kotti /kot:ti/ ~ gen. köti /kot ' t i / 'zsák'. SAABESTE szerint a leg
gyakoribb észt mássalhangzó-fonéma a /t/ (10,5 százalék), a második az /s/ (10 százalék), 
a harmadik az / ! / (7 százalék). A leggyakoribb mássalhangzó-kapcsolatok: 1. szóelejiek: 
/kr, pr, tr, pl, ki/; 2. szóvégiek: /k:s, s:t, rt:, n:k, p:s, h:t, h:k, t:s, lt:, rk:, s:k, mp:, nk:, 
nt:, rt:s, nt:s, mp:s/. Az észtben 9 magánhangzó van, de eredeti szavakban első és nem
első szótagban egyaránt csak az /a, e, i, u/ fordulhat elő. Minden magánhangzó lehet 
rövid, hosszú vagy túlhosszú. A diftongusoknak két hosszúsági foka van (rövid és hosszú), 
mely az egyszerű magánhangzók hosszú és túlhosszú fokának felel meg. — A továbbiak
ban a szerző a szupraszegmentális és prozódikus jegyeket (hangsúly, időtartam: intraszil-
labikus és interszillabikus hosszúság, hangzósság, hangmagasság, kontaktus, junktúra) 
tárgyalja. 

A n e g y e d i k f e j e z e t (22 — 36) három tárgykört ölel fel. A morfofonemikus 
váltakozásokat tárgyaló rész — a szóvégi magánhangzó-lekopásból és a szóközépi mással
hangzó elveszéséből származó váltakozásokat leszámítva (laul 'dal' ~ gen. laulu, vaher 
'juharfa' ~ gen. vahtra stb.) — az ismertebb néven fokváltozásnak nevezett váltakozási 
esetekről szól. PL: nom.-gen.-part. udu 'köd', illat, uttu stb. A második tárgykör a morfo
lógiai megállapításokat (morphological statements) foglalja magába. A főnevek és mellék
nevek egyes számának nincs külön jele. A többes szám jelének allomorfjai: (-t), /-te(-)/ ~ 
/-tte(-)/, /-i(-)/ ~ /-si-/ vagy helyettesítő magánhangzók: /-e(-)/, /-i(-)/, /-u(-)/. Ezután a 
névszó 15 esetét mutatja be a szerző. A mellékneveket a főnevektől formálisan csak 
néhány képző /-mine, -ttu, -ltane^ -lik stb./ különbözteti meg. Az igéken a személyt sze
mélyragok jelölik. Az észtben négy igemód van: kijelentő mód (jele: 0), feltételes mód 
(jele: /-kksi-, -k.s/), felszólító mód (az egysz. 2. személyében nincs ragja, egyes és többes 
szám 3. személyében /-ku/ ~ /-kku/, a tbsz. 1. személyében /-kem/ ~ /-kkem/, a tbsz. 
2. személyében /-ke/ ~ /-kke/, állítólagos mód (jele: /-vat./). Két egyszerű igeidő van: 
jelen és múlt. A jelennek nincs külön jele, a múlt időé: /-i-/, /-si-, -s/. Az összetett igeidőket 
az olema, óllá 'lenni' segédige és a befejezett melléknévi igenév segítségével fejezik ki. 
Az igéknek két alakjuk van: cselekvő és szenvedő. A szenvedő igeragozásban a személye
ket nem különböztetik meg; a szenvedő alak voltaképpen a cselekvő ige határozatlan 
vagy általános személyt jelölő alakjának is tekinthető. Ezután a szerző röviden érinti a 
határozószók, névutók és igekötők problémáit. A harmadik tárgykör a szintaktikai szer
kezetek (szintagmák, szórend, összetételek) áttekintését tartalmazza. 

Az ö t ö d i k f e j e z e t (36 — 55) az észt szókincs kérdéseit taglalja. Kronológiai -
lag az észt szókincs előészt (az ősurálitól és ősfinn kor végéig terjedő idő) és észt rétegre 
osztható. Mindkét rétegen belül megkülönböztetünk eredeti és kölcsönzött szavakat. 
Az észt rétegbe azok az eredeti (belső keletkezésű) szavak és átvételek (lett, svéd, alnémet, 
orosz) tartoznak, amelyeknek nincsenek megfelelőik a többi finnségi nyelvben. Végül rövid 
tájékoztatást kapunk az észt személy- és földrajzi nevek típusairól is. 

Az észt nyelv történetét tárgyaló h a t o d i k f \ e j e z e t b e n (56 — 80) a szerző 
az észt nyelvtörténetet négy korszakra osztja: 1. Az ősfinnkor végétől 1200-ig; 2. XIII— ' 
XV. század; 3. XVI—XVIII. század; 4. XIX—XX. század. Az egyes korszakok nyelvét 
rövid rekonstruált szöveggel illusztrálja. 

A h e t e d i k f e j e z e t b e n (81 — 113) az észt nyelvjárásokról olvashatunk. 
A nyelvjárások felosztásának, csoportosításának alapja a fonémákban, morfémákban, 
a mondatszerkezetben és a szókincsben mutatkozó eltérések. A legjellemzőbb nyelvjárási 
határok alapján az észt nyelv két fő nyelvjárásra osztható; 1. északi vagy tallinni nyelvjá
rás; 2. déli vagy tartui (vôrui) nyelvjárás. A két nyelv járásterület közti különbségek 
részben az ősfinn korig nyúlnak vissza, részben az észtnek az ősfinnből való kiválása utá
ni időből származnak. A fejezet végén SAABESTE „Petit atlas des parlers estoniens" (1955) 
című művéből vett ugyanazon rövid szövegnek irodalmi nyelven és különböző nyelv
járásokban való bemutatása jól szemlélteti az egyes nyelvjárások közti különbségeket. 

A könyvet rövid bibliográfia (115 — 23) zárja le. 
RAUN és SAABESTE munkája nélkülözhetetlen kézikönyve lesz az észt nyelv búvá

rainak, de hasznos tanulságokat meríthetnek belőle a többi finnugor nyelv, valamint az 
általános nyelvtudomány kutatói is. Kár hogy a legtöbb finnugor nyelv ma még nem ren
delkezik hasonló, színvonalas, modern szintézissel. 

R É D E I KÁBOLY 
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Bonpocbi MapHHCKoro íi3biK03HaHHfl. CöopHHK CTaTeií, BbinycK I* 
(Joskar-Ola, 1964, 130 1.) 

,,A mari nyelvtudomány problémái" — ilyen címen indult meg két esztendeje a 
joskar-olai Pedagógiai Főiskola nyelvészeti sorozata. Ezzel a ténnyel a mari lingvisztika 
„hazai" megjelenési lehetőségei tovább gyarapodtak; aTpy/jbi (régebben Y^eHbie 3annCKn) 
MapHÍíCKOro Hay*moro HHCTHTyTa mellé odasorakozott a BonpoCbi, amely a mi egyetemi 
és főiskolai Actáinkhoz, illetőleg évkönyveinkhez hasonló funkciót tölt be. 

Rövid áttekintést adunk az első kötet anyagáról. 
A joskar-olai Pedagógiai Főiskola mari nyelvi tanszékének a vezetője, NYIKOLAJ 

PENGITOV, a mari irodalmi nyelv fejlődésének az útjáról ír (3 — 18), ismerteti a XVIII . 
századi szórványokat, a X I X . század vallásos (missziós) irodalmát, majd a XX. század 
elejétől jelentkező világi irodalmat, illetőleg a mari irodalmi nyelv normáinak a kialaku
lását. 

G. PATBTTSEV a XIX. századi és XX. század eleji mari szótárakat vizsgálja: M. 
Castrén, Budenz József, F. Vasziljev, V. Troickij, Szilasi Móricz, G. Ramstedt ilyen 
munkáit és egy névtelen szerző „Szűáv-cseremisz szótár"-át (19 — 36). 

A mari nyelvnek tükörszavait és kifejezéséit elemzi A. SZAVATKOVA (37—44): 
alaktani, frazeológiai és szemantikai tükröződést különböztet meg. 

Örömmel üdvözöljük F. GOBGYEJEVNEK a Mari Köztársaság orosz helyneveiről 
szóló hasznos tanulmányát (45 — 60). 

VASZILIJ LITKIN két etimológiájával folytatódik a cikkek sorozata (60 — 62): 
elsőben a mari E. kurêk, H. kdVdk 'hegy' szót a komi-jazvai kvark szóval veti egybe, amely 
az Urál hegység jelölője, pl. Kvark voz 'az Urál északi nyúlványa', Ucet Kvark voz 'Urál 
kis nyúlványa'. Átkerült az orosz nyelvbe is: Kvarkus (1. Nagy Szovjet Enciklopédia), 
és ott az Urál északi hegygerincét jelöli. Második szófejtésében LITKIN „nagyon valószí
nűnek" véli RÉDEI(—RADANOVICS) azon szófejtését, amelyben az ud-murt összetétel 
előtagjában egy od 'rét, mező, pázsit' jelentésű permi szót hüvelyez ki (CIFU 102 — 4). 
LITKIN valamelyest kiegészíti a R É D E I idézte permi 'rét, zöld (fn.)' jelentésű adatokat: 
komi od 'a rétek tavaszi zöldje, gyep', id-od 'árpa vetés', udm. ud 'csíra, hajtás', zegud 
'őszi-vetés' (zeg 'rozs'), udani 'kicsírázni'. Ennek a permi szónak finnségi kapcsolatai is 
vannak (SKES, s. v. itää). 

F. GOBGYEJEV a mari népelnevezésről kimutatja, hogy iráni eredetű (36 — 65). 
Ez eddig is közismert tény volt. 

Néhány fonetikai tanulmány következik. L. GBUZOV a mari nyelv magánhangzó
rendszerének a fejlődéséről értekezik (66 — 77): labializáció, zártabbá és nyíltabbá válás, 
hangrendi átcsapás, a szóvégi magánhangzók elsorvadása. — GY. KAZANCEV a joskar-olai 
nyelvjárás [ö] fonémájával foglalkozik (78 — 88). — N Y . ISZANBAJEV a Menzelinszk kör
nyékén élő marik nyelvjárásának hangzórendszerét mutatja be helyszínen végzett meg
figyelések alapján (89 —103). 

A hangtannal foglalkozó tanulmányok után alaktaniak következnek. B. SZEBEB-
EENNYIKOV két cikkel szerepel. Az egyik: Az ősi és az új mari esetrendszer (104 — 110), 
a másik, A „határozóeset" és az „alapeset" terminusok használatának a helyességéről 
(111 —114) (tkp. lativus és casus absolutus). — I. GALKIN azon véleményét fejtegeti, 
hogy a mari személyes névmások és a éke 'maga' névmás birtokos esete nem tekinthető 
birtokos névmásnak (115 —118.). 

F. GOBGYEJEV a mari feltételes-kötő mód -gecê ~ -geêe jelével foglalkozik (119 — 
124). Elveti BUDENZ, B E K É , EBNST LEWY stb. véleményét, és a kikövetkeztetett *-kese 
~ -*kasa alakok mordvin és finnségi megfelelőire utal. 

O. SZTTBIKOVA a középfok -rak jelének funkcióit mutatja be példánkon (123 — 124). 
G. PATBTTSEV és F. GOBGYEJEV mari nyelven írott közös cikkükben helyesírási kérdést 
vetnek fel: „Kütücö vagy kütüzö írandó?" Az utóbbi — csuvas eredetű — variáns az el
terjedtebb; ezt ajánlják. 

Ismertetésünkkel köszöntjük az új sorozatot. Szívesen látnók további köteteit is. 

EEDŐDI JÓZSEF 
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PyCCKO-MapHHCKHH CJlOBapb 

Moszkva, 1966. H3AaTejibCTB0 «CoBeTCKan 3HUHK.noneAHfl» (MapHHCKHH HaynHO-
HCCJieAOBaTeJlBCKHH HHCTHTyT H3bII<a, JIHTepaTypbl M HCTOpHH). 848 1. 

• Noha a szótár kiadójaként a Szovjet Enciklopédia Kiadóvállalat szerepel, ez az 
intézmény a valóságban a vállalkozásnak csak a gazdasági-nyomdai lebonyolítója. 
A vállalkozás igazi centruma a Joskar-Olában levő Mari Nyelvészeti, Irodalmi és Törté
neti Tudományos Kutató Intézet. Az ebben az intézményben serénykedő közösség — 
GALKIN I. Sz. igazgatóval az élén — egy négytagú csoport, megerősítve a joskar-olai 
Pedagógiai Főiskola mari és orosz nyelvi-irodalmi tanszékeinek három munkatársával, 
végezte 1960-tól a szótári munkálatokat, és hogy a gyakorlati életben dolgozók is leadják 
tudományos-munka-voksukat, a Mari Könyvkiadó Vállalat két dolgozója és a Marij 
Kommuna c. napilap szerkesztőségének három munkatársa, köztük két tapasztalt szótár
szerkesztő (ANDRE JEV meg UCSAJEV), is belekapcsolódott a szótár megteremtésének al
kotó folyamatába. így tehát a vezető és tizenkét munkatársat öt esztendeig tartó munká
ja hozta létre az ismertetendő kéthasábos szedésű, inajd ezer lapnyi orosz-mari szótárt. 

A gárda tagjai részben (Iszanbajev Ny. I., Galkin I. Sz., Gruzov L. P. személyes 
ismerőseink, hiszen tanultak kutatóútjuk során Budapesten, másokkal (pl. TYIMOFEJEVA 
V. I. kutató) több ízben találkoztunk tudományos konferenciánkon. Mindegyiküknek 
egy közös vonása szembeötlő: fiatalságuk. Ennek a közösségnek a munkásai — kettő kivéte
lével — a második világháború után nevelt és nevelkedett szovjetunióbeli finnugor nyel
vész nemzedék tagjai. A szótárról .szólva tehát egy pedagógiai-tudományos tervfeladat 
végrehajtását (ha szabad így neveznünk a tudományos dolgozók nevelését), a nemzetiségi 
szakemberek céltudatos képzésének az eredményét is köszöntjük személyükben meg 
munka j ukban. 

