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I 
A NYELVMÜVELÉS ÖSVÉNYEIN 

ÖRÖK N Y F X V Ü J Í T A S 

Mikor az olvasó szeme a sorok elé vetett címre té-' 
veci, bizonnyal némi ellentmondást érez a címbeli jelző 
és az utána következő n y e l v ú j í t á s szó egybekap
csolásában. Nemcsak a magyar nyelv, hanem minden mű
velt nyelv vonatkozásában a n y e l v ú j í t á s ugyanis 
közkeletűen történeti jellegű fogalom. A magyar iro
dalmi nyelvet illetően ez a megjelölés arra a francia for
radalom századának utolsó negyedében kezdődő és nagy
jából egy századig tartó mozgalomra vonatkozik, ameiv-
nek kitűzött ós szerencsésen meg is valósított célja 
nyelvünknek új szavakkal, szófűzésekkel, fordulatokkal, 
új stilisztikai lehetőségekkel való nagymérvű gazdagí
tása, fejlesztése volt. Az ilyenképpen határozottan tör
ténetivé szűkített műszóhasználatot tekintetbe véve, va
lóban indokolatlannak látszhatik a címbe belékényszer-
getett, időtlenségre utaló ö r ö k jelző. 

A cím két szava közötti látszólagos ellentmondás a 
nyelv és különlegesen éppen az irodalmi nyelvfejlődés 
közelebbi ismeretében könnyűszerrel feloldható. 

A nyelvfejlődés szempontjából elsőrangúan fontos szó
kincsgyarapodás kérdésére szűkítve le a szemlélődést, 
kétségtelen, hogy minden nyelv, és így a magyar is, tör
ténetének a távoli ködbe vesző messzeségében viszony
lag szegényes szókinccsel kezdte meg életét. Ez a szó
készlet magára az emberre és környező világára, e világ 
legszembetűnőbb, az embert legjobban érdeklő, megka-
pó-megrázó jelenségeire és az élet legelemibb cselekvé
seire vonatkozott. Amint azonban egyre jobban nyila-' 
dozott az emberi értelem, egyre gazdagabbá-bonyolul-
tabbá vált a megismerés, és egyre élesebben tudatosul
tak az ember belső életében gondolati síkon lejátszódó 
lelki-értelmi-érzelmi folyamatok, annál inkább követe
lőén jelentkezett az induláskori szókincs fejlesztésének, 
gyarapításának szükségessége. Az életviszonyokban meg 



a lelki életben beálló fejlődésnek, változásnak, bonyolul-. 
tabbá válásnak ez a jelentkezése — már az írásbeliség 
kialakulása előtt — arra késztette az egyént, hogy az 
addig nem ismert, illetőleg nem tudatosított jelenségeket,, 
külső és belső érzékeléseket, cselekvéseket új szavakkal, 
szókapcsolatokkal jelölje meg. 

Ennek az egyéntől kiinduló új szóteremtésnek egyes 
elemeit azonban a beszélő nyelvközösség ellenőrző-ala
kító készsége fogadta el, formálta át, vagy ellenkezőleg: 
utasította az elfogadhatóság határán túlra. A szókincs 
ilyenformán természetes, ösztönös módon, egyéni kezde
ményezéssel, de a közösség elfogadó-elutasító közbe
lépésével nagymértékben gazdagodhatott és gazdago
dott is. 

Az írásbeliség jelentkezése óta a nyelv szókincséniek 
ilyen természetes gyarapodásánál jóval jelentősebb sze
rep jutott a nyelv fejlődésében a szó- és stilisztikai kész
let szándékos gyarapítására, árnyaltabbá tótelére irá
nyuló tudatos írói törekvéseknek. Ha ezeknek a törek
véseknek a történetét, egészen korai jelentkezését és ko
runkig tartó és a jövőben feltehető időbeli folytonosságát 
ismerjük, magától értetődően feloldódik az a látszólagos 
címbeli ellentmondás, amelyről a bevezető sorokban szó 
esett. Ilyen értelemben a n y e l v ú j í t á s nem merő
ben csak a felvilágosodás századának utóján kezdődő és 
mindössze egy századig tartó nyelvfejlesztó mozgalom^ 
hiszen egyrészt a szókészlet tudatos és szándékos gyara
pítására irányuló törekvések első irodalmi próbálkozá
saink idejéig, a kódexek koráig nyúlnak vissza, másreszt 
pedig azóta is megszakítatlanul jelentkeznek. Sőt már 
a XII. század végi Halotti Beszédben lehettek, az 13líö 
tájáról való Ómagyar Mária-siraiomban is bizonnyal vol
tak olyan szavak, szókapcsolatok és stílusfordulatok. 
amelyekkel elsőként a Beszéd íi'ója, illetőleg a Siralom 
fordítója élt. A korai, XIV—XV. századi vallásos szöve
gek fordítói, később az egyre gyarapodó viláyi irocÍMÍom 
művelői — az ösztönösség és a tudatosság ogybeülelke-
zésében — szükségszerűen szóteremtök, szókincsgyara-
pítók, stílusújítók is voltak. A XIV. század végétől egyre 
gazdagodó magyar forditásirodalom termékeiben, a kó
dexekben mindegyre felbukkannak olyan szavak, ame-



lyeket minden valószínűséggel a szöveg fordítója allco-
tott azzal a céllal, hogy a latin eredetiben előforduló szó 
magyar megfelelőjét teremtse meg. Bizonnyal az ilyen 
törekvésekből született új szó nem egy esetben meg is 
élt, be is került szókészletünkbe, de hogy éppen melyek 
e szavak, azt megállapítanunk többnyire lehetetlen, hi
szen abból a korból még nincsenek olyan, az egész szó
készletet felölelő szótáraink vagy akárcsak szójegyzé
keink, amelyeknek alapján meg tudnók állapítani az 
egyes szavakról az ősiségét vagy ellenkezőleg az újon
nan keletkezettséget. Biztosabban meg tudjuk jelölni azo
kat a szavakat, amelyek ugyan kétségtelenül a fordítók al
kotásai, de szókincsünkben — elvetélődött teremtmé
nyekként — valamilyen okból nem honosodtak meg. 