Természetesen ősök nélkül a szótárírásban sincsenek utódok. Idézzük csak fel 
őket ! A legidősebb mari szótári munkák a XVIII. századi kéziratos szójegyzékek, ame
lyek II . Katalin cárnő parancsára születtek. Egyiküket Th. A. SEBEOK publikálta (Ame
rican Studies in Uralic Linguistics, UAS. I. 1960,289 — 346 1.). Ezeknek és XIX. a század 
kéziratos szótárainak nem lehetett közvetlen hatásuk korunk orosz-mari lexikográfiájára. 
De aztán megindult a láncreakció: egymás után jelentek meg mari szótárak. Ha figyelmen 
kívül hagyjuk V. P. TROICKIJ Cseremisszko-russzkij szlovaf (Kazány, 1894) c. munkáját, 
FJODOR VASziLJEvnek nyelvtanulási könyvéhez, a IIocoÖHe K H3yneHHio êpeMHCCKaro 
H3biKa Ha jiyroBOM HapenHH-hez (Kazány 1887) csatolt szójegyzékét, az anonim IlepBOHa-
MajibHbiH yneÖHHK pyccnaro ?í3biKa--nak fogalmi körök szerint összeállított szócsoportjait 
(Kazány; hegyi cseremisz rész: 1892, erdei: 1898; a keleti: szintén 1898), valamint VALÉRI
ÁN MIHAJLOVICS VASZILJEV Cseremisszko-russzkij szlovarját (Kazány, 1911), akkor első táp
láló forrásként ezen úttörők után V. M. VASZILJBV Marij muter c. munkáját kell tekin
tenünk (Moszkva, 1926; a címlapon 1928), mert ebben a szerző otthoni ismeretei és helyi 
gyűjtés alapján a három nyelvjárásterület — hegyi, erdei, keleti — szókincsének elemeit 
egyesítette; ehhez társította V. VASZILJEV az 1917. évi forradalmi-kulturális változások
nak nyomán általa és másoktól alkotott szavak, kifejezések sokaságát. A Marij muter 
ekként egyúttal az első mari nyelvújítási szótár is (maga a muter szó szintén nyelvújítási 
tükörszó: a mut 'szó' és az -er gyűjtőnévképző egyesítéséből). Ennek a szótárnak a párja 
az 1928. évi orosz-mari szótár, amelynek erdei-keleti részét ugyancsak V. M. VASZILJEV, 
hegyi mari részét pedig I. TY. MUHIN állította össze. Helytelenítem, hogy e két szótár 
szerzőit purizmus vétkében marasztalják el a most ismertetendő munka előszavában, 
hiszen nem szükséges minden újabban megismert fogalomnak orosz szóval történő 
jelölése, ha történetesen ez a szó eredeti mari szóval, mari tükörszóval, esetleg egyszerű, 
nem körmönfont körülírással helyettesíthető. Mindenképpen „maribb" ez a két szótár 
az ANDREJEV I. F., IVANOV GY. I. és SZMIRNOV K. F. trojka összeállította Russzko-ma-
rijszkij szlovarnál (508 lap), amely külső címlapja szerint 1946-ban, belső címlapja szerint 
1943-ban jelent meg Joskar-Olában, hiszen ebben feleslegesen hemzsegnek orosz szavak 
jól alkalmazható mari szavak helyén. Elég egy-két példa illusztrálásul: a 'munkanélküli' 
fogalmat helyesen a pasaôSme szóval adják vissza, de a 'munkanélküliség' fogalmára már 
orosz szót javainak: b'ezrabotica. A most méltatandó szótárban ez utóbbi szerepét dicsé
retes módon átveszi a pasaôêmêlôk szó (a -lék képző). A régi szótár az orosz onjiOT 'védelem, 
támasz' szót változatlanul átveszi a mariba: oplot, de az 1966. évi szótár az eredeti mari 
erjertSs szót alkalmazza. Már ezen két példa is bizonyítja, hogy az új szótár merészebben 
alkalmazza a mari nyelv szavait olyankor, amikor nem feltétlen használandó, hanem he
lyettesíthető az orosz szó. 
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De úgy vélem, a területen még egy lépést lehettek volna a munkaközösség tagjai. 
Mivel a példa rövid úton megmutatja, miként vélekedem, hadd adjak példát. A juhpásztor 
mari neve: sor§k onjêso (szó szerint: 'juh [után] néző'). A juhászkutyát mégis orosz szóval 
jelölik: ovëarka. A 'nemzet' fogalmat az orosz szó marisított változatával jelölik: nacij. 
Talán azért, hogy a 'nép, nemzetiség' (kalêk) fogalmától elkülönítsék. A 'töltés' mint 
cselekedet mari szóval jelölődik: corjga, de a vasúti töltés jelölésében nem szakadtak el 
az orosz szótól: (kürtnö korno) nasSp < or. Hacbinb; a 'három emeletes' fogalomra kum 
pacasan mellett a kum etazan, a honi juzo mellett a saman szó található (az 1946. évi 
szótár csak az utóbbit ismeri !).. A túlzott oroszosítás azt eredményezi, hogy manapság a 
Sarkcsillag egykori nevét immer senki sem tudja Mariföldön, csak a Polarnoj süo§r ki
fejezés járja, és az eredeti mari hónapnevek is eltűntek a feledésben, helyettük csupán 
a latin-orosz megfelelők lelhetők meg: avgust, sentabt. Igaz viszont, hogy a napnevek 
megőrződtek: socmo 'hétfő', kuskêzmo 'kedd', würgeee 'szerda' stb. (tkp. ,,születő", ,,lóra 
szállási", „vórnap"). — Viszont helyeseljük, hogy a műveltségi szavak hatalmas tömegét 
megőrizte az 1966. évi szótár, nem helyettesítette őket erőszakolt csinálmány okkal. 
Megmaradtak ugyanis a kiosk, opera, klassiceskij, million, tábor szavak és társaik. 

Talán valamelyest oktató eszközül is szánták e szótárt. Ezt tanúsítja az a tény, 
hogy gyakorta zárójelben mari nyelven magyarázzák meg az orosz szó jelölte fogalmat, 
pl. a mikrochimija szónál: szemnek fel nem tűnő tárgyak kutatását szolgáló tudomány 
vagy az orosz eredetű surf bányászati műszó esetében: föld belsejébe ásva fúrt lyuk; 
MHrpaijHH = migracij: valamely népnek az egyik országból a másikba való vándorlása 
megélhetés céljából stb. Viszont ha a magyarázatra a szótár orosz anyanyelvű használó
jának van szüksége, akkor oroszul adják a magyarázatot, pl. a Mex szónál, ahol a mari pun 
szó a szőrt, az állati bundát jelenti, a kowaste viszont a kidolgozott prémet és a suwês 
az állatbőrből készült fújtatót. A szótár szerkesztősége ügyelt tehát az orosz szó haszná
latának a többarcúságára, tekintettel volt arra, kinek hogyan, milyen nyelven adja meg 
a szükséges felvilágosítást. Ha szükségesnek vélik, az orosz szó jelentését zárójelbe te t t 
szinonimákkal precizírozzák: MeinaTbCH (I. CJiy>KHTb nOMexofl, 2. BMemuBaTbCíi). 

Az egyes szócikkek végén kifejezéseket, állandó fordulatokat adnak, pl. a 'beavat
kozni' szónál: 'más dolgába beavatkozni' = jerjên pasaskSze ner§m süskas, tkp. „idegen 
dolgába orrát bedugni", vagy 0 jellel elválasztva az orosz fordulatot, russzicizmust ma
gyarázzák mariul: Ha pbiSbeiw Mexy = marôez kostman, jüstö (wurgem neryen), azaz ma
gyarul: szél átjárja, hideg (ruháról), vagy az orosz udmu igénél, ahol 19, különböző pél
dákkal illusztrált jelentéscsoport után {} jellel következnek az effajta kifejezések mari 
megfelelői: számba jön, rendesen megy a munka, nem fér az eszembe, a munka vége felé 
közeledik. Esetleg még orosz közmondást is magyaráznak mariul, pl. OH 3Be3A c He6a He 
XBaTaeT = tuöo pesêzak usan oyêl, azaz: nem túlságosan okos (s. v. 3BC3Aa). 

Méltatásunk befejezéséül a szóanyag gazdagodását bizonyítandó hadd idézzek 
tanukul számokat. A XVIII. századi szótárakban 3 — 4000 címszó található; a HaHanbHbiH 
yqeÖHHK-ben szűken 1 000 szó, az 1946. éviben kb. 6000 szó, az 1956-ban megjelent 
PyccKO-MapHHCKHÍí CJTOBapb-ban mintegy 21 000 a címszavak száma (vö. NyK. LX, 250). 
Az 1966. évi általunk most ismertetett Rusla—maria muter-han (Orosz—mari szótár) 
35.000 szót sorakoztattak fel! Talán hiányolhatjuk, hogy nem folyamodtak (az előszó nem 
vall erről) a külföldön megjelent szótárakhoz,. Meglehet, hogy M. CASTRÉN Index vocabu-
lorum (cseremisz nyelvtanához csatlakozik, 1845) meg BITDENZ JÓZSEF szótárkája (Erdei-
és hegyi cseremisz szótár, 1865) és SZIIASI MÓRICZ Cseremisz szótára (Ugor Füzetek 13. sz. 
Budapest, 1901) nem gyarapították volna az anyagot, de HEIKKI PAASONEN és PAAVO 
SIRO Ost-tscheremissisches Wörterbuch]®, (Helsinki, 1945), THOMAS A. SEBEOK és VALDIS J . 
ZEPS Concordance and Thesaurus of Cheremis Poetic Language c. műve (The Haag, 1961, 
259 lap. Vö. UAJb. 36, 202 — 4) hasznos kiegészítést adtak volna. 

& Rusla—maria muter csak az erdei irodalmi nyelv szóanyagát szedi ábécé-rendbe. 
Mellőzni látszik a hegyi mari nyelv-és a keleti nyelvjárásterület szókincsét, noha párja: 
az 1956. évi mari-orosz szótár élt a lehetőséggel, és e két terület szavait is beépítette. 
A mellőzés okáról a szótár bevezetésében nem ejtenek szót. 

Meg vagyok arról győződve, hogy a szótár összeállításához hatalmas segítséget 
adott volna B E K É ÖDÖN kéziratos mari nyelvjárási szótára. Noha anyaga számszerűleg 
kisebb; csak kb. 20 000 címszó (mellőzi ugyanis az orosz eredetű szavak egy részét, a 
meg-nem-honosodottakat), mégis bő forrásként éltette volna anyagával a szótár dolgo
zóit, mert fordulatok, szólások, közmondások dús tárháza. A szovjet-magyar tudományos 
együttműködésre tehát újabb alkalom kínálkozott. Sajnos, e lehetőség kiaknázatlan maiadt 

A Rusla—maria mutert gyakran fogjuk'munkánkban konzultálni, de a nekünk 
adott gyámolításnál többet ér az a támasz, amelyet a Mari Köztársaságban élő orosz, 
illetőleg mari anyanyelvű lakosságnak nyújt a mindennapos életben. TpR-nőni JÓZSEF 
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Munkácsi—Kálmán: Manysi (Vogul) Népköltési Gyűjtemény 

IV. kötet. Második rész. Budapest, 1963. Akadémiai Kadó. 314 lap -f 3 térképmelléklet 

Fontos eseményt jegyezhet fel a finnugrisztika és a néptudomány: befejeződött 
MUNKÁCSI BERNÁT Vogulföldön gyííjtött szövegeinek és azok magyarázatainak a kiadása. 
A nagy nyelvész kutatóútján feljegyzett szövegeinek a publikálása gyorsan haladt: az 
1/1. és I I / l . kötet 1892-ben jelent meg, hozzájuk már egy év elmúltával odasorakozott 
a I I I / l . , majd hosszabb időközzel a IV/1. kötet (a belső címlap szerint 1896-ban, — így 
említi Kálmán Béla a most ismertetendő kötetben, — valójában azonban 1897-ben adták 
ki, amit a külső címlap is tanúsít). Tehát a négy, kb. 2000 lapnyi szövegkötet kiadása (az 
előkészítő tevékenység idejét mellőzve) öt évet kívánt. Ám a magyarázatok sajtó alá rende
zése hosszú, bonyolult, sokrétű munkát követelt, és ez indokolja, hogy a jegyzetek első 
kötete (1/2) csak egy fél évtizeddel később: 1902-ben, a második kötethez írott magyará
zatok pedig részben 1910-ben (II/l — címlapján 1910 —1921), részben csak 1921-ben 
(II/2 — címlapján 1892 — 1921) kerültek ki a nyomdából. Az utóbbi kötet kiadásának 
elhúzódását nyomós okkal: az első világháborúval motiválhatjuk. De mi magyarázza 
meg a további magyarázó kötetek lassú-lassú publikálását? Erre a késlekedésre valame
lyes magyarázatot ad Munkácsi Bernát lelkiállapota, indokolják talán szűkös anyagi kö
rülményei és megbántottsága, hiszen állami állást nem kapott, az ÁKE I. kötetét súlyos 
kritikával illették. Munkácsi ekkori lelkiállapotára némi világot derít a leánya által írt 
életrajz (MUNKÁCSI NOÉMI: Egy nagy magyar nyelvész, Budapest 1943, 158 és 160). 
Mentegethetjük mindezzel a nyelvi és tárgyi magyarázatok összeállításának elhúzódását, 
de okvetlen meg kell említenünk még egy tényezőt: a magyarázatok összeállítása, a ho
mályos helyek megfejtése, a megfejtések indokolása (ne felejtsük el, hogy a IV. kötői ben 
a Regulytól följegyzett szövegek is sorra kerültek !) még a helyi — a vogul — viszonyokat, 
a tájat és lakóit jól ismerő Munkácsitól is sok olvasást, erőfeszítést és kitartást követelt. 
Ugyanakkor életének éppen ebben a korszakában mindjobban ránehezedett a megkülön
böztetés morális terhe, s ezt a gyalázatot nem semlegesítette a cím: a Magyar Tudományos 
Akadémia tagja. A századeleji Magyarország politikai és kulturális légköre hatott rá 
nyomasztólag, és hiába takargatta a cím flastroma a megbántás vágta sebet: Munkácsi 
sohasem feledhette, hogy a királyi Magyarországban neki sem állás, sem tanítvány és 
tanítási lehetőség nem jutott osztályrészül. Elfogadták, sőt méltatták is munkáját, de ő 
maga személy szerint a magyarországi nyelvészet perifériájára került társaival egyetem
ben. 

E körülmények figyelembevételével még tisztelendőbb a reakció korában is szaka
datlanul folytatott tevékenysége — a magyar finnugrisztika javára. Es ne feledjük, hogy 
a belső száműzetés ellenére sem fedezhetünk fel Munkácsi életében és magatartásában 
egy szemernyi hűtlenségi mozzanatot sem. A húszas években is végezte munkáját. így 
történt, hogy a I I I . kötet magyarázatai javarészt elkészültek, tudományos hagyatékában 
várták a publikálást, sőt a IV. kötethez valók is nagyrészt készen álltak, papirosra vetve. 
Nem Munkácsi hibája, hogy 1921 óta — ekkor jelent meg a II . szövegkötet magyarázó 
részének a 2. füzete — a nyelvész 1937-ben bekövetkezett haláláig nem kerítettek sort 
a III/2. kötet kiadására. Nem állíthatjuk, hogy csupán az Akadémia rozzant anyagi 
helyzete okozta a kiadásban beállott szünetet, hanem — leírom, noha fáj leírni — ebben 
ott bujkált a szándékos elhallgattatás csele is. Ne rejtsük azt sem véka alá, hogy Munkácsi 
állandóan gondolt a magyarázatok kiadására, valamint manysi szótárának az összeállí
tására, az utóbbi feladattal egyetlen tanítványát bízva meg. 

Mondottuk, hogy a magyarázatok összeállítása tüzetes munkát kívánt, hosszasan 
elhúzódó tevékenységnek bizonyult még a szövegeit és az obi-ugor nyelvekre, a két nép 
történetére, néprajzára, életére vonatkozó irodalmat jól ismerő Munkácsi Bernát számára 
is. Éppen ezért érthető, hogy a magyarázatok kiadásának feladatával megbízott KÁLMÁN 
BÉLA elébe nehéz kötelezettség meredt, noha ő sem szűkölködött szakterületének, főleg 
pedig a manysi nyelvnek az ismeretében. Éppen az e területen való járatossága miatt 
háramlott rá az a feladat, hogy jóvá tegye az előző korszak mulasztását és sajtó alá ren
dezze a magyarázatokat. KÁLMÁN BÉLA maga is beszámol az általa végzett munkáról: 
(1. III/2. és IV/2. előszava): a III/2. kötetben tőle származik az obi-ugor medvetisztelet
ről szóló rész és a IV/2. kötetben az obi-ugor népköltészetről szóló fejezetek (18 — 56), 
valamint a helynevekről szóló részlet (56—69), de rá kell még mutatnunk egyébre is. 
Talán a leghelyesebben akkor cselekszünk, ha Őt magát idézzük: ,,A 'Nyelvi és tárgyi 
magyarázatok' nagyrészt Munkácsi kéziratos hagyatékából valók. A legtöbbször orosz 
nyelvű magyarázatokat változtatás nélkül közlöm, de gyakran lefordítom, mert rendsze
rint nem irodalmi orosz nyelven vannak följegyezve, hanem a manysi adatközlők orosz 
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nyelvjárásában. A magyarázatokat itt-ott kibővítettem. Minden betoldásomat szögletes 
zárójelben közlöm, hogy könnyen el lehessen különíteni Munkácsi magyarázataitól. 
Munkácsinak a kötet darabjaihoz csak részben vannak letisztázott jegyzetei. Egyes szö
vegekhez csak a szövegek mellé sebtében ceruzával odavetett, alig olvasható jegyzetei 
maradtak fenn, másokhoz még ilyenek sem. Az ilyen körülményt mindenütt megemlítem." 
Ezen felül még mellékletként publikálta (átrajzolt alakban) a Munkácsi hagyatékában 
talált Ob-vidéki térképet. Ezt a térképet KÁLMÁN BÉLA a gondos gazda ügybuzgalmával 
átrajzoltatta, és három részben publikálta: a nyugati, a középső és a keleti Ob-vidék nép
rajzi térképe felosztásban (nem kettő a térképmellékletek száma, mint ezt az I. Osztály 
Közleményei, XXII , 470, tévesen írják, hanem három). Mindez az anyag zömében már 
1957-ben elkészült, de az utolsó simításokra nehezen került sor a sajtó alá rendező más 
irányú elfoglaltsága miatt. így csak 196l-re ért be nyomdára a kiadandó kézirat. Es 
ilyeténképpen befejeződött a nagy gyűjtemény, a VNGy kiadása: 1892-től 1963-ig húzó
dott, tehát 71 esztendő kellett publikálására. Es egyenetlen az idő megoszlása: a szövegek 
n é g y év alatt láttak napvilágot, az első két kötet magyarázatainak a sajtó alá rendezése, 
illetőleg k i a d á s a h u s z o n ö t évet vett igénybe, a I I I . és IV. kötethez szerkesztett 
700 lapnyi magyarázat publikálása pedig Kálmán Béla megbízatásától számítva több 
mint egy év-tized alatt történt meg. Elmondhatjuk: habent sua fata manuscripta in 
Hungária ! 

* 
A „Fejezetek az obi-ugor népköltészetről" címet hordó rész teljes egészében 

KÁLMÁN BÉLA írása, amelyben a szerző a sorsénekek, vitézi énekek, a medveünnepi szín
játékok, az állaténekek, a találós mesék (azaz találós kérdések) műfajáról szól. Ebben a 
részben nagyon jól érvényesül KÁLMÁN BÉLÁnak a chanti-manysi folklórban való jártas
sága, különösen a sorsénekek területén, ahol sűrűn beleszövi az ismertető textusba a maga 
gyűjtötte anyag értékelését és vallomását. Minden módon élvezhető formába igyekszik 
önteni a ma emberének irodalmi igényeitől talán távol eső anyagot, ehhez gyakran a mű
fordító (Képes Géza) hathatós gyámolítását is segítségül híva. A tudományosság követel
ményét is kielégíti: említi az egyes műfajokhoz vágó eddig megjelent szakirodalmat. Józan 
stílusban ad méltatást, helyesbíti azok véleményét (pl. Szorokinét, Patkanovét), akik 
nem érték fel ízléssel a sors- és hősénekek esztétikai becsét. Talán még szenvedélyesebben 
méltatható lett volna annak idején, a I I . kötettel kapcsolatban, a hősénekek megmaradá
sának és létének különlegesen csodálatos ténye. Hiszen ezek a hősénekek irodalomelmé
leti fontossága mind a mai napig nem lelt méltatóra, pedig — gondoljuk meg — ezek még 
most is eleven saga-k ! Es a manysi színjátékokhoz, sorsénekekhez visszanyúlva talán 
megtalálnék az előmagyar színjáték némely elemét is, miként azt HONT FERENC vélte 
(Az eltűnt magyar színjáték, 1940, 22., 71. és 142. 1.). 

Meg vagyok arról győződve, hogy a VNGy. befejező kötetének a kiadása ösztön
zőleg hat majd a magyar (ugor) folklór kutatóira is, s arra fogja indítani őket, hogy egy-
egy monográfiában foglalkozzanak az obi-ugor hősénekekkel, egy közelebbi rokonnépünk 
színjátszásával. 

Érdekes, hogy a mese gyengén képviselt műfaj Munkácsi föl jegyzéseiben, noha az 
újabb gyűjtemények bizonyítják, hogy számos eredeti és eredetiségében szép manysi és 
chanti mese található (l. a manysi mesemondók és meséik méltatását GULYA JÁNOS 
„Asszony unokája, vogul népmesék" c. kötetében — 1952 — a 182. lapon, és ugyanezen 

<*» szerzőnek a ,,Tórem-isten népe, osztják népmesék" c. gyűjteményében (1960) a 157 — 60. 
lapon, ezenkívül ERDŐDI JÓZSEF, A Hold-szép leány meg a Vizikirály — 1960 — passim). 
— A találós kérdések ismertetésében KÁLMÁN BÉLA egy alapos munkára, INGRID SCHELL -
BACH monográfiájára támaszkodik: Das wogulische Rätsel (Wiesbaden, 1959). SCHELL
BACH megállapításait helyenként megtoldja önnön gyűjtéséből származó megfigyeléseivel. 

A „Nyelvi és tárgyi magyarázatok" című fejezet alkotja a IV/2. kötet derekabb 
részét (71 — 262). Mint tudjuk, Munkácsi Bernát javarészt már formába öntötte ezt a 
jegyzetanyagot, de KÁLMÁN BÉLA kibővítette és korszerűsítette. Ő ugyan azt mondja 
kedvesen-szerényen: „itt-ott kibővítettem". Úgy tapasztaltam, sőt néhol sorszámlálással 
statisztikáztam is, hogy a zárójelben közölt nem szópazarló módon fogalmazott kiegé
szítő részek elég terjedelmesek s néha sok munkát rejtenek. így pl. a 158. lap 36 sorából 
24, a 159. lap ugyancsak három tucatnyi sorából két tucat KÁLMÁN tollával íratott. 
Persze, nem mindenütt háramlott ekkora feladat a sajtó alá rendezőre: másutt általában 
— az orosz részek fordítását leszámítva — a magyarázatokból laponként néhány sor 
fakad az ő tudásanyagából. A magyarázat során KÁLMÁk BÉLA Munkácsi kéziratban 
hátrahagyott magyarázatát, illetőleg önnön véleményét megtetézi újabb megjelent 
adatokkal, saját feljegyzéseivel (a közlő nevének említése nélkül !), M. LIIMOLA tanácsai
val, A. KANNISTO gyűjteményében lelt azonos szavakkal, párhuzamos szövegrészletek-
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kel, lektorainak (Sz. KISPÁL MAGDA és K. SAL ÉVA) javaslataival stb. Számtalan esetben 
őszintén beismeri: ezt nem tudom megmagyarázni, erre nem találtam több adatot. Talán 
helyes lett volna, ha a magyarázatokhoz igénybe vette volna V. Ny. CSERNYECOV és 
I. J A . CSERNYECOVA kis manysi-orosz szótárán kívül (1936) még J E . I. ROMBANGYEJEVA 
1954-ben megjelent Orosz-manysi szótárát is. Ez utóbbi gazdagabb CsERNECOvék kb. 
4000 szavas manysi szótáránál, lévén benne 10 800 szó (igaz ugyan, hogy ebben a szótár
ban orosz címszók vannak első helyen, a manysi szavak visszakeresése tehát rengeteg 
vesződséget okoz), valamint A. N Y . BALANGYIN és M. V. VACHRTJSEVA manysi-orosz 
szótárát (1958), amely nemcsak hogy jóval terjedelmesebb az első helyen említett szó
tárnál, mivel kb. 6000 szót tartalmaz az újabban alkalmazott orosz eredetű szavak nélkül, 
hanem azért is, mert az északi (szoszvai) szavakhoz megadja a déli (kondai) megfelelőket, 
illetőleg szinonimákat. E szótár elhanyagolása annál is érthetetlenebb, mivel KÁLMÁN 
BÉLA részt vett előkészítésének munkálataiban. I t t említjük meg, hogy alig hivatkozik 
TRÓCSÁNYI ZoLTÁNnak a IV. kötethez készített, külön is megjelent szójegyzékére (NyK, 
XXXIX) ; talán csak akkor emlegeti, amikor helyesbítenie kell (pl. 158, 251), pedig olykor-
olykor szüksége lett volna rá. 

KÁLMÁN BÉLA maga is készített a jegyzetekhez szómutatót (271 — 314), azt ta
pasztaltam azonban, hogy nem találhatók meg benne teljes számban a IV/2. kötetben 
előforduló szók. Hivatkozom néhány példára: hiányzik pl. a szójegyzékből a luleuu 
'állunk' szó (146), tisam-saine (146), saka (146), yulteyim 'maradok' (146), a xar^la^ s z o 

csak'összezsugorodik'jelentésben van meg a szó jegyzékben, viszont a 146. lapon a %art-
%ateyit szót 'vonszolódnak' jelentésben találjuk; a porä közszót csak helynévként említi 
(294/b), a szó jelentése 'keresztben levő; keresztgerenda', 1. BALANGYIN— VACHRTJSEVA 
s. v. pori 84/b. A muni sincs megemlítve közszóként (? K. muli 'elől levő'); a T. ilkal 
megvan a maga helyén (277/a), de hiányzik a jäli címszónál az utalás rá (278/a). Hiányzik 
a mir 'nép' szó (179). A norili ~ narili (179) csak a norysli 'hízeleg' címszónál szerepel a 
fenti jelentésben (290). Ámde ez az értelmezés hibásnak tűnik, helyesen 'nyüzsög' (így 
179), ugyanis É. norunkue 'hízeleg', K. nár%, nar9Í%, — a úorydl- viszont a noraylarjkue 
'ömlik, árad, özönlik' szóhoz tartozik, 1. TRÓCS. nárili 'nyüzsög' (451). Rövidesen egy 
kevéske nyomozással ki is derül, mi a téves értelmezés forrása. Valószínűleg az orosz szó 
hibás olvasata: nOAbëm helyett rossz helyesírással n0Ab3ëm, helyesen: nOA3ëm. L. még 
Romb. s. v. noJi3tnu 'csúszik' = norsunkue. — Hiányzik a szójegyzékből a tu szó (178) 
É. tuv 'oda' (igekötő, 1. BAL.— VACHR. 123/b), a naku ~ näku (179), 'posztó, mente színe' 
(178), TRÓcsÁNYinál megtalálható (449) stb., stb. 