Dyenformán ez a már korai időkből kimutatható tu 
datos szóalkotásra való törekvés az irodalom és a tudo
mány anyanyelven való müvelésének fokozatos erősödé-, 
sével az elkövetkező századokban mind jelentősebb sze
rephez jut az irodalmi nyelv és ezzel párhuzamosan a 
köznyelv szókészletének és stilisztikai lehetősegeinek bő
vítésében, gyarapításában. A XVI. században a nagy hu
manista Sylvester János (1504 k.—1558 u.) — egy sze
mélyben bibliafordító, költő és nyelvtaníró —, ebben és 
s. rákövetkező században a zsoltárköltő és nyelvész Szen-
czi Molnár Albert (1574—1634), az anyanyelvű tudomá
nyosságért való harcban ellobbanó Apáczai Csere János 
(1625—1659), az öt támogató nagy kortárs, Geleji Ka- ' 
tona István (1589—1649), az első magyar nyelvművelő 
könyv, a Magyar grammatikácska (1645) szerzője, ebben 
és a nyomába lépő században kora dédelgetett epikusa. 
Gyöngyösi István (1629—1704) és a szerzetes-író, Faludi 
Ferenc (1704—1779) munkáiban fedezhető fel legerőtel
jesebben a szókészlet és szófűzés fejlesztésére, egyszóval 
a nyelv megújítására irányuló törekvés. 

Az újító szóteremtés azonban a maga teljes tudatossá-* 
gában a nyelvújítás korabeli írók, nyelvtudósok munkás
ságával a XVIII. század hetvenes éveiben veszi kezde
tét, és e munkásság eredményeképpen jut teljes diadalra.. 
Minthogy az irodalom fejlődése is elsősorban anyaga, a 
nyelv fejlődésétől függ, nem lehet feltűnő, hogy a ma
gyar irodalmi megújulás kora egybeesik a szókincs tu-



datos fejlesztésére irányuló mozgalom, a nyelvújítás kor
szakával. Ez a mozgalom; a régi nyelv és a nyelvjárások 
szóanyagából megfeleló'nek ítélt szavak felújításának, il
letőleg felhasználásának, valamint az új szavak tömeges 
alkotásának és közkeletűvé tételének mozgalma tehát az 
irodalom megújulásával összefonódva jelentkezik. 

Az irodalombcín és a tudományban az olyan kiemel
kedő írói egyéniségek mellett, mint amilyen Dugonics 
András, Baróti Szabó Dávid, Csokonai Vitéz Mihály, Ka
zinczy Ferenc, Révai Miklós, Szemere Pál, Széchenyi Ist
ván és a korszaknak csaknem minden írója, az olvasó
táborral együtt, részt vett a szókincs gazdagításának, a 
nyelv megújításának abban a sodró erejű küzdelmében, 
amely a nyelvújítók (neológusok) és a régihez ragasz
kodó, a nyelvújítást ellenző, a szertelenségeket fékező 
maradiak (ortológusok) között sokszor az eszeveszett sze
mélyeskedések kíméletlenségével folyt. E kegyetlen, ve
szekedett harc vezére, Kazinczy Ferenc szinte egy félév
százados küzdelem után, 1819-ben írta le békéltető nyi
latkozatában egyebek mellett ezeket a sorokat: ,,Jól és 
szépen az ír, aki tüzes ortológus és tüzes neológus egy
szersmind, s egységességben és ellenkezésben van önma
gával." Arra az e kijelentés nyomában feltett kérdésre, 
hogy mit szabad az írónak tennie, a továbbiakban Ka
zinczy ilyen tömör, minden időkre érvényes választ 
adott: Az író teheti , ,mindazt . . . amit a magyar nyelv 
természete, örök szokása s törvénye világosan nem tilt, 
a régi és újabb klasszikusok által nevelt ízlés még javasol 
is, s a szükség múlhatatlanul parancsol". Kazinczy a kor 
csaknem minden írójával — fegyverbarátságban vagy el
lenkezésben — vívta meg azt a győzedelmes nyelvújító 
harcot, amely megvetette alapját a modern magyar iro
dalmi nyelvnek, és így előkészítette Vörösmarty Mihály, 
Arany János, Petőfi Sándor, Ady Endre, Tóth Árpád, 
Kosztolányi Dezső, József Attila, Jókai Mór, Mikszáth 
Kálmán, Móricz Zsigmond és annyi más nagy meg Icis 
író nyelvi remekléseit, folytatólagos, örök nyelvújítását. 

A n y e l v ú j í t á s szó tehát a nyelvvel drága, csodá
latos eszközként élő író és tudományművelő számára 
nemcsak egy történetileg jól elhatárolható korbeli idő
szakaszban lezajlott, nagy jelentőségű mozgalmat jelöl, 



hanem korszakos, történeti jelentősége mellett a maga 
korán túl utaló örök példamutatást és szüntelen köte
lezettséget is. 

Ö r ö k n y e l v ú j í t á s ! Egyet jelent ez nyelvünk
nek a múlt időtlen távolából induló, az arasznyi jelen
ben és a jövű végtelenségében folytatódó élni akarásával. 

1975 



NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTÖRTÉNET 

E sorok írójának évtizedek óta gyakorolt tanári-neve
lői szokása volt, hogy ősszel, az egyetemi nyelvészeti 
előadások megkezdését követő hetekben a magyar iroda
lom- és nyelvszakos hallgatóknak a hetenként ismétlődő 
megbeszélő órák keretében rendre-rendre föltette e kér
dést: Melyik tudományszak érdekli jobban: az irodalom
tudomány — vagy a nyelvészet-é? A kérdésre adott va-
Iciszban a hallgatók túlnyomó többsége vagy kertelés nél
kül, vagy némi kezdeti szabódó köntörfalazás után az 
irodalom, illetőleg az irodalomtörténet iránti érdeklődés
ről tett bizonyságot. Ha pedig ez így van az anyanyelv 
és az anyanyelvű irodalom együttes oktatására hivatás
szerűen készülgető egyetemi hallgatók világában, mi sem 
természetesebb, mint az, hogy környezetünkben a leg
több ember szintén inkább az irodalom, mintsem a nyelv 
kérdései iránt érdeklődik. Ennek magától értetődő kö
vetkezménye aztán az, hogy míg az irodalom történeti, 
fejlődésére vonatkozólag a legtöbb, csak valamelyes mű
veltségű átlagember is több-kevesebb, nemritkán éppen 
jelentős ismeretekkel rendelkezik, a nyelv keletkezésére 
és évezredek rendjén való további alakulására, sorsára' 
nézve a megkérdezettek legtöbbje az érdeklődésnek, ille
tőleg tájékozottságnak vagy csak csekély, vagy éppen 
semmilyen jelét nem mutatja. Az ilyen irányú tájéko
zottság, illetőleg tájékozódásbeli érdeklődés hiánya nem
csak társadalmunk köznapi Lagjaiban általános, hanem — 
ritka kivételt nem számítva — egészen közkeletű maga
tartás a nyelvvel drága eszközként élő tollforgatók kö
rében is. 