Nem folytatom a kimaradt szavak felsorolását. Nem kívánom KÁLMÁN BÉLA 
terhére róni a kihagyásokat, csak nem tudtam rálelni arra az elvre, amely vezérelte, ami
kor némely szót felvételre méltatott, mást pedig kihagyásra ítélt. Ő sem magyarázza eljá
rását, csak ennyit ír: ,,a szómutató általában a kötetben található magyarázott manysi 
stb. szavakat, kifejezéseket tartalmazza" (271). Ezt az „általában" szót mint irányító 
elvet nem értékelhetem. Megelégszem tehát ennek a sajnálandó ténynek, a nem teljesség 
tényének a leszögezésével. Megemlítem, hogy még ezen „válogatott" szavak egy része is, 
néhány lap szóanyaga előbb véletlen kimaradt, majd pótlólag kerül említésre (313 — 314.). 

A magyarázatokra vonatkozólag már utaltunk arra, hogy javarészt Munkácsitól 
erednek. Részben magyarul, részben oroszul írattak. KÁLMÁN BÉLA a szükségnek meg
felelően helyesbít, ahol félrecsúszást, téves fordítást kell helyre ütnie. így a 133. lapon 
Munkácsi azon megjegyzését, hogy a manysi tur 87.6 a magy. tor szóval vethető össze, 
kiigazítja M. LLTMOLÁT idézve: a tur szó jelentése 'valami', így tehát nem kapcsolható 
össze a m. tor szóval. — Másutt kiegészít: Munkácsi említi a laxätaytili 'nagyon igyekszik' 
igét, Kálmán idézi LIIMOLA véleményét, hogy ez a lakúi 'megközelít, lopózkodik' ige 
származéka. (Szerinjbem a la%ätiu szóval kapcsolatos félreértés hamarébb is megoldódott 
volna, ha helyesen olvassák, ül. másolják a Munkácsi adta orosz magyarázó szöveget: 
ugyanis a tévesen írt nompncycb 'összerázkódom' helyébe nOKpndycb 'lopózkodom' ikta
tandó. De az ilyen elír ásókról később. ) —Másfajta kiegészítés is akad, pl. a hitvilágra 
utaló. A 142. lapon Kálmán beszúrja a „csupa sárga selyem lelküket vonszolják" kép meg
világítására: „A beteg ember lelkét hajszálhoz vagy selyemszálhoz hasonlítják a vogul 
énekek, vö. I, 0179." — Máskor nyelvi igazolásul Kannisto művére hagyatkozik, pl. a 
KL. pansi 'bevégez' alak igazolására a 219. lapon. Néha egy-egy ritkábban előforduló 
szó magyarázatául más műből (szótárból) idéz, pl. az êssixati 'dicsekszik' szó esetében: 
„vö. CSERN. essyhaturjkue" (88.1.) vagy a chanti megfelelőt citálja pl. az ayiti 'hisz' szó 
esetében (184. 1.)*— Utal egynémely szó jőve vény voltára, pl. (94.1.) püsäs ~ püs§s 'rénle-
gelő' komi jövevényszó, 1. Toivonen, — vagy saját könyvére (Die russischen Lehnwörter 
im Wogulischen == RLW.) hivatkozik (111, 227, 228). A ta tár eredetű szavak jövevény 
voltának jelölését kissé elhanyagolja. 
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Az egész eljárás sokoldalú: néprajzi, vállalástörténeti, nyelvészeti. A népismeret 
minden elemét felhasználja KÁLMÁN BÉLA, hogy — Munkácsihoz csatlakozva — teljesebb 
képet, helyes megfejtést adjon a manysi szövegek felhasználóinak. 

Persze imitt-amott félreértés is csúszik bele KÁLMÁN magyarázataiba, avagy fogal
mazása kissé homályos. Hadd említsek néhányat. 

A 100. lapon olvassuk: „sastds = né jänitiy jänitds nojiHOpOCJiOH Bbipocna [teljes 
termetre nőtt föl]". Hibáztatom az orosz értelmezés magyar fordítását; én másként 
magyaráznám mind az orosz, mind a vogul szöveget. Szó szerint: „asszony nagyságúvá 
nőtt", azaz egyszerűen: 'felnőtt' (ige). 

,,A fülei meg vannak pl. posztóval jelölve" (101). Néprajzi ismereteim szerint 
posztóval sohasem jelölik (tamgázzák) rénszarvas fülét. 

Az áséa kainál fordítása („vékony hangon") helyes (101), de rossz az orosz szöveg: 
TOHKOH roJiOCb. Helyesen TOHKHM TOJIOCOM lenne, vagy nyelvjárási alakja alanyesetben: 

-TOHKOÍÍ roJioc. I t t az eredeti szövegben (IV: 56) kainál olvasható (hosszú ä-val), a magya
rázatban viszont indokolás nélkül rövid a. Vigyázat: a kai szó 'asszony, nőstény' (vö. 
CSERN. 73/b), ül. 'némely állat nősténye' jelentésű (vö. BAL.— VACHB. 33/b); így VNGy. 
IV: 51, 66. sor. TRÓcsÁNYinál a kai 'hang' szó hiányzik, csak a kai 'nőstény' található 
(442). ROMBANGYEJEVA szótárában nem lelem a kai szót, de ez nem jelent semmit, mert 
nála sok címszó hiányzik (pl. BHHO, FEHBO, 3aA stb.). Szilasi Móricz vogul szójegyzékében 
megtalálható %ál alakban 'zaj, lárma, hír' jelentésben (17) (tehát rövid a-val, a 'nőstény! 
szó viszont ä-val: käl, 146 és a-val: khal, 117). Valószínűleg ide a 'zaj' jelentésű szóhoz 
tartozik a T. kalcd% 'torok' alak, (Szil. 38). L. még/a?'nesz, hang': k'altal 'nesztelen' (II : 2, 
638), 2kal 'nesz, zaj' (653/b), kafon, kalnä 'hang, rikoltás' (653=11 : 577). De a käl szó 
eredeti jelentése 'torok' ós a 'vékony torokkal' költői kifejezés másutt is felfedezhető: 
nàlt turpä: talyintursl, voûta tunl rârjxawa 'hegyes torokkal (hanggal), vékony torokkal 
kiáltják', tehát 'éles hanggal' (H/2, 437). Utalhatunk ennek a kifejezésnek osztják meg
felelőjére is: éehrj turßi . . . iitàl sàélen 'éles hangján üvöltve szól' (tkp. 'hallatszol') — 
(PÁPAY—FAZEKAS, Északi-osztják medveénekek. Budapest 1934. 112. és 140. lap). Ügy 
látszik, közös obi-ugor költői kifejezéssel van dolgunk. 

Ez a hosszúra nyúlt adatolás és fejtegetés szemléletesen bizonyítja, milyen nehéz 
dolga volt a sajtó alá rendezőnek, mennyi fáradozást rótt reá minden egyes kifejezés, ho
mályosabb, bonyolult fordulat kibogozása. A kainál tavdai megfelelője kölnik (IV: 403). 
Véleményem szerint a käl még pontosabb fordítása 'torok'. Mutatja ezt az északi nyelv
járásban adott értelmezés: sali tunl értsd: 'zengő torokkal' =p 'csengő, vékony hangon' 
(éaly ~ éatey 1. 'ezüst', 2. 'tiszta', 3. 'vékony' (CSERNY. 99/b); salyoln 'ezüst' (BAL.— 
VACHR. 112/b), saliyoln 'ezüst' (ROMB. 284/b). 

Térjünk rá más példákra. 
Homályos KÁLMÁN BÉLA következő fejtegetése: ,,a mäy?r-ui ilyen tagolása téves, 

m#rt nem a mä-yar 'földfelszín' szóval függ össze, hanem a finn majava stb. szónak -r 
képzős származéka" (227). Helyesen kb. ekként: a manysi összetétel előtagja a finn 
majava szó manysi megfelelőjének -r képzős származéka. 

Nem írnám, hogy „teljes háziasszony lett" (103), noha az orosz nojiHUÜ szó elsőd
legesjelentése 'teljes', hanem a kérdéses kifejezést így fordítanám: 'tökéletes háziasszony'. 

Egy példa — több közül — következetlen írásmódra: sor-vit (103), sorvit (104) 
'pálinka'. Az előtagot KÁLMÁN BÉLA — szokása ellenére — itt nem magyarázza. A szó
jegyzékben az összetett szót a sor 'sör' címszóhoz sorolja be (301/b). — Jellemző az egykor 
divatozó finomkodó szótárszerkesztésre, hogy Rombangyejeva szótárából hiányzik a BHHO, 
nHBO (bor, sör) és más címszó (vö. e szemérmeskedésre ERDŐDI: NyK, LX: 252). — 
Ugyancsak elmaradt a 108. lapon a jânn-yuriy szónál az előtagot magyarázó fordítás. 
A kifejezést a magyarázó így értelmezte: (oroszul): „nagy vogul táska". Valójában sza
mojéd táskáról van szó, vö. a 101. lapon: jârdn kuol = szamojéd sátor. — Ugyancsak 
magyarázatot adnék a 117. lapon a jelpdt] xàitol rëyil sordmnd pats 'ő himlőben halt meg' 
fordításban a himlő nevéhez: 'szent betegség'. A mondat fordítása 'szent kór révén halál
ba jutott ' . A körülírás oka lehet eufemizmus, lehet tabu vagy más. 

A sukdr ~ sukr (K. soyvr, soyvr) hal (104) orosz neve nem csokur, hanem scsokur 
(mëKyp); Munkácsi csokur-ra egyszerűsítette (VNGy. IV, 60). -*• Ezen lap 3. sorában naM/iy 
helyén HaíÍAy lett volna szedendő. 

A lunt páti kifejezés (1.11) fordítása Munkácsi adatközlője szerint: ryc.b nepenepHBaT 
(értsd: nepenepHBaeTCn). Kálmán így értelmezi: ,,[a lúd tollasodik]", Ez kétségtelenül 
téves, mert a lúd — ellenkezőleg — éppen tollát hullatja. Hiszen a magyarázó mondta is 
buzgón oroszul: 'akkor lábon jár, nem bír repülni'. A páti (päti) szó első jelentése 'esik'. 
Ezért a IV : 48. lapon levő patpm lunt kifejezés fordítása: 'tollasodó lúd' sem egészen helyes 
(Tróesányinál 'toUaskodó lúd' 454). Hiszen Regulynál págá päti 'tobozhullaV^ó', mint 

15 Nyelvtudományi Közlemények LXIX/1. 
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erre maga M. Liimola nyomán Kálmán figyelmeztet (108). A finn nyelvész utal arra, hogy 
ez utóbbi kifejezés megfelelője megtalálható még A. Kannistónál: (durva átírásban) 
pöäkw pätdm 'toboz-hullajtott' (Wog. Volksdichtung IV. 318 = SUS. Tóim. 114). Minden
esetre a két állapot különböző: a lúd előbb levedli tollát, azaz kopaszodik, repülésre 
képtelen lesz, s csak aztán ereszt erősebb tollakat: tollasodik. 

A 117. oldal két utolsó sorában zárójelben olvasható: narj ántsdntvl v. reyaníaZ. 
Fordítása, igaz, nincs meg MUNKÁCSI oroszul adott magyarázatában, de kihagyta KÁLMÁN 
BÉLA is magyar fordításában. 

A 98. oldalon szerepel a kuévn szó = (Cserny. kusna 'vendéglátás') 'vesztegető 
ajándék' jelentésben. Ez a szó komi eredetű, vö. komi kozin. 

A nutjä szó értelmezése: ['erdei tűz'] . Ez félreérthető, esetleg azt hihetnők, hogy 
az erdő ég. Helyesen: 'tábortűz, erdőben rakott tűz'. Még közölni kellett volna — KÁLMÁN 
önnön szokásának megfelelően — a szó etimológiáját: a manysi nutja, nutjä az oroszból 
ered, vö. HOAbH, HOAbë, HOTbë, HOTbe, nyAbÁ. Ugyancsak az oroszon át került a komiba a 
nodja és a mariba nöDna szó (így SKES I I : 402). A SKES. szerint az orosz szó vala
melyik keleti tengeri finn nyelvből származik, vö. finn nuotio, karj. nuotivo, nuoíivo, lűd 
nuodiu, vepsze nodjo (1. még VASMER S. V. HÓdbH 'Wachfeuer der Jäger', aki Kalimára 
(173) hivatkozva adja meg az etimológiát). Mivel a manysi szó fenti alakjában az első 
szótagban u hang van, az orosz nyj. nyp,hH lehet az etimonja. Ennek a szónak a kacskarin
gós vándorútja nehezen bogozható ki, tüzetes vizsgálatot követel. 

Ugyancsak valamelyest félreérthető ez a fogalmazás: „ràui 'hozzányúl, érint', de 
itt'illik'jelentése is van." (227) — Ha megnézzük az eredeti szöveget, látjuk, a manysi szót 
már MUNKÁCSI is az „illeszt" szóval fordítja. Nem is ez a baj, hanem az, hogy maga az 
„illik" alak két értelmű és kétértelmű: 1. 'oda illik' és 2. 'illendő'. Nem tűnik ki világosan, 
itt melyik jelentésben fordul elő. 

A 242. lapon KÁLMÁN panaszkodik amiatt, hogy a ser . . . mor párhuzamos kife
jezés jelentése nem egészen világos. Azt hiszem, itt az orosz Cbip 6op 'vadonerdő, sötét 
fenyőerdő' kifejezés átvételével van dolgunk, illetve ez hathatott esetleg a homályos 
manysi ser . . . mor szópár szemantikájára. Nincs panaszra ok: helyes a sajtó alá rendező 
adta magyarázat, 'sűrű, sötét erdő', amit maga-feljegyezte példákkal bizonyít. 