Nincs rá idő és tér, hogy most szemügyre vegyem: a 
nyelv történeti alakulására vonatkozó ismeretek hiánya 
milyen sajnálatos következményekkel jár. Itt és most 
csak arra igyekszem rámutatni, hogy a nyelv művelésé
ben forgolódó gyakorlat embere mennyire nem nélkü
lözheti a nyelvtörténetet mint a nyelvmüvelés segítő
tájékoztató társát. 

Évekkel ezelőtt egy barátomhoz futottam fel. Meg
hitt, baráti beszélgetésre vágytam, de amint beléptem, 
láttam: erre ezúttal nem kerülhet sor. Nagy társaságba 
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csöppentem bele. Szerencsére a társaságnak úgyszólva 
minden tagja személyes ismerősöm, némelyik „jóembe
rem" volt, A várható, természetszerűen meleg fogadtatás 
azonban ez alkalommal — egészen szokatlanul — túlá-
radóan örvendező volt. A nekem szegzett kérdések ára
data hamai'osan megóvott attól a tévhiedelemtöl, hog "̂-
a lelkendezést személyemnek szóló érzelmi kitörésnek 
könyveljem el. Kiderült ugyanis, hogy — ritka eset — 
nyehd vita kellős közepén nyitottak a háziak nekem aj
tót. A minden felöl felém áradó kérdésekből hamarosan 
láttam, hogy itt, mint annyi más esetben is, olyan nyelvi 
kérdés felett vitatkoztak, amelyben állást foglalni nyelv
történeti ismeretek híján csak a tévedés biztos veszélyé
vel lehet. Miközben a vitatkozó felek egy részében dia
dalmas önelégültséget, más részében kelletlen fanyalgást 
kiváltó választ adtam a feltett kérdésre, felhasználtam 
ezt a csábító alkalmat arra, hogy röviden szót ejtsek ar
ról: milyen jelentős szerepet kellene juttatni a nyelv
történetnek a nyelvi míiveltség emelése érdekében. A 
társaság legtöbb tagja értetlenkedő hitetlenkedéssel kez
detben udvariasan hallgatott, de aztán közülök egyik ha
marosan kirobbant: „Ugyan mi értelme van hallgatni 
ezt a mai nyelvhasználat szempontjából teljesen szükség-* 
telén magyarázgatást?!" Elnézően fordultam a kérdező 
felé, hiszen hallottam, olvastam én már nyelvészekbe^ 
intézett ennél leplezetlenebbül fitymálgató nyilatkoza
tot is. Minthogy ismertem az értetlenkedő családi szár
mazását, tudtam: a kolozsvári Hóstátból kikerült „föl-i 
dész«-ivadék, hirtelenjében magam is kérdéssel válaszol
tam a meglehetősen kíméletlen formában nekem szegzett 
kérdésre: „Mondjad csak, barátom, nem gondolkoztál-e 
azon: miért hallod te a Hóstátban kisgyermek korod óta 
édesanyádtól és környezetedtől a fcű és a lú szót ilyen 
alakban használni, holott már az elemiben, később a kö
zépiskolában nagy nehezen meg kellett tanulnod, hogy e 
szókat az irodalmi nyelvben és a mindennapok művelt 
köznyelvében csak kő és ló formában illik, sőt kell hasz
nálnod? Meg tudod-é magyarázni, hogy vajon nem a 
nyelvészek önkénye szorítja-e ki az irodalmi nyelvből 
a hóstátiak körében csak kű és lú alakban használt ala
kokat, s avatja irodalmivá a ícő és ló formát? De nem 
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tünt-é fel neked továbbmenöieg az is, hogy olyan ala
kokban, mint amilyen a lovon, lovam, lovunk, lovat, lo
vak, lovas, lovagol; kövön, kövem, kövünk, követ, kö
vek, köves, kövez meg más ilyenféle formákban hasz
nálják ugyanazon szóknak a kő és ló szó, hangalakjától 
elütő, bizonyos ragos és képzős alakjait? É s . . . ngyo-
bár nyelvi képtelenség kön, kőm, köt, kős, kőz-iéle ala
kokkal élni." 

,,Ezen eddig nem gondolkoztam — válaszolt a kérde
zett —, de ez, hogy most ráirányítottad a figyelmem, 
valóban feltűnő." 

,,Alig hiszem, hogy középiskolai nyelvtani órákon erre 
magyar nyelvtanáraid felhívták volna a figyelmet — 
folytattam tovább. — Bizonyára elhallgatták, elmulasz
tották erre a feltűnő jelenségre megadni a magyará
zatot." 

„Jaj, azok az unalmas nyelvtanórák! Diákéveim leg
kellemetlenebb emlékei közé tartoznak. Nemcsak ma
gunk, tanáraink is unták a nyel\i;an lélektelen tanítását. 
Ilyenféle »értelmetlen-következetlen+i, de éppen azért — 
ha kissé gondolkozunk — izgató kérdésekről természet
szerűen sohasem ejtettek szót. Csak olyasmit tanítgattak 
nagy unalmasan nekünk, amit a mindennapi nyelv gya
korlatából már amúgy is ismertünk: a ragozást nyaggat
ták, az ilyen meg amolyan kötőszó-csoportok »-beem-
léztetésé*i-vel untattak, kusza nyelvtani és szófaji cso
portosítások bonyolult részletezésével vették el véglege
sen kedvünket a nyelvtanóráktól. Szeretnők azonban 
most -^nyelvtörténetiséged-K-töl hallani: hogyan magya
rázza meg az előbbiekben feltűnőnek mondott, kétsze
resen rejtélyes nyelvtani következetlenséget?" 

,,Nos, megkísérlem. Előre jelzem azonban: ti kérdez
tetek. Ne vessetek hát rám követ, ha kellemesen csa
pongó társalkodás helyett itt — ahogy ti mondanátok — 
nyelvészkedő bölcselkedéssel untatlak. Lássuk hát! 

Nyelvünk életében ezelőtt 800—1000 évvel az eredeti 
szókészlethez tartozó, ma egy szótagból álló szók jelen
tős része még két szótagú volt. Akkor tehát a mai kő és ló 
is kéttagú lehetett. Mindkét szóban a második szótag egy 
olyanféle u-szerű hanggal kezdődött, amely hang a ma
gyar nyelv hangrendszeréből azóta eltűnt. Ez a u-féle 
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hang őrződött meg átalakult formában olyan ragos ala
kokban, amely alakoknak ragjai — ősi finnugor eredetű 
ragokként — már akkor is használatosak voltak. Ragta-
lan formában az ilyen szavak eleinte szintén két szó
tagból alakultak; e szavakban hangzóközi helyzetben egy 
u-féle hang volt. Ez a Í; hang az idők folyamán — a tö-
végi rövid magánhangzó elsorvadása után — gyenge kép
zésű magánhangzóvá csökevényesedett, és így a mai kö 
és ló szónak egy adott pillanatban kettöshangzós kiü, 
illetőleg Ivu alakja keletkezett. A továbbiakban aztán a 
magyar nyelvjárások egy részében ebből a küi alakból 
köü, majd ícö, a nyelvjárások más részében viszont a 
kiü-höl előbb küü, majd kü fejlődött. Ezért használja a 
Mezőség szélén élő Hóstát az egész mezőségi magyar
sággal együtt ma a kű alakot akkor, amikor pedig az iro
dalmi nyelven, sőt a mindennapi társalgás nyelvén is 
magunk a kő formával élünk. Ugyanilyenféle magyará
zata van a Zd és a lú szó irodalmi nyelvben és a nyelv
járásokban használatos kettős formájának. A nyelv vál
tozása folyamán teljesen ,,szabályosan'' formálódott két
féle hangalak közül az irodalmi nyelvben aztán a kö és 
az ugyanilyenféleképpen alakult ló forma állandósult, a 
kű és a lú alak pedig visszaszorult a nyelvjárások szint
jére . . . De mondjátok, nem untatlak?" 

,,Dehogyis, rendkívül érdekes és elfogadható, amit 
mondasz!" — sietett egyikük udvariasan megnyugtatni: 
Szavának mintegy megerősítéseképpen itt-ott a többi 
figyelő szemében is az érdeklődés halványabb-villanóbb 
fényét láttam megcsillanni. 

,,De mondd: nem tudsz-e még valami ilyenszerű példát 
mondani?" — sürgetett újabb válaszra az előbbi kérdés
feltevő. 

,,Szívesen. Nem is koll messze mennem példa-vadász-
gatás céljából. Ott van a példa abban a mondatban, 
amellyel az imént nyelv tör ténészkedo magyarázgatáso-
mat minősítetted. Azt mondtad: R e n d k í v ü l érde
kes! — Gondolkoztál-e valaha azon, hogy milyen külö
nös nyelvtani alak ez a rendkívül szó? Nyilvánvalóan két 
szóból tevődött össze, de — mai nyelvérzékünk szerint 
— "-szabálytalanul^, helyesebben: szokatlan a mondatta
ni viszony az összetétel két tagja között. A mai embcr 
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igy beszél: házon kívül, magán kívül és így tovább. Azaz 
a kívül névutó előtt rendszerint -on, -en, -ön határozó-
ragos névszó áll. A rendkívül azonban nem egyetlen pél
da. Ott van mellette az ugyanilyen szerkezetű kétség
kívül is. Meg aztán: Vörösmarty Mihály is még így írt 
és — talán — beszélt: i->-A nagyvilágon e kívül nincsen 
számodra hely.* — Ma az e kívül helyett x-szabályos*-
nak az ezen kívül határozóragos-névutós szerkezetet 
érezzük, a Vörösmarty használta formát, ha nem is avult
nak, de legalábbis költőinek tartjuk. Magunk vele már 
sohasem élünk. A nyelvtörténész azonban tudja, hogy. 
régen a határozórag nélküli szerkezet volt az általános, a 
kizárólagos, és csak két-háromszáz éve lépett helyebe a 
határozóragos szerkezet. Az előbb említett példákban te
hát egy nyelvünk életében valaha közkeletű szerkezet to-
kozódott el, és éli tovább életét akkor, mikor a nyelv
használat más esetekben az újabb, nyelvtörténész szem
lélettel beszélve »szabálytalan-« szerkezeti formával él." 

„Ravasz emberek vagytok ti, nyelvészek — válaszolt 
barátom. — Mindent furán a feje tetejére állítotok. Bebi
zonyítjátok, hogy a rendes rendetlen, a hibátlan hibás, 
és fordítva." 

„Némiképpen valóban igazad van. De látod — folytat
tam — azzal a nem éppen nyelvészeti kitüntetésnek szánt 
ravasz jelzővel kapcsolatban is — talán — meglepő dol
got hallhatsz «-nyelvtörténészségem-«-töl. Alkalmasint nem 
is sejted, hogy mikor »r a v a s z emberek«-nek minősí
tettél bennünket, >*ipéU"igazolványos-M nyelvészeket, tulaj
donképpen r ó k a t e r m é s z e t űeknek bélyegeztél en
gem és nyelvésztársaimat, hiszen a nyelvünk ősi, finn
ugor eredetű alapszókincséhez tartozó ravasz szó vala
mikor a róka állatnévvel szakasztott azonos jelentésben/ 
használt szó volt. De mint ahogy ma is szoktunk r ó-
k a t e r m é s z e t ünek s még inkább r ó k a l e i k ünek 
vagy v é n r ó k ának minősíteni egy-egy embert, régen 
is beszéltek így: ravasz ember, ravasz asszony, de per
sze ez akkor még azt jelentette: 'róka ember', illetőleg 
'róka asszony'. Minthogy ilyenformán nyelvünkben ré
gen két azonos jelentésű szó is volt az itt szóban forgó 
csalafinta ragadozó fogalmára, a két név közül a ravasz 
a gyakori jelzői használatban a jelzői szerepben (ravasz 
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asszony, ravasz ember) rendre-rendre tulajdonságot jelzű 
szóvá, azaz melléknévvé vált, és csak a róka szó maradt 
meg főnévként abban a ragadozó állat jelentésben, amely
ben használata már századok óta máig kizárólagosan köz
keletű." 