A manysi kêlp-sam = orosz Karúm KpOBH magyarításakor (148) teljesen felesleges, 
sőt megtévesztő az ,,egy mákszemnyi vércsepp" fordítás, mely a tetejébe még képzavar
nak hat. Elég egyszerűen ennyi: vércsepp (egy sorral lejjebb így is van). 

A pärdn-piy 'wepeöeu' szóra vonatkozólag azt írja Munkácsi: „Regulynál sokszor 
előfordul, de én nem igazolhatom" (152). Szavai nyilvánvalóan úgy értendők, hogy a 
kérdéses ö s s z e t é t e l t nem igazolhatja a lozvai nyelvjárásból más példával. Ámde 
helyes lett volna a szokott gondossággal idézni a pargn-jéwdr 'táltoscsikó' kifejezést 
(Szil. 91). Hiszen, természetes, nem az utótag a homályos és ritka, hanem az első, és bizo
nyára ezért van még ugyanott utalás a Szo. pär&n 'táltoscsikó' szóra: „A Szoszva vidékén 
viszont van páran (isteni ló, táltos)". Hivatkozni kellett volna még a parvn-piï' össze
tétel előfordulására ugyanezen IV. kötet másik: Reg. helyén KL. puärn pi = Munkácsi 
pördn-pü (158. lap), ahol azonos jelentésben fordul elő. 

A „yärvm sir xum nakmarj paulnd" részlet fordítása „három nemzetségű embertől 
tapodott faluba" (16); Munkácsi magyarázata szerint a három nemzetség a zűrjén, a 
vogul és az osztják. Ha így volna akkor nemzetiségre korrigálandó a nemzetség fordítás 
a mai nyelvhasználat módján. De nézzük csak meg közelebbről a sir szót ! Jelentése: 
1. faj (Art), féleség, 2. mód, szer (Art und Weise) (SZILASI 120); 1. faj (Art), fajta, 2. nem
zetség, 3. törzs, 4. mód (CSERNY. 97/b); 1. faj, fajta, 2. mód, 3. nemzetség (BAL.— VACHR. 
103/b) és (akwsir) 'fajta' (ROMB. 31/b s. v. eud IÏ.; a 'nemzetség' pedig kölcsönszóval nála 
pod, — így másutt is, 1. RLwW 228). E verssorhoz ritmikailag párhuzamos sorban négy 
„nemzetségű embertől tapodott falu" fordulat olvasható: ez a sor sem ad döntő megoldást, 
mer t gondolhatunk az oroszra. Más hasonló tartalmú sor: „mintha hét kereskedő taposta 
voina simára" (19) sem ad biztos felvilágosítást. Mivel a későbbiekben az énekben „orosz
tói eredő baj"-ról esik szó, feltehető talán, hogy a sir mégiscsak 'nemzetiség, fajta' jelen
tésű, nem pedig egyívású emberek közösségét, generációt, Rombangyejeva körülíró ki
fejezésével akw art mäxum-ot (211/b) jelöl. Tehát „a három nemzetségű ember" fordítás 
helytelen.—Érdemes még egy kis kitérőt kanyarítani e szó ürügyón. 'Generáció' manysiul 
sans, sans, säs (Szil. 113), de ennek a szónak az első jelentése 'térd'. Feltűnő, hogy néhány 
más finnugor nyelvben is összefügg, vagy azonos a 'térd' jelentésű szó a 'nemzetség' jelen
tésűvel, pl. finn polvi ' térd': sukupolvi 'nemzetség'. De nemcsak a finnugor nyelvcsaládon 
belül tapasztalhatjuk ezt, hanem az indoeurópaiban is, pl. lat. genu ' térd': genus 'nemzet
ség'; orosz KOAeno 'térd': nOKOAeme 'nemzetség'. Némely etnográfus szerint ennek a jelö-
lésbeli azonosságnak a térdengugolva szülés ténye volt a forrása. Véleményem szerint 
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más oka van: ezek a szavak hajlatot, növények ízét is jelölik, tehát az egymásra követ
kező tagokat. S miként a növény ízei, úgy következnek a generációk egymás után. — 
Ezen fejtegetés ismételten bizonyítja azon kijelentésünk helytálló voltát, hogy a közlő 
és sajtó alá rendező vállára igen súlyos tudományos teher nehezedett, hiszen néha a 
manysi közösség régebbi fejlődési foka idején nem létezett fogalmak, társadalmi képletek 
(nép, nemzet) is feltolulnak önkéntelen. 

Egy kevéskét helyesbíteném ennek a szócsoportnak a fordítását: naunmanvm sat 
mävss 'gyerekeim miatt, sajnos' (95) és így fordítanám: 'gyerekeim sajnálva' (szóról szóra: 
'gyerekeim sajnálata miat t ' . A 111. lapon meg is írja KÁLMÁN BÉLA, hogy a sät — (itt 
hosszú ä-val, az eredetiben is ekként, és sät alakban VNGy. II , 437: sali' ta visfom = sä-
litäshm 'megsajnáltam' (>KaJieji)) — szó jelentése nemcsak 'sajnos', hanem 'sajnálat' is. 
Egyik helyt (111) közli az orosz etimont. Nem lett volna célszerűbb már a sal'/sät szó 
első előfordulásakor (95) utalni az orosz eredetre? 

A ritkán előforduló vagy „igazolatlan" szavak is körültekintő kutatást követelnek. 
A magyarázatok során találkozunk ilyen megjegyzésekkel: 1) ,,A KL. sönäti 'számol' 
szó egyebütt nem fordul elő" (158 1.); 2) „tàrrridt 'ladikról való vadászat'. A szó másutt 
nem fordul elő" —, írja KÁLMÁN (190. 1.) [Trócsányi Szójegyzékéből, úgy látom, kima
radt.]; 3) ,,a sarlcelti szó egyebütt nem fordul elő" (78. 1.); 4) ,,a véláti 'ver' szó sem Kan-
nistónál, sem Csernyecovéknál nem fordul elő" (81. 1.); 5) „%almäti 'billen', vö. làlmïl 
'lejtő'" (83. 1.); 6) „az urei 'áradmány, posvány' szó eddig csak helynevekből ismeretes 
MUNKÁcsinál, de megvan CsERNY[ECOvék szótárában] uraj alakban 'CTapnua peKH' 
jelentéssel" (258. 1.); 7) „poár 'darab' szót más forrásokban nem találom" (159. 1.) stb. 
— Helyes lett volna, ha KÁLMÁN kifejti, hogy a másutt nem találom fordulat ekként ér
tendő: Munkácsinál ( !) másutt nem lelem. 

Engedtessék meg, hogy néhány ilyen ritka, még igazolatlan szóhoz kiegészítést 
fűzzek. 

A sait 'rubel' szóról azt állította KÁLMÁN BÉLA, hogy másutt nem található. Kitűnt 
hogy több régi és újabb forrásban előfordul (ERDŐDI: NyK. LXVI, 389 — 91; KÁLMÁN: 
NyK. LXVII, 321-22) . . . 

A fentebb említett urei közszóra van már újabb adatunk is: üraj 'o3epo, r^e M0>KeT 
őbiTb pa3Han pwőa, Kapacn Taivt HeT, TaK KaK BOAa npuTomiafl' (ROMBANGYEJEVA BOYfl, 
I I I : 47; a jelentés tehát kissé eltérő). 

,,A kurégltanti 'dobol' szót egyebütt nem találom" (78) — írja KÁLMÁN BÉLA. 
Nagyon helyesen idevonja a kurdijar/kue, kuréitankue igét 'xJionaTb KpujibflMn' (CSERNY.), 
ám így fordítja: 'szárnnyal csapkod'. A manysi szó azonban nem m o z g á s t festő ige, 
hanem h a n g o t u t á n z ó szó. Erre mutat többek közt CsEBNYECOvék másik adata: 
kursaltar/kue 'kopogtatni', és ezt vallják egy másik, a sajtó alá rendezőtől kissé elhanya
golt szótár (BALANGYIN—VACHRUSEVA) adatai: Szo. kuryunkue "rpeiweTb, rpoxoTaTb' 
(K. kurpy), 41/b, tehát: 'zajt csapni'; kurstarjkue 'zizegni, sercegni, susogni'. Alapszava 
kur. Vö. még kuryurjkue 'rpeMeTb', azaz: 'zörögni, zajt csapni' (ROMB. 60/a); kurysn 
'rpoxoT, XOMbiJiTaH cyn', tehát 'csapkodás zaja' (ROMB. UO.). Ezen az alapon érthető meg 
CsERNYECOvék következő adata: kuritarjkue 'megijeszteni, (vadat) felriasztani' (76/b), 
azaz 'zajjal felverni'. Ide kapcsolnám MUNKÁCSI következő adatait is: kuritawd 'csattog', 
kuritarid ~ kuritdUd 'csattogás', kurili 'ordít'. Hiszen a hangutánzók népes, ágas-bogas 
családdal szoktak jelentkezni. 

,,A sarkelti szó egyebütt nem fordul elő" — olvassuk a 78. lapon. — Szerintem 
valószínűleg hangutánzó, vö. äyi éaryi 'leányzajgás (v. zajgó'), äyit sar keltänt auet [a 
leányokról pletykáznak]". — Ha valóban hangutánzó (az is minden bizonnyal!), akkor 
hozzá sorolhatjuk a Szo. sarkta%tunkue (K. särktayte%, sär^/tayt'dx) 'csipogni' (kölyökku
tyák)' szót (BAL.— VACHR. 113/a) és ROMB. 196/b. s. v. riHmaTb. 

Megjegyzem, hogy a IV. kötetben még néhány helyt előfordul ez a szótő: FL. 
sarakpvnti (an te jerrgm sarvkpentàu 'íme ezen énekem énekeltetik', 116, 40. sor); FL. 
nupdt särkdpawdt 'a násznépet rebesgetik' (értsd: emlegetik) 85. lap. 4. sor; KL. tau särkiti 
'6 fecsegi', 117. lap 57. sor; éryam särkdpänti, mojtdm särkdpanti 'énekem zeng-bong, 
regém zeng-bong' 119. lap 32. és 33. sor. Megemlítjük, hogy a saryi-nak van egy éarri 
'sivítgat' változata is (SZILASI 117). — Mindez bizonyítja a hangutánzó eredetre való 
utalás helyességét. 

A példák sorát tovább is fűzhetnők, de elégedjünk meg a bemutatottakkal, és álla
pítsuk meg, hogy az effajta szerény megjegyzés: ,,más forrásokban nem találom . . .", 
„valószínűleg hangutánzó" stb. további kutatásokra serkent, szavak családosítására 
ösztökél, és tudományosan hasznos. Úgy vélem, számos esetben a sajtó alá rendező maga 
is messzebbre jutott volna, ha több időt szentelhetett volna a kötet megjelentetésének 
áldozatos munkájára. 

15* 
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A sa j tóhibák száma csekély, a m i ö rvendez te tő egy ilyen soknye lvű k i a d v á n y b a n . 
De n é h á n y azé r t akad , pl . têr9n-%ul (306/a) o: t-%ul ' l idérc tüz ' (a 275. lapon helyesen xul); 
a 86. l ap 7. so rában helyte len a verssorra való u t a l á s : 43 . h e l y e t t 43 — 44. kell; a mis szó 
u t á n vessző kell (92. l ap alulról a 12. sor); xar ' b i k a ' (97) o: #är; R e n n t i e r (221) o: R e n t i e r 
(ki kel le t t volna j av í t an i az új n é m e t helyesírás szerint) ; xyTpocTHMH (162) o: XHTpoCTflMH. 

A m u n k á n a k v a n azonban egy nagy gyengéje: az oroszul í r t részek h ibás közlése 
és h ibás m a g y a r fordí tása . A t évedések egyik forrása a rossz o lvasa t — egy ilyen pé ldá t 
m á r fen tebb e m l í t e t t e m — , a más ik a hely te len ér te lmezés (a helyesírásról ezú t t a l n e m 
ej tek szót) . Ál l í tásom igazolására felsorolok n é h á n y esete t . 

Helyte len o lvasa t : esetleg sa j tóhiba npoeônuje (75), o: npo3BHme; — HTO-JIH >KHJIH 
(86) o: >KHBH! (de a m a n y s i szövegben: tot iâhrû ' o t t a n élj !' (IV : 25, 44. sor);—Me AonyCKaT 
(91) 'nem engedi ' o: He AonyCKaT; — HaMOe (91) o: Ha Moe; — He KpaCHBbift ' c súnya ' (93) 
o: HeKpacHBbiíí; BecTbi (101) o: Becra; KOTopuft 'amel lyel ' (112. alulról 2. sor) o: KOTOpoft; 
3eMjiéM (128) o: 3eMJiëH; Ha.neT (212) o: naAëT s tb . , s t b . 

Az a lábbi pé ldák esetén (és ezek csak k i r a g a d o t t pé ldák !) n e m t u d o m megfej teni , 
hogy téves o lvasa tba ü tköz tem-e , vagy á l t a l am n e m i smer t orosz nyelvjárás i szóval a k a d t 
dolgom: Ha ycbe 'fülén' (209), i lyen orosz szó nincs ; >KHTbfl 'híg zsír ' (199), ebben a jelen
tésben ilyen orosz szó nem létezik. Mit jelent a rapHHK szó (201), ame ly nincs is le fordí tva . 
A no 3a >KHpeBbe fordí tása 'a legelő m ö g ö t t ' : helyte len i t t egyrészt a no 3a elöljáró é r te l 
mezése, de a >KHpeBbe szót sem lelem, bá r lé tezhet ik (vö. >KnpaTb 'falni ' ) . De ennek n incs 
ilyen alakja. É s így t o v á b b . 