„Mit szólsz mindehhez?" — tettem fel a kérdést. 
„Azt hiszem — mondta kajánkodó szemvillanással —, 

jobban tennétek ti, a ^>nyelvfoldozgató-tákoIgató varga-
céh« késői tagjai, ha ahelyett hogy örökké hibát keres
nétek az írók nyelvében, inkább ilyenféle, nem érdekte
len magyarázatokkal szolgálnátok a nyájas olvasóknak 
és a számotokra kevésbé nyájas, veletek kötölözködö 
íróknak. Többre mennétek az effélével, s több haszon is 
származhatnék sokunkra nézve belőle." 

,,Sok igazság van abban, amit mondasz — válaszoltam 
neki. — A nyelvtörténész valóban úgy is müveiheti a 
nyelvet, hogy megvilágítja a szók hangalakjában, nyelv
tani szerkezetében, jelentésében, a mondatszerkezeti for
mák kavargó küzdelmében jelentkező változatosságot és 
változandóságot, nem térhet ki azonban a nyelvművelés
nek az elől a feladata elöl sem, hogy a nyelvben jelent
kező, szokatlannak látszó jelenségek, a nyelvi helytelen
ségek vizsgálatát is a maga tennivalói körébe vonja. 

Ismeretes ugyanis, hogy a nyelv lassan, folytonosan 
változik. Ebben a változásban van nagyon sok olyan 
mozzanat, amely a nyelv természetes, belső törvénysze
rűségei irányába esik, tehát egészséges továbbfejlődést 
biztosít. Van azonban nem egy olyan is, amely ellenkezik 
a nyelvünk történeti ismeretéből levonható szabályszerű
ségekkel, ahogy szakszerűen mondani szoktuk: a nyelv
fejlődés belső törvényszerűségeivel. Azt megállapítani 
azonban, hogy melyik mozzanat mutat az egészséges ós 
melyik a nem kívánatos nyelvi fejlődés irányába, 
pusztán nyelvtani ismeretek birtokában megállapítani 
nem lehet. A nyelvi fejlődés megítélése — más szempon
tok alkalmazása mellett —- csak nagyon széles körű 
nyelvtörténeti ismeretek birtokában lehetséges. Ezért a 
nyelvművelés meg a nyelvtörténet egymásra utaltságá
nak szükségszerű volta csaknem minden nyelvi kérdés
ben való állásfoglalás alkalmával szembeszökő. Ha a 
«helyes« és »nem helyes-« kérdésében óhajt dönteni a 
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nyelvművelő, ezt csak nyelvtörténeti visszatekintéssel 
teheti. De ugyancsak nyelvtörténeti ismereteket kell fel
használnia akkor is, mikor ún. pozitív nyelvművelést vé
gez, azaz mikor nyelvünk dús szókészletének, gazdag 
nyelvtani rendszerének, pazar, hajlékony mondatalkotá
si lehetőségeinek tárházából akarja gazdagítani az elszín-
telenedés, elszegényedés, ellaposodás veszélyének min
den pillanatban kitett írói és köznapi nyelvet." 

Ilyenféle magyarázgatás közben állandóan figyeltem a 
kérdés-feltevő és társai arcát, tekintetét. Egy ideig ér
deklődés sugárzott felém a szemekből, de aztán egyik-
ben-másikban a közöny, az unalom lankadtságát véltem 
felfedezni. Az erre vonatkozó kérdésre adott udvarias
kodó válasz eléggé meggyözödésteleníil hangzott ahhoz, 
hogy abbahagyjam a további magyarázgatást. Más irány
ba tereltem hát a szót. Ezzel aztán a nyelvészkedő elme
futtatás úgy szakadt félbe, hogy csak néhány példával 
tudtam megvilágítani a nyelvművelés meg a nyelvtör
ténet egymásra utaltságát. 

Mégis, úgy hiszem, nem volt hiábavaló, hogy most e 
cikkecskében — természetesen rövidítve — elmondtam 
a baráti társaságban folytatott beszélgetést, illetőleg fe
leié tadás lényegét. Minthogy azonban magam is érzem, 
hogy mindez a bonyolult, szerteágazó kérdés részleteinek 
megvilágításához vajmi kevés, e kötet néhány cikkében 
meg sort kerítek arra, hogy a nyelvművelés nyelvtörté
neti vonatkozásairól szót ejtsek. 

1973 



EGY KICSINYKE SZAVUNKRÓL 

Amint az előadóterem felé közeledem, a szokásos il
ledelmes csend helyett ezúttal vitatkozás zaja fogad. Az 
ajtónyitás hallatára a heves vita hirtelen csenddé der
med. 

Mi az? — kérdem egy kissé bosszúsan az illetlen fo
gadtatás miatt. Egy kipirult arcú leány, az évfolyam 
legjobb hallgatója magyarázkodásba kezd: Egyikünk az 
Értelmező Szótárban lapozgatva az -e simuló kérdó'szócs-
kával kapcsolatban azt olvasta, hogy e szócskának csak 
az -e formája irodalmi nyelvi alak, az -é alakot a szótár 
tájnyelvinek minősíti. E tájékoztatás, illetőleg kinek-ki
nek nyelvérzéke, nyelvszokása nyomán két táborra sza
kadt az évfolyam: a kizárólagosan -e és az -e mellett az 
-é használatát is helyeslök táborára. Melyik pártnak van 
igaza? — tette fel nekem a kérdést. 

Bosszankodásomat megelégedés váltotta fel. Nagyon 
örvendtem, hogy nyelvünknek ez az érdekes kicsiny, 
jelentéktelennek látszó szava ilyen mértékig felkel
tette maga iránt a figyelmet. 