N é h á n y k i r a g a d o t t pé lda az orosz szöveg helyte len ford í tására : OAHHaKoro tueK) 
noAHHMaiOT, He BecflT 'egyformán emelik föl a n y a k u k a t , n e m b u k d o s n a k ' (78) helyesen 
' nem lógat ják ' ; 3aTeM eë MyApflT 'bolondí t ják ' (81) helyesen: 'cs i t í t ják , felvilágosítják'; 
HOCOK ropbi 'hegy o r m a ' (82), helyesen: 'hegy n y ú l v á n y a ' , foka ' (így, helyesen a 89. l apon) ; 
a 97. lapon alulról 5. sorban levő OAHHaro szó fordí tása k i m a r a d t : 'egyenletesen, folyama
t o s a n ' ; Ha BOBce AyMaro, MTO OeoAOpa OeoAopoBHMa ocraBHJia (85) ' a r r a gondolok, h o g y 
F . F-o t e lhagyom' ; helyesen: [úgy] gondolom, hogy F.-F. -ot ö rök re e lhagyom ~ elhagy
t a m ' ; TpH nHH (sic!) (85) ' h á r o m , fa törzs ' , helyesen ' h á r o m t ö n k ' ; uinOHKa Ha ABepjix 
'kereszt fa ' (86), helyesen: 'a j tó csapolása, csapszege' ( = manys i jät ' ke resz tpán t ' , t k p . 
közép- , középső, Szil. 37);Ty*ia 'viharfelhők' (88), helyesen: 'v iharfe lhő: ' a Aa>Ke szó fordí
t á s a k i m a r a d t (92. l ap . 21 . sor) ; neCHio nponeTb ' énekeket szerezni ' (96), helyesen: ' éneke t 
elénekelni ' — igaz, hogy a m a n y s i szövegben va lóban énekszerzésről esik szó (IV: 49, 
25. —26. sor); yjieTaBUine ' felrepülő ' (107), helyesen: 'az e l repül tek ' ; npHJiaraiOT pOBHO Apyr 
K Apy>KKy 'nem fedik s imán e g y m á s t ' (111), helyesen: 'nem il leszkednek (illesztik) s imán 
egymáshoz ' ; TOT BopoTHT MOIO Ayuiy 'elszökő gondo la tom i t t visszafordul ' (119), helyesen: 
'ő (ti. a férfi) gondola tom ( tkp . lelkem, vagy t a l án a kéz i r a tban AyMy v a n írva? !) megfor
d í t j a ' ; a manys i szövegben namtdm ' gondola tom, t e r v e m ' o lvasha tó ; xopoiuo OH eë CTaJi 
nHTaTb 'jól kezde t t t áp lá ln i engem' (120), helyesen: 'jól kezdte ő t ( = a nőt) t áp lá ln i ' ; a 
123. l ap 4. sorában a tél i m ó k u s szürke b u n d á j á t emlí t i a fordító, az orosz szövegben szín
megjelölés nincs; noCTejieTCfl ' b o r u l ' (125), helyesen: ' t e rü l ' ; Munkács i így is fordítja a 
megfelelő manys i nartkati szót (104. 1. L I . 3. sor); 3a cnnHOÍí ocTajiacb peK (olvasd: peKa) 
' h á t a mögé h a g y t a a folyót ' (127), helyesen: ' h á t a m ö g ö t t m a r a d t a folyó' s tb . s tb . 

N e m fo ly ta t juk a helyte len fordí tások felsorolását. 40 lapról vá l a sz to t t unk k i egy 
p á r speciment . \ 

A helytelen o lvasa tokból és fordí tásokból a z t á n ilyen furcsaságok ke rekednek : 
nepBaro 3Bepi<a Ao6biJi 'az első v a d m a c s k á t e l fogtam' (206), á m de a 3BepOK szó jelentése 
'k isebb vad ' , — t e h á t ' vadacská t ' kellene a fordí tásba beilleszteni a v a d m a c s k a szó helyé
be, hiszen v a d m a c s k a nem is él a m a n y s i k l a k t a északi tájon! Vagy később: CJieA 3acTbiJi 
' a n y o m a megü lepede t t ' (219), helyesen: k ihű l t . 

Miképpen fordítsa az olvasó a BopTeT szót ebben a m o n d a t b a n : HTO-HHÖyAb BopTeT 
Ka>KAbiíí HOMb (228)? Az eredet i — m a n y s i — szöveggel (344. 1. I . 2. sor) való egybevetésből 
k i tűn ik , hogy sa j tóhiba vagy h ibás o lvasa t csuszamlo t t be ; a helyes a lak BopyeT ' lop ' 
lenne. E s a *n*o-HH6yA£> he lye t t viszont KTO-HHÖyAb 'va lak i ' o lvasandó. Ugyanezen a lapon 
"lepHbie Ky>KH he lye t t qepHbie KyApH 'fekete fü r tök ' kifejezés lenne helyes. Bizony-bizony 
m e g ü t k ö z ü n k azon, hogy ily sok a helytelen o lvasa t egy-egy lapon. 

É s h a még hozzáad juk az abból fakadó nehézséget , hogy K Á L M Á N B É L A m a g y a 
ráza tközlésében sokhe ly t részben vagy egészben e l m a r a d t az orosz szöveg fordí tása 
(amely n e m m i n d e n k o r egyezik a Munkács i á l ta l k i a d o t t IV. k ö t e t m a n y s i — m a g y a r 
szövegével, t e h á t nem fordí tás , h a n e m bőví tés , m a g y a r á z a t , körül í rás) , a k k o r nagyon-
n a g y o n fájlaljuk, hogy ebből a szempontból el kell m a r a s z t a l n u n k az Akadémia i K i a d ó t . 
I l yen nagy orosz szöveganyag közlésekor nemcsak n y e l v é s z e t i l ek to roka t , h a n e m 
OTOSZ n y e l v i l ek to r t is so rompóba kel le t t volna szólítani. Csak e g y e t l e n lapról , 
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a 94.-ről említek néhány példát az orosz szöveg vagy szövegrész fordításának elmaradására 
13., 19 — 20, 23., 25., 27., 29., 31., 32. és 34. sorban. Kár, hogy itt és másutt az orosz 
fordítás hiányzik. Hiszen megkívánhatjuk, de nem követelhetjük meg minden finnugor 
nyelvésztől az orosz nyelv ismeretét. Es ne feledjük, hogy nem csupán nyelvészek forgat
ják a manysi népköltési gyűjteményt ! (Bevallom, jómagam részben éppen Munkácsi 
Bernátnak köszönhetem, hogy orosz tudásom alapjait már a 30-as évek elején megvetet
tem. Midőn egyszer meglátogattam, mellemnek szegezte a kérdést, tudok-e oroszul. 
Nemleges válaszomra szelíden, de határozottan figyelmeztetett: nem lehet finnugor 
nyelvész, ki nem tud oroszul. Ezen megintés után előszedtem Bubnoff orosz-német 
nyelvkönyvét, és nekiláttam a tanulásnak. Később Boghen György gyakorlati nyelvtana 
szintén sokat segített nekem tanulmányaimban. Még ma is hálás vagyok Munkácsinak 
jóindulatú, idejekorán mondott figyelmeztető szaváért.) 

Az orosz szövegrészekre mondottakat összegezve megállapítom, hogy egy jó orosz 
nyelvi lektor közreműködése esetén a téves olvasatok, hibás fordítások, helytelen értel
mezések bizonyára nagyrészt eltűntek volna. 

* 

Szeretném, hogy kritikai megjegyzéseim ne érezze senki ünneprontásnak. Más által 
feljegyzett szövegek sajtó alá rendezése, magyarázása és kiadása kevés dicsőséget hoz, 
ám ugyanakkor önfeláldozást, saját munkánk elhanyagolását jelentő feladat. KÁLMÁN 
BÉLA vállalta ezt a feladatot, igyekezett eleget tenni a tudományos követelményeknek. 
Az opus magnum, a Vogul Népköltési Gyűjtemény publikálásának befejezte az ő munká
jával kapcsolódik egybe. Tettével szolgálta a magyarországi finnugrisztikát, sok kérdés
ben ösvényt vágott további kutatások részére, a hazai és a nemzetközi nyelvészeti, nép
rajzi, népköltészeti vizsgálódásoknak hozzáférhetővé tette Munkácsi kéziratos jegyzeteit. 
A „VNGy." jelzés ezentúl még gyakrabban említve öregbíti majd a gyűjtőnek meg anyaga 
kiadójának a hírét-nevét, és hirdeti a megújult Magyar Tudományos Akadémia segítő 
készségét. 

ERDŐDI JÓZSEF 

Gerhard Ganschow: Die Verbalbildung im Ost jakischen 

Wiesbaden, 1965. Ural-Altaisehe Bibliothek XI I I . 152 1. 

Az agglutináló finnugor nyelvekben a szóképzés, különösen az igeképzés igen 
gazdag. így van ez az osztják nyelvben is. Az osztják igeképzésről eddig még nem volt 
átfogó munka. Az ilyen tárgyú eddigi irodalom csak részleteredményeket tartalmaz, de 
a történeti tárgyalás szempontjából fontos, archaikus keleti osztják nyelvjárásokat — 
a publikált anyag csekély mennyisége miatt — teljesen elhanyagolja. 

M. A. CASTBÉN ,»Versuch einer ostjakischen Sprachlehre" (1. Aufl. 1849.) c. könyve 
az első mű, amely foglalkozik az irtisi nyelvjárás néhány igeképzőjével. Az északi osztják 
szóképzést két munka tárgyalja. A legészakibb, azaz obdorszki nyelvjárás szóképzésével 
foglalkozik SCHÜTZ József tanulmánya: Az északi osztják szóképzés (NyK. XL, 1 — 75.). 
W. STEINTTZ „Ostjakische Grammatik und Chrestomathie" (1. Aufl. Stockholm 1942; 2. 
Aufl. Leipzig 1950) c. könyve röviden ismerteti az osztják irodalmi nyelv alapjául szolgáló 
serkáli nyelvjárás szóképzését. J . GYÖKKÉ „Die Wortbildungslehre des Uralischen" 
(Tartu, 1934), valamint T. LEHTISALO ,,Über die primären ururalischen Ableitungssuf
fixe" (Helsinki, 1936) című összefoglaló művei is tekintetbe veszik az osztják szóképzést, 
de a szerzők az egyes képzők analízisekor gyakran csak a történetileg fiatal nyugati 
nyelvjárások képzőire támaszkodnak. 

1956-ban elkészült disszertációjáról Gerhard Ganschow ismertetést jelentetett meg 
1957-ben a Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin" (Jahrgang 
VI, Gesellschafts- und sprachwissenschaftliche Reihe. Nr. 241—46. 1.) c. folyóiratban. 
Ezt az ismertetést a jelen munka sok szempontból túlhaladja. Amíg a referátum nem 
tárgyalta például a palatalizált s nyugati osztják képzőt, s nem utalt a zűrjén jövevény-
képzőkre sem, a most megjelent tanulmány a deverbális egyszerű képzők számát 12-ről 
13-ra emelte; felvette ti. a ritka, egyértelműen csak egyszer igazolt*-{- képzőt is. Ennek 
megfelelően az eddigi 10 helyett 11 különböző hangalakú egyszerű képzőt különböztet 
meg. Az ősosztjákra feltett összetett képzők számát 37-ről 30-ra csökkentette a szerző. 
Néhányat ugyanis törölt, mivel valójában nem külön képzőkről volt szó, hanem csak 
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egy-egy képző alkalmi funkcióiról: például a mom. (-demin.) *-yl- képzőt a frekv. -demin. 
*-yl- képzőhöz, a (demin.-) kauz. *-yt- képzőt a denom. (kauz.) *-9yt- képzőhöz csatolta. 
Kihagyta a szerző jelen munkájából a kázusformákról mind a denominális igék képzési 
bázisáról szóló tézisét is. Nem látta ugyanis eléggé bizonyítottnak, és majd máshol fogja 
tárgyalni. Ugyanezen okból sok -a-/-ä-vel, illetőleg -y-, -k-val képzett, történetileg ehhez 
a problémához kapcsolódó összetett képzőt is mellőzött. 

A jelen munka célja az osztják igeképzés analízise az osztják nyelvjárások össze
hasonlítása alapján. A következő nyelvjárások anyagát dolgozta fel: a vachi-vaszjugáni 
és a szurgutiét, valamint öt nyugati nyelvjárásét az osztjákok lakóhelyének déli részétől 
a legtávolabbi északig. A nizjámi és a serkáli nyelvjárást egynek vette, mivel az igeképzés 
szempontjából nincs köztük lényeges különbség. 

A szerző a következő művek alapján dolgozott: K. F. KARJALAINEN—Y. H. Toi-
VONEN, Ostjakisches Wörterbuch; H. PAASONEN— K. DONNER, Ostjakisches Wörterbuch 
nach den Dialekten an der Konda und am Jugan; W. STEINITZ, Ostjakische Volksdichtung, 
1. Band; PÁPAY JÓZSEF, Északi osztják nyelvtanulmányok; S. PATKANOV", Die Irtisch-
Ostjaken und ihre Volkspoesie. Feldolgozta továbbá az újabb osztják irodalom jelentékeny 
részét. 

Mivel különösen az annyira fontos keleti osztják vidékről még nincs kellő mennyi
ségű szöveganyag, a képzők funkcióanalízise, amit csak nagyobb szövegösszefüggés 
alapján lehet elvégezni, nem lehetett feladata a dolgozatnak. Ezért ebben a munkában 
a formális szempont túlsúlyban van a funkcionális szemponttal szemben. Adatközlési 
módszerére vonatkozólag a következő megjegyzéseket teszi a szerző: a magánhangzóra 
végződő képzőket az infinitivusban jelentkező formában adja meg, a mássalhangzóra 
végződő képzőket valamely magánhangzó előtt jelentkező formában hozza. A szó- és 
szövegpéldákat STEINITZ előkészületben levő osztják szótárában alkalmazott, fonológiai 
szempontból egyszerűsített átírásban közli. 

Az igeképzés az oszt jakban úgy történik, hogy a képzőt az ige- vagy névszótőhöz 
teszik, pl. Vj. pöyem- 'einen Funken springen lassen' (pöy- 'Funken sprühen'; KT 680. f.); 
V. Vj. pärji- 'knäueln' (pärj 'Knäuel' KT 686). Az első példában az -am- deverbális, a má
sodik példában az -i- denominális képző. A nagyszámú osztják igeképzőt három osztály
ba sorolja: egyszerű képzők, összetett képzők és képzőkombinációk. 