E kétalakú szó — kezdem a ,,döntőbírói" nyilatkoza
tot — az ún. eldöntendő kérdés simuló kérdó'szócskája. 
Vele kapcsolatban több kérdés vethető fel. Ezúttal csak 
az itt vitára okot adó kérdésre igyekszem válaszolni. 

Való igaz: az -e pártiak mellett szól az Értelmező Szó
táron kívül még az is, hogy a legújabb kétkötetes, nagy 
akadémiai nyelvtan megfelelő fejezete szót sem ejt az 
-é forma meglétéről, tehát nyilvánvalóan csak az -e vál
tozatot tekinti irodalmi alaknak. Igen ám, de fejére idéz
hetjük a Szótár, a nyelvtan szerkesztőinek és az évfolyam 
kizárólagosan -e párti vitatkozóinak egy egész sor nagy 
írónk -é kórdőszócskás mondatait. Csak két igazán meg-
gondolkoztató írónagyságot említek. Arany János már 
csak tudott és irodalmi nyelven tudott magyarul. »A ba-
jusz<<-t mégis így kezdi: 

Volt egy lalu — nem tudom hol, 
Abban lakott — mondjam-é k i . . . 

Nyelv és irodaJom 



»Az ember tragédiája-w falanszter-jelenetének (Xll. 
szín) Luciferé is így teszi fel Ádámnak a kérdést: 

Nem kisszerű volt-é a hon fogalma? 

Ha aztán megvizsgáljuk a magyar lírának csak a múlt 
és jelen századi nagy képviselőit, Arannyal és Madách
csal tart az -e és az -é forma irodalmi nyelvi használa
tának elismerésében például Tompa Mihály, Tolnai La
jos, Vajda János, Ady Endre, Babits Mihály, Juhász 
Gyula, Tóth Árpád, Szabó Lőrinc, József Attila, Áprily 
Lajos, Dsida Jenő és hogy újabb erdélyieket is említsek: 
Kiss Jenő és Kányádi Sándor. Szinte ugyanilyen népes 
azonban az ellentábor: a csak -e kérdőszócskával élők 
csoportja. Mások mellett Illyés Gyula, Bartalis János, 
Horváth Imre, Reményik Sándor, Szabédi László ÓP 
Szemlér Ferenc verseiben például nem lelhetni egyetlen 
-é kérdó'szócskás sort sem. Az erdélyi próza nagy mes
tere, Kós Károly azonban határozottan az -é pártiak közé 
tartozik. 

Ezek után természetesen csak azt ajánlhatom minden
kinek, hogy az Értelmező Szótár minősítése ellenére bát
ran éljen mind a két formával. Magam a két alak hasz
nálatában már régóta csak stilisztikai, illetőleg jóhang-
zásbeli különbséget teszek. Minthogy ugyanis nyelvünk
ben nagyon sok az e hangot tartalmazó szó, az egymás 
mellé kerülő e-k kopogó egyhangúságát meg-meg szok
tam törni egy-egy közbeiktatott -é kérdőszócska-formá
val. Hogy egy egészen egyszerű példát mondjak: Egy 
»-Nem lesznek-e merev elvei?«-féle mondatba feltétlenül 
-é kérdőszócskát iktatok bele, hogy elkerüljem az e-k 
bántó kelepelését. Ezt az álláspontot ajánlom nemcsak 
az évfolyam, hanem az Értelmező Szótár és az akadé
miai nyelvtan szerkesztőinek figyelmébe is. Ezt annál is 
inkább tehetem, mert a kétkötetes akadémiai nyelvtan és 
a nagy hétkötetes Értelmező Szótárnak az -é kérdőszócs
ka-formáról haUgató II. kötete után tizenkét éwei , 1972-
ben közzétett egykötetes Magyar Értelmező Kéziszótár — 
hihetőleg éppen a magam szakfolyóiratban közzétett ér
velése nyomán — régi, népnyelvi, népies stílusbeli, ille
tőleg szépirodalomban, költészetben való használatra 
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iLaló rövidítéssel polgárjogot ad az -é kérdőszócskának 
is. A közkeletű irodalmi nyelvi használatra az általam 
felsorolt fölös számú -é példa közül e Szótár azonban 
egyet sem iktat be az ilyenféle irodalmi nyelvi haszná
lat bizonyságaként. 

A magyarázat után végignézek az évfolyamon. Nem 
tükrözó'dik megszégyenültség az egyik táborhoz teu-tozó 
vitatkozók arcán sem. Mindenik úgy érzi: elég nagy tá
bor vallja magáénak az ö álláspontját. De talán valame
lyest érzi azt is, hogy ebben a kérdésben valóban nem 
lehet a merev, egyoldalú álláspontot erőszakolni. S le
het, az ellenpártból is nem egy hajlik most már az előbb 
kifejtett végső következtetés, a stilisztikai meggondolás 
elfogadása felé. 

1979 



BERÜG 

Nemrégiben az »Édes anyanyelvünk« gazdája, Lörin-
cze Lajos, hozzám intézett levelében — egyebek mellett — 
azt írta: „A januári első öt percben — a herúg igével 
kapcsolatban — emlegettem az Erdélyi Magyar Szótörté
neti Tárt, ^>ravaszul-« egy hiányára utalva, hogy ti. hiány
zik belőle e szónak a 'le-, illetőleg megrészegedik' je
lentése. Aztán megmagyaráztam." Nem e szűkszavú köz
lésből, hanem magából a szertesugárzó rádióadásából tu
dom: Lőrincze a hiányt azzal indokolta, hogy a Tár szer
kesztője csak azokat a szókat, illetőleg csak azokat a je
lentéseket vehette fel munkájába, amely szók és jelen
tések az egykorú szövegben szeme elé kerültek. E helyt
álló felvilágosítás után a Tár szerkesztője csak azért bá
torkodik erről a dologról most ismét szót ejteni, mert 
levelében Lőrincze maga ösztökéli: nem volna-e kedve és 
ideje ötpercecskét írni erről a kérdésről az ő rovatának. 

Idő szűkében is illik készségesen válaszolni az ilyen ba
ráti-szerkesztői ösztökélésre. Mint a szavak történetével 
nyelvjárási vonatkozásban is bajoskodó — a szűk idő
beli keret figyelembevételével — röviden a következőket 
mondhatom: A magyar szókincs történetének két nagy 
kincsestára, a múlt század végén megjelent Magyar 
Nyelvtörténeti Szótár és az e század elején közzétett Ma
gyar Oklevél-szótár a Szótörténeti Tárhoz hasonlóan mit 
sem tud a b e r ú g igének ilyen jelentéséről. Erre nézve 
az éppen mostanában befejezett nagy Történeti-etimoló
giai szótár is csak nagy későről, 1851-ből idézi a legré
gibb adalékot. Kellő fenntartással ebből arra következ
tethetünk, hogy a herúg igének itt szóvá tett különleges 
jelentése a mi korunkhoz egészen közel eső időben, ta
lán csak a múlt század első felében keletkezhetett. 

Erdély vonatkozásában a jelentésbeli hiány — néhány 
észrevétel előlegezésével — a következőképpen magya
rázható: Ügy látszik, hogy a múlt század végén — köz
nyelvi, sőt irodalmi nyelvi szinten is — már annyira 
közkeletű lehetett a berúg igének itt szóvá tett jelentése, 
hogy a századfordulón Szinnyei József Magyar Tájszó-
tára e jelentésben a szót már nem is tekintette tájszó
nak, és így rá vonatkozólag egyetlen adalélíot sem vett 
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fel szótárába. Ott csak a továbbképzett, gyakoribb be
rugaszkodik ige szerepel ilyen jelentésben. Csűry Bálint
nak a 30-as évek közepén közzétett Szamosháti Szótára 
és két évtizeddel későbbről Bálint Sándor Szegedi Szó
tára a b e r ú g szót már csak ebben az újabb jelentés
ben sorolja be szócikkei közé. Ezzel szemben figyelem
re méltó az erdélyi tájszóközlemények nemleges bizony
ságtétele: egyetlen erdélyi közlésben sem fordul elő e 
szó, illetőleg a szónak most tárgyalt jelentése. 

Minthogy az 50-es években a magam tervezte nagy 
romániai magyar nyelvtérkép kérdőívébe felvettük a r é-
s z e g melléknevet és a m e g r é s z e g e d i k igét is, 
az azóta Murádin László gyűjtötte teljes anyag munka
térképe most a következő pontos felvilágosítással szol
gál: 

A mai Romániába eső magyar nyelvjárások területé
nek nyugati peremvidékén: a Nagyalföldnek és a Bán
ságnak ma Romániához tartozó részén kizárólagos a bé
riig szó, de a Szilágyságon át Közép-Erdély felé haladva 
már keveredik a megrészegedik igével, viszont Erdély 
középső részétől, a Felső-Maros vidékétől délre és délke
let-kelet felé a székelységben kizárólagosan a megrésze
gedik igét használják a mértéktelen szeszfogyasztás szá
nalmas áldozatai mámoros állapotának jelölésére. 

Noha nem áll rendelkezésünkre a magyar nyelvjárás
terület magyarországi részére vonatkozólag olyan részle
tes és beszédes szóföldrajzi kép, mint amilyenre Erdély 
vonatkozásában az előbbiekben hivatkozhattam, a b e 
r ú g ige imént felvázolt elterjedési képe alapján való
színűnek látszik, hogy ez az ige a Nagyalföld felől ter
jeszkedhetett az erdélyi magyar nyelvjárások irányába, 
de már a székelység közé nem hatolt be. Számba veendő 
azonban az irodalmi nyelvi hatás lehetősége is. A b e-
r ú g szó most tárgyalt jelentésben való nagyon késői 
feltűnését és mai erdélyi nyelvjárási elterjedését tekin
tetbe véve, nem csodálható hát, ha a SzT XV—XIX. szá
zadi levéltári forrásaiból nem került a szerkesztő tollára 
egyetlenben-egy korabeli adalék sem. 

Befejezésként még csak ennyit: a SzT-nak jórcszében 
csak ezután megszerkesztendő másfél milliós adaléktö-
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megéböl a lehetetlenséggel határos feladat volna előke
resgélnem a r é s z e g s é g állapotára vonatkozó foga
lomkör szavait és szókapcsolatait. így, sajnos, egyelőre 
nem tudok a hozzám intézett szerkesztői felszólításnak 
arra a részére választ adni, amely a SzT e tekintetben 
való gazdagságának és érdekességeinek érzékeltetésére 
hiv fel. 
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DIÁK ÉS D E A K 

E sorok írója — sajnálatosan — már régecske túlju
tott az emberéletnek azon a szakaszán, amikor az ifjú
sági lapok és más ilyen jellegű sajtótermékek rendszeres 
olvasása a mindennapos foglalatosság körébe tartozott, 
illetőleg tartozik, lírthetö tehát, nagyon nehéz feladat elé 
állított engem e rovat szerkesztőjének az az általánossá
gokban mozgó felszólítása, hogy írjak egy cikket — és 
hozzá rövidet! — valamilyen ,,nyelvtörténeti kérdés"-
röl, E feladat elvégzésére felszólítottnak ugyanis nincse
nek pontos ismeretei a Jnbarát olvasótáborának összeté
teléről, még kevésbé az olvasók érdeklődési köréről, ille
tőleg igényeiről. Minthogy ilyen értelmű tájékozatlan
ságában kénytelen feltevésekhez folyamodni, úgy gon
dolja, hogy e lap rendszeres böngészgetői között bizony
nyal sok a közép- és szakmai iskolás tanuló, és így talán 
nem lesz érdektelen éppen a címül választott diák szó
val és ennek hangalaki deák változatával kapcsolatban 
néhány észrevételt tennie. 

Az itt érdeklődési körünkbe került szó nem tartozik, 
hozzá nyelvünk szókincsének ősi (finnugor) eredetű ré
tegéhez. Ezt már az is bizonyítja, hogy az első, rá vo-i' 
natkozó történeti adat csak egy 1237—1240 közötti idő
közre keltezhető oklevélben maradt reánk. Az egykorú 
helyesírással megőrződött első adalékban a szó diáfc-nak 
olvasható formában fordul elő, másfél századdal későbbi 
időponttól, 1402-tó'l kezdve azonban már ugyanez a szó 
dedk-nak olvasandó alakban is jelentkezik a korabeli 
magyar oklevelezésben. Az elkövetkező századokban az
tán egymást váltogatva ez a két fő forma fordul elő a ré
giség írásbeliségében. Emellett azonban e szavunknak a 
Csokonai Vitéz Mihálytól is idézhető gyiák és Kriza Já
nosnak egyik Vadrózsa-beli énekéből ismert doják alak
változata mellett több más nyelvjárási formáját is
merjük. 