Az e g y s z e r ű k é p z ő k csak egyetlen egy morfémából, egy legkisebb, oszt
hatatlan morfológiai egységből állnak. Az ősosztjakra 11 egyszerű képzőt rekonstruál: 
I. -j. ~ *-i/-i-, 2. *-y-, 3. *-l-, 4. *-m-, 5. *-n-, 6. *-nt-, 7. *-p-, 8. *-r-, 9. *-s-, 10. *-t-, 
I I . *-{-. Ezeknek a képzőknek az ősosztjákban tipikus funkcióik voltak, amelyek a mai 
nyelvjárásokban csak részben őrződtek meg jól. 

Az ö s s z e t e t t k é p z ő k csak történetileg magyarázható, két vagy három 
ősosztják egyszerű képzőből álló szilárd összetételek, amelyek meghatározott funkciók 
számára tipikussá váltak. Éppen ezért analógiásán is igen gyakran alkalmazták őket. 
A mai álláspont szerint az összetett képzőket morfémáknak, tehát oszthatatlan morfoló
giai egységeknek tekintjük. 

A k é p z ő k o m b i n á c i ó k tetszőleges, egészen laza, mai szempontból még 
áttekinthető, egyszerű és összetett képzőkből álló ;összetételek, melyeknek számát a 
kombinációs lehetőségek szabják meg. 

Az olyan esetekben, mint a V. Vj. läyel- 'aufpassen, warten, im Auge behalten', 
läysm- 'katsahtaa; plötzlich, einmal hinblicken' (KT 1047 f.) az -aZ- és az -dm- egyszerű 
képző járul a *läy- tőhöz. Az -gm- a cselekvés kezdetét, az -aZ- a cselekvés gyakoriságát 
jelöli. Az elhomályosult egyszerű képzőknek más képzőkkel való kapcsolatai már nem 
foghatók fel képzőkombinációknak, különösen akkor nem, ha az egyszerű képzők már 
jelentés-differenciálódást mutatnak. így például értelmetlen lenne, ha a V. Vj. älmil-
(v. fr. az ahm- 'heben' igéből, KT 125), és a Vj. ältil- (v. fr. az alt- 'tragen' igéből K T 
124, 126) képzéseket mint az ál- tő -m- + -il-, valamint -t- -(- -il- képzőkombinációkkal 
alakított kapcsolatát értelmeznénk, mert az -m- és a -t- már megkövesedett, csak törté-
netüeg magyarázható elsődleges képző, az -il- viszont nagyon produktív, verbum frek-
ventatívumot jelölő összetett képző, amelyeknek megjelenése különösen a viszonylag 
fiatal képzésekben tipikus, és jelen esetben az älm- és az alt- tövekhez járult. 

A, szerző felveti azt a fontos kérdést, hogy szükséges-e külön tárgyalni a dever
bális és a denominális képzőket. Szerinte az egyszerű képzőket illetően igennel kell a 
kérdésre válaszolni. A deverbális egyszerű képzők ugyanis pontosan meghatározott 
funkciókkal rendelkeznek vagy rendelkeztek az ősosztjákban. Ez nem áll azonban a 
denominális egyszerű képzőkre, mert ugyanazon képző segítségével a névszóhoz való 
viszonynak igen különböző fajai fejezhetők ki. így például a *-t- képzővel alkotott deno
minális igék a névszóhoz viszonyítva kauzatív, insztrumentatív, insztruktív vagy transz-



ISMERTETÉSEK — SZEMLE 231 

latív viszonyokat fejezhetnek ki. Ez azt jelenti, hogy az osztják nem ismeri a denominális 
egyszerű képzők funkciódifferenciálását, tehát a denominális képzésmódok közös jelleg
zetessége volt lényeges az osztják számára. Kivétel a tranzitív igék képzésére alkalmazott 
*-m- egyszerű képző, amely világosan különbözik az *-m- deverbális momentán képzőtől; 
A szerző tehát a deverbális és a denominális egyszerű képzőket külön tárgyalja, hiszen 
azonosságukat nem tudta sem történeti, sem leíró szempontból megmagyarázni. 

Az összetett képzők körében viszont keresztülvihetetlen ez a kettéosztás. Ezért 
GANSCHOW őket több csoportra osztotta: 1. csak deverbális, 2. főleg deverbális, ritkán 
denominális, 3. csak denominális, 4. főleg deverbális, ritkábban denominális, 5. deverbális 
és denominális képzők. A történeti tárgyalásban a deverbális és a denominális képzőkre 
való kettéosztás már csak azért sem foghatna át minden képzőt, mert sokuk összetevő
inek funkcióit sem tudjuk pontosan megállapítani. 

A deverbális egyszerű képzők csoportjában a 4 momentán képző az egyszeri, 
hirtelen, punktuális cselekvést, közülük kettő (*-l-, *-m-) különösen a hirtelen kezdődő 
cselekvést jelöli, A frekventatív képzők további felosztása iteratív, szűkebb értelemben 
frekventatív, durativ, sőt perduratív és kontinuatív képzőkre az osztjákban teljesen cél
talan, mivel az osztják frekventatív képzők rendszerint mind az ismételt, mind a tartós 
cselekvést jelölik. A két intranzitív képző funkciókomponensekkel is rendelkezik: az 
*-n- rendszerint intranzitív igéken mom-inch. jelentéssel bír, az *-«.£- befejezetlen intran
zitív igecselekvést (lehetőség szerint frekventatívat) jelöl. A deminutiv képző részben a 
momentáneitás, részben a frekventativitás felé tendál. Ezek az összetevők nyilvánvalóan 
másodlagosak. A kauzatív képző mellékfunkciók nélkül lép fel. 

Az összetett képzők körében a legkülönbözőbb funkciókapcsolatokat találjuk meg, 
pl. frekventatív-deminutív (*-yl-), momentán-kauzatív (*-9mt-) stb. Az előbb említett 
öt funkción kívül az összetett képzőknek még további három funkciójuk van: inchoativ, 
intenzív, reflekszív-reciprok. 

GASCHOW a fentebb említett elvi szempontok alapján a következő részekre osztja 
könyvét: I. Deverbális ősosztják egyszerű képzők (momentán, frekventatív, deminutiv, 
kauzatív, intrazitív képzők), I I . *-a-/-ä-vel képzett osztják igetövek, I I I . denominális 
ősosztják egyszerű képzők, IV. képző nélküli denominális igék, V. az osztják összetett 
képzők, VI. a nyugati osztják -s- képzők, VII. az ekszpresszív képzők, VIII . jövevény
képzők (komi-zürjén jövevényképzők), IX. orosz jövevény igék, X. képzőkombinációk, 
XI . csak egyszer előforduló és történetileg nem egyértelmű képzők és képzőkombinációk. 

Az ősosztják képzők alaktani szempontú ismertetését az ősosztják képzők funkció 
szerinti tárgyalása követi. Végül áttekintés következik az egyes osztják fő nyelvjárások 
(V. -Vj . , Szúr., Irt . , Ni., S., Kaz., O.) képzőiről. 

GANSCHOW nagy terjedelmű anyagot feldolgozó és logikusan rendszerező műve 
nélkülözhetetlen kézikönyve lesz minden osztják nyelvvel foglalkozó kutatónak. Az oszt
ják nyelvjárások GANSCHOW által kidolgozott igeképzési rendszerét érdemes lenne kiegé
szíteni a szigvai nyelvjárás igeképzési rendszerével. Ezzel ugyanis egyrészt teljesebb képet 
kapnánk az osztják igeképzésről, másrészt ez az archaikus, kb. 100 éve kihalt nyelvjárás 
az igeképzés történeti tárgyalásához is fontos adalékokat nyújthatna. 

A. JÁszó ANNA 

A. Róna-Tas, Tibeto-Mongolica. The Tibetan Loanwords of Monguor and the 
Development of the Archaic Tibetan Dialects 

, Akadémiai Kiadó, Budapest 1966. 232 1. 

Keletkutatásunk és nyelvtudományunk egyik régi, nagy hagyományú ága, a 
tibetisztika, új és jelentős művel gazdagodott, s ez különösen örvendetes tény akkor, ha 
meggondoljuk, hogy Körösi Csoma Sándornak Indiában született úttörő munkái, tibeti 
nyelvtana és szótára után ez az első tibeti nyelvészeti tárgyú k ö n y v hazánkban. 
Köztudomású, de talán mégsem felesleges szólni arról, hogy Körösi Csoma halálát követő
en közel száz esztendeig nem volt a tibeti szónak magyar kutatója, s bár a régész-térképész 
Stein Aurél nagy érdemeket szerzett tibeti írásos emlékek gyűjtésével, s egy rövid, de 
gyarló formájában is érdekes kelet-tibeti szójegyzéket Széchenyi Béla ázsiai utazásának 
is köszönhetünk, az új magyar tibetisztika forrása Párizs volt, honnan az itt ismertetendő 
könyv egyik lektora, szerzőjének mestere, Ligeti Lajos plántálta át azt, ami Pelliot és 
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Bacot tibeti tanításaiból itthon is megteremhetett. Csorna halálának századik évforduló
ján indult meg a tibeti nyelv oktatása a budapesti egyetemen, s azóta alakult ki a magyar 
tibetisztika sajátos arca, mely a tibeti nyelvjárások kutatása és az ótibeti emlékek filoló
giai magyarázata felé fordul. 

A Tibeto-Mongolica témája egy archaikus mongol nyelv, a monguor szókincsének 
tibeti eredetű része, s ennek révén a tibeti nyelvjárások összahasonlító hangtana. A nyers
anyagot egyrészt D E SMEDT és MOSTAERT szótára, SCHRÖDER folklórszövegei, valamint 
TODAEVA és mások mongour vonatkozású tanulmányai, szójegyzékei adták, másrészt a mai 
tibeti nyelvjárásokról szóló, érték, terjedelem és jelölési rendszer dolgában rendkívül 
egyenetlen feljegyzések, európai és kínai, indiai és japán tudósok, utazók, -hittérítők és 
diplomaták tollából. 

A monguor — ma ötvenvalahányezren beszélik egy XIV. századi mongol helyőrség 
leszármazottai — a kínai-tibeti határvidék (Kukunór = C'inghai; Kanszu) egyik mongol 
nyelvszigete, mely a tibeti ós kínai környezetben jelentősen eltávolodott a mongol nyelvek 
közös fonetikai képétől (egyetlen példát erre: a törökkel és annak révén a magyarral is 
közös, mongol arbai 'árpa' szónak monguor alakja sbe), ugyanakkor őrzi a XIII—XIV. 
századi mongol olyan vonásait, melyeket csak a hozzá hasonló nyelvszigetekben, perem-
nyelvekben lelünk föl (ilyen az ómongol szókezdő p > középmongol h > monguor h, % és 
/megfelelése, vö. mongol üker ~ középmongol hüker ~ monguor fuguor „szarvasmarha"). 
Nyilvánvaló, hogy a mongol s részben az altáji nyelvek története szempontjából nagy 
fontosságú feladat annak a tibeti hatásnak a feltárása, mely a monguor nyelvet érte, 
hiszen csak ennek ismeretében kísérelhetjük meg az olyan monguor fejlődési tendenciák 
megállapítását, melyek gyökerei a középmongolra mennek vissza. Mi sem alkalmasabb 
út ennek felderítésére, mint a monguor szókincs tibeti elemeinek tanulmányozása, s ez 
az az út, melyet könyvében RÓNA-TAS választott. 

A monguor nyelv számos tibeti jövevényszavát már D E SMEDT és MOSTAERT 
monguor szótára jelzi, azonban e szótár szerzői nem lévén tibetisták, meg kellett eléged
niük a monguor szó tibeti irodalmi megfelelőjével. A kérdést bonyolítja az, hogy a mon
guor tibeti szavai egy máig gyengén ismert és ugyancsak archaikus kelet-tibeti nyelvjárás
ból valók. Némi túlzással elmondható, hogy a kelet-tibeti archaikus nyelvjárások meg
ismerésének ma legfontosabb forrását éppen a monguor tibeti elemei adják. 

A könyv bevezetése ismerteti a monguor nép és nyelv kutatásának történetét és 
a témával kapcsolatos általános problémákat, majd az első fejezet részletesen tárgyalja 
a forrásokat és azok értékét. Az értékelés fő kérdése: a különböző jelölési rendszerek és 
rendszertelenségek közös nevezőre hozása. Ennek a kérdésnek megoldása pedig kemény 
ellenállásba ütközik még a legjobban ismert Ihászai nyelvjárása vonatkozó tudósítások 
esetében is. Érthető tehát, hogy a szerző minden jelölést megtart eredetiben. Ezzel azon
ban a nyomdát állította igen nehéz feladat elé, melyet az nem is tudott maradéktalanul 
megoldani (módosított és dőlt APhl jelek). így a szerző esetenként az olvasóra bízza a 
tibeti nyelvjárási adat értőkelésót. Ugyanakkor fontosságban második monguor forrásá
nak, SCHRÖDER folklórszövegeinek egyszerűbb átírását át tet te a MosTAERT-használta 
módosított SETÄLÄ-rendszerbe. Klasszikus tibeti átírásában fölösnek mutatkozik a tibeti 
„nagy a" jelölése (a szokott* helyett"), mely idézőjel társaságában kissé zavaró is. 