Noha a deák szó ilyenformán a magyarországi latin 
nyelvű oklevelezésben egy latin oklevél szövegében ma
gyar szórványadatként először latin betűs írásbelisé
günknek csak harmadik századában fordul elő, szókin
csünknek ahhoz a jövevényszó-rétegéhez tartozik, amely 
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viszonylag hamarosan, a keresztyénség felvétele utáni 
időkben az egyházi élet köréből délszláv hittérítők útján 
kerülhetett a köznapi használatba. 

A címbeli szó ugyanis kétségtelenül délszláv eredetű: 
az 'egyházi szolga, diakónus; kántor; pap' jelentésű ó-
egyházi szláv dijak szó átvétele. Minthogy pedig a ma
gyarság körében az új vallást többnyire a nyugati, a ró
mai katolikus egyház latin műveltségű éa a templomi 
szolgálatot jobbára latin nyelven végző papjai terjesztet
ték, érthető, hogy a diák, illetőleg a deák szónak a szláv-
ból átvett eredeti jelentése mellett hamarosan keletke
zett a latin műveltségű, söt azután latin (és magyar) 
nyelvű oklevelek szerkesztésében jártas, illetőleg ilyen
nemű jártasságát foglalkozásszerűen űző 'írnok, íródeák' 
jelentése is. Mivel az írástudás általánosságban, a latin 
és természetesen a magyar nyelvű írásban, oklevelezés-
ben való jártasság meg különösképpen is régebben eléggé 
ritka volt, az ilyen tudással, gyakorlattal rendelkezőt na
gyon megbecsülték, és egy-egy szűkebb társadalmi kö
zösségben e megbecsülés külső jeleként a latin nyelvű 
iskolai végzettséget, illetőleg a latin nyelvben való jár
tasságot a névhez csatolt deák utójelzövel ki is fejezték. 
így aztán például Dési János deák vagy egyszerűen csak 
János deák néven emlegettek valakit azután, hogy a la
tin nyelvben való jártasságot iskolai tanulással megsze
rezte. 

így nevezték azonban már a ,,skólá"-ban való tanulás 
ideje alatt a növendéksereg minden tagját abban a 'kö
zépiskolai vagy főiskolai tanuló' jelentésben, amelyben 
máig is állandósult e szó. Minthogy azonban a szónak 
két hangalakja (deák és diák) is volt, rendre-rendre a 
két hangalak mindenikéhez külön-külön jelentés társult: 
a deák hangalakú változat a 'latin műveltségű' vagy 'a 
latin műveltség hatása alatt álló' jelentést vette fel (1. az 
irodalomtörténetből ismert d e á k o s i s k o l a mükife-
jezést!), a diák változathoz pedig a mai 'közép- vagy fő
iskolai tanuló, hallgató' jelentés tapadt. — Az erdélyi 
nyelvjárásokból ismert harmadik, 'kántor' jelentés nem 
a magyar nyelvben keletkezett, söt ilyen jelentésben a 
szó nem is azonos a régebben szlávból kölcsönzött szóval. 
Az ilyen jelentésű magyar tájszó az erdélyi román nyelv-
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járásokból került a magj^arba, tehát román eredetű köl-
csönszó. 

A mai irodalmi nyelvben a deák alakváltozat csak tör
téneti és irodalomtörténeti vonatkozásban, valamint az 
ilyen formában megőrzött vezetéknevekben fordul elő. 
Éppen ezért jóval ritkábban elénk kerüld alakváltozat, 
mint a mai, közkeletűen használt diák forma. A balla
gáskor régebben a Gaudeamus mellett szinte kizárólago
san, ma csak hébe-hóba énekelt, német eredetű Ballag 
már a vén dtófc-ban is csak az utóbbi változat élt és él 
tovább. 
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BŰBÁJOS VAGY! 

A vasúti utazás szörnyű unalmában a fülke másik sar
kában ülő két nő beszélgetéséből hirtelen sziszegéssze-
rűen ez a beszédtöredék csapódott fülembe; ,,. . . bűbájos 
vagy!« 

Az addig viszonylag halk beszélgetésből e két szó 
olyan metszően éles, szinte-szinte gyűlölködő hangnyo-
matted rezzentett fel, hogy idegesen a beszélgetők felé 
fordultam. A két beszélgető arcán látszott, hogy valamin 
nagyon összekülönbözhettek, és ezért szaladt ki egyiknek 
szájából az a bántóan becsmérlő bűbájos szó, amely az 
adott hangulati helyzetben éppen ellenkezőjét jelentette 
annak, mint amit a köznapi használatban a bűbájos szép
ség, a bűbájos természet, a bűbájos gyermek és hasonló 
szókapcsolatban a szó általánosságban jelent. Ebben a 
beszédhelyzetben ez a mondatocska most a maga ellen
tétesre fordított jelentésével úgy hangzott, mintha ilyen
félét sziszegett volna egyik nő a másik felé: Gyalázatos 
vagy! Ronda vagy! Vagy erdélyiesen szólva: Bestelen 
egy perszóna vagy! 

Milyen furcsa — gondoltam magamban. A két beszél
gető aligha sejt valamit is a szavak történetéről, vál
tozatos, csapongó sorsáról, s mégis ebben a pillanatnyi 
felindulásban közülük az egyik a b ű b á j o s szót nagy
jából olyanféle jelentésben használta, és a másik az ilyen 
értelmű, rá vonatkozó használaton háborodott fel, amely 
jelentés századokkal ezelőtt egyetlen, általános jelentés
ként tartozott hozzá a szóhoz. Hogy ez valóban így van, 
annak megvilágítása érdekében a következőkben lehető
leg rövidre szabott magyarázattal kell fárasztanom az ol
vasót. 

Az itt érdeklődési körünkbe