A második fejezet (38 — 105) a könyv gerince: a jövevényszavak jegyzéke, melyben 
a monguor szó tibeti eredetét gazdag anyag bizonyítja. A lista eredetileg 790 tételt tar
talmaz, mely körülbelül 580 jövevényszót tárgyal. A fennmaradó kétszáz-egynéhány a 
kéttagú jövevényszók második elemét adja, ez lehet formáns vagy tibeti összetett szónak 
(a tibetiben!) önállóan is értelmes tagja. E kétszáz „szónak" önálló felvétele vitatható: 
hiszen csak tibeti szempontból beszélhetünk róluk, mint szavakról, a tibetista pedig aligha 
fogja keresni őket monguor alakban, annál is inkább, mivel ettől a könyv végén található 
tibeti szó- és formáns-mutató megkíméli. Egy másik szempont az — melyet a szerző is 
hangsúlyoz — hogy a tibeti összetételek tagjainak fonetikai fejlődése nem szükségszerűen 
azonos az összetételt alkotó szavak önálló fejlődésének összegével. Jó példa erre az arámi 
'egy imádság-féle' (14°) ~ rami (427o) szó, melynek harmadik ül. második tagját a 321. 
tételben ismét tárgyalja, ot t jelezve azt, hogy a mi ~ mi szótag nem az irodalmi tibeti 
rab-gnas összetétel második tagjának felel meg, hanem az első tag 6 szótagvégét is kép
viseli, azaz -b-gn- > -b-n- > -m-n-. Az ilyen típusú megfelelés egyáltalán nem ritka a 
tibetiben, szemben a kínaival, melyben a binomok fejlődése általában nem mutat eltérést 
az alkotó tagok önálló fejlődésétől. Hét tételt („deest") a szerző nyilván a mű befejezése 
után törölt, de helyüket a továbbiakban oly fontos szerepű utaló-számok érintetlenül 
hagyása végett megtartotta. 

A 26. tétel bagba 'name given to Tibetans' szavának tib. 'phags-pa etimológiája a 
ista kevés bizonytalan szófejtóse közé tartozik. A szabálytalan monguor b < tib. 'ph 
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megfelelést támogatni kívánó jegyzet szerint a mai mongol nem ismer hehezetes és zön
gétlen bilabiális szókezdőt. Ez nem felel meg a valóságnak (legfeljebb az ojrátok elhanya
golható hehezetességű bilabiális zöngétlenjéről lehetne szó), vö. a lamaista mongoloknál 
gyakori olyan neveket, mint Pagha (tib. 'Phags-pa), Parcin (tib. Phar-phyin), és AOH. 
XIV, 150 —151. E szónál egyelőre érvényes De Smedt és Mostaert kérdőjele. 

A 29. tételben bardnie ,lotos' < tib. padma, de hogyan? dm > ránt A helyes 
megfelelő a tib. padme, vagy még inkább annak régi ujgur és mongol változata, badmi, 
erre utal az, hogy a lamaista ima-formulában (om manie bardnie %on) fordul elő, melynek 
záró szótagja is inkább a mongolos qung megfelelője, mint az indo-tibeti hüm alaké. 

A 36. tételben a jelentésfejlődés útja (vászon < fehér gyászruha) kívánt volna 
némi magyarázatot. Ugyanott Ye-ses rdo-rje tibeti írásos mongol alakját (chen-pe) nem 
szükséges javítani, így is megfelel a halha cembe szónak. 

A 121. tétel jelentéstani megfelelése nem tiszta ('to spread, to grow' és 'to establish, 
to fix, to found, to settle'). 

142. tétel: pu-cha-ce ha-re = bucasi qaral 
242: monguor kayav 'jó és rossz kívánság' < tib. *kha-yan, kha 'száj', yag 'jó', 

Rebkong-Amdowa k'a-yay 'jókívánság' (Roerich) megfelelés *kha-yah alakjához, mely 
egyáltalán nem irodalmi, g < n fejlődésü szavaival hozzásegít talán a Tao-fu-i tibeti 
nyelvjárás. Az idézett mongol kifejezés (helyesen aman qurdun . . .), valamint tibeti meg
felelője, kha-yan, aligha tartozik ide, hiszen jelentésük 'szószátyár'. A Desgodins szótárá
ból idézett alak helyesen kha-yag-po bsad 'bona verba dicere, commendere'. Vagy vö. 
kha 'good luek' és g-yan 'happiness'? 

536: a sbal-pan alak nem cshamdói, hanem Ihászai. Az n > g fejlődést vö. az előb
bivel. 

538: a mongol szöveg helyesen üjügürken nayaduqu, öber-ün bey-e-ben ergün ködel-
gekü terigüten-iyer busud-tur qosong üiledkü bolai : — 545. tétel mongol adata helyesen 
yögeyilig. 

553. után addenda: semolon %uë 'foire aux lamaseries' (M), melynek második tagja 
kínai eredetű (hui 'gyűlés, gyülekezet', M), első tagja pedig minden valószínűség szerint 
a tib. smon-lam 'imádság' megfelelője, mely több ünnep nevében szerepel. Cf. gólok 
xmo-lam, mong. mólom, ord. mólon-. 

A 710. és 28. tételhez vö. Rebkong-Amdowa 6ce. 
A harmadik fejezet a jövevényszavak összehasonlító hangtanát adja. Ebben min

denekelőtt világosan elhatárolja a tibeti szó hangtani és alaktani szerkezetét a helyesírá
sitól, amit a korábbi szerzők zöme nem tet t meg, minek következtében hangtani és 
alaktani terminusokként használtak olyan helyesírásiakat, mint ,,föléírt" vagy „aláírt" 
betűk ( !). A következőkben sorraveszi az ótibeti hangokat s azok monguor megfelelőit. 
Eredményeit táblázatok foglalják össze, ezek azonban olykor nincsenek teljes összhang
ban a róluk mondottakkal. így pl. a 113. lapon a táblázatról azt olvashatjuk le, hogy az 
ótib. kh-nák lehet hehezetes zöngétlen és nem hehezetes félzöngés megfelelése is, a szöveg vi
szont azt mondja, hogy ,,a zöngétlen hehezetes zárhangoknak a monguorban szabályo
san hehezetes zárhang felel meg". A táblázatnak van igaza. Alább azt is mondja, hogy 
minden tibeti nyelvjárásban hehezetes zár képviseli a régi hehezetes zárat, és hasonló
képp megmarad a nem hehezetes zöngétlen zár is. Ez viszont ellentmond annak, amit a 
bilabilálisok spirantizálódásáról néhány sorral előbb elmondott, s amire az V. fejezetben 
ismét visszatér (bilabiális zár > bilabiális rés a monguorban, a Rebkong-Amdowa nyelv
járásban, stb.). A 114. laphoz, a veláris ç kérdéséhez vö. RA yoh 'prix', tib. gon. A 115. 
laphoz: a mongol w-glide egészen más eredetű, mint a tibeti nyelvjárási. A mongolé lehet 
olyan, mely (1) csak veláris mássalhangzó után áll, pl. ord. gabyuä ~ mong. qabqa 'csapda', 
(2) u hatására keletkezik, pl. halha %uän ~ uyän 'tulajdonképpen' ~ mong. uqayan 
'értelem' és (3) a dahurban, harcsinban stb. szabályosan jelentkezik az (eltűnt vagy meg
levő) második szótag (elsődlegesen vagy másodlagosan) illabiális magánhangzója hatására, 
az első szótag labiálisából, pl. harcsin oas 'víz' ~ mong. usun (> usan stb.). A monguor 
tibeti szóinak u-glide-)át a szerző a mássalhangzóknál tárgyalja, pl. monguor sguor < tib. 
skor 'kör', és így tagolja: s/gu/o/r. Mivel azonban több (nem palatalizált) mássalhangzót 
követhet uo stb., a szegmentumok lehetnek a következők is: s/g/uo/r. E két szegmentálási 
lehetőség érvényes az *e > ie esetére is: ha a félhangzós u lehet a mássalhangzó sajátja, 
miért ne lehetne az az il (Vö. 166. 1.). 

A 122. lapon és másutt felesleges az a) jelölés, ha nincs b). 
A 123. laphoz: az ótibeti n ~ monguor zéró megfeleléssel vö. a mongol (halha, 

burját) tibeti eredetű személynevei közül a következőket: Agwan ~ tib. iSlag-dban és 
Oidow ~ tib. Dnos-grub (ordosz Noirob). 

Egy negyedik fejezet a monguor tibeti szavainak formánsait tárgyalja, az ötödik 
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a tibeti nyelvjárások összehasonlító hangtanának első korszerű kísérlete, a VI. és VII. 
fejezet a tibeti jövevényszók közvetlen, feltehetően Dpari vagy Panaka forrását ismerteti. 

Tibetista szempontból az V. fejezet a könyv legérdekesebb és legfontosabb része, 
melyben különösen a bilabiális radikálisok fejlődését mutatja be részletesen. Ismerteti 
a preradikálisok változásának és eltűnésének útját, majd a zenei hangsúlyok ket osztá
lyának kialakulását. A posztradikálisok sorsát tárgyaló alapos tanulmányhoz, kiegészí
tésül a 195. lap táblázatához, hozzáfűzhetjük a KY > K és SR > S ( < SR < SBR, is), 
valamint a K > KY > C lehetőségeket. Az északkeleti archaikus nyelvjárások fontos sa
játossága a középső tibetivel szemben, hogy bennük a KR, PR > TR ~ C mellett van 
KR, PR > Ö megfelelés is (a középső tibetiben szigorú KY, PY > C és K R / P R > TR ~ 
C megfelelés uralkodik). 

A szerző a tibeti magánhangzó-rendszer és a szóvégi mássalhangzók fejlődésének 
részletes ismertetését a monguor-tibeti összehasonlításnál adta elő, a 195 —197. lapon 
így csak összefoglaló vázlatot ad. A 195. lap szövege és a 196. lap táblázata nem mentes 
kisebb ellentmondásoktól. így a 195. oldalon azt olvassuk, hogy a -g olykor eltűnik a 
középső-tibetiben, valójában pedig a 196. lap ad helyes képet, mely szerint a -g általában 
eltűnik ebben a nyelvjárásban (hozzátehetjük, hogy nem egészen nyomtalanul, egy glottis 
zár maradhat utána). Mindez részben a középső tibeti nyelvjáráson belül fellelhető kiej
tési stílusok („recitáló", emelkedett és társalgási vagy vulgáris) kérdése is. Egyéb: az -r 
is eltűnhet, nemcsak a középső tibetiben, hanem olykor a Rebkong-Amdowában is, s az 
-l nem mindig tűnik el a középső tibetiben sem (vö. 101 1., 739°), s nemcsak az -n, -d és 
-s palatalizálja a magánhangzót, hanem az -l is (mint azt a 149. 1. 332. jegyzetének példái 
mutatják). 

Mindezek a megjegyzések mit sem vonnak le RÓNA-TAS könyvének jeles érdemei
ből, munkájának úttörő jellegéből és a mongol, s különösen a tibeti nyelvészet szempont
jából vitathatatlan jelentőségéből. Egyet sajnálunk csak, hogy ez a kitűnő munka nem a 
magyar orientalisztika könyvsorozatában (Bibliotheca Orientalis Hungarica) jelent meg, 
bár az is igaz, hogy a tény, hogy e mű egy holland sorozat tagjaként is napvilágot látott, 
ékesen bizonyítja a magyar orientalisztika termékeinek e l a d h a t ó s á g á t . 

KARA GYÖRGY 



T A R T A L O M 

V Á S Z O L Y I E R I K : A f innugor személyjelek kérdéséhez 3 
N É M E T H G Y U L A : A magyarország i oszmán- tö rök nye lv 57 
F O D O R I S T V Á N : A Z afrikai nevek és szavak m a g y a r í rásmódja 111 
A R A N Y A. LÁSZLÓ: T r u b e t z k o y nyelve lméle tének és fonológiájának lé lektani és 

logikai a l ap ja 125 

K I S E B B K Ö Z L E M É N Y E K 

F O K O S D Á V I D : Még egyszer a zűrjén mié(t) névu tó ró l 147 
F O K O S D Á V I D : Et imológia i , j e len tés tani és sz in tak t ika i ada l ékok 160 
R É D E I K Á R O L Y : A létige jelen idejű alakjai a p e r m i nye lvekben 164 
R É D E I K Á R O L Y : Szófejtések 167 

E R D É L Y I I S T V Á N : Et imológia i megjegyzések 175 
K O V Á C S F E R E N C : Simonyi Zsigmond Müller- fordí tásának t anu l sága i 180 
M O Ó R E L E M É R : A Z éjszakai n y u g a l o m k u l t ú r á j á n a k a laku lása n é p ü n k n é l 194 

I S M E R T E T É S E K - S Z E M L E 

E R D Ő D I J Ó Z S E F : Trócsányi Zol tán nyolcvan éves 209 
L A K Ó G Y Ö R G Y : Björn Oollinder, An I n t r o d u c t i o n t o t h e Ura l ic Languages 210 
E R D Ő D I J Ó Z S E F : Bonpocbi $HHHO-yropCKoro H3biK03HaHHfl. BbinyCK 3 213 
R É D E I K Á R O L Y : Alo Raun—Andrus Saareste, I n t r o d u c t i o n t o E s t o n i a n Linguis t ics 217 
E R D Ő D I J Ó Z S E F : Bonpocbi MapníiCKoro H3biK03HaHHH 219 
E R D Ő D I J Ó Z S E F : PyccKO-MapnöCKHH cjioBapb 220 
E R D Ő D I J Ó Z S E F : Munkácsi—Kálmán, Manys i (Vogul) Népköl tés i Gyű j t emény . 

IV. k ö t e t . Második rész 222 
A. JÁszó A N N A : Gerhard Oanschow, Die Verba lb i ldung im Ost jakischen 229 
K A R A G Y Ö R G Y : A. Róna-Tas, Tibeto-Mongolica 231 

j 



/ 

A kiadásért felel az Akadémiai Kiadó igazgatója. Műszaki szerkesztő: Merkly László 
A kézirat a nyomdába érkezett: 1967. I. 18. — Terjedelem: 20,65(A/5) ív. + 1 melléklet 

67.63384 Akadémiai Nyomda, Budapest — Felelős vezető: Bernát György 



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),^^^kapitálchen (a szerzők nevének kiemelésére). 

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

5. A folyóiratok és sorozatok kötetszámát római számmal írják. A kötet
szám és lapszám közé vesszőt tegyenek. 
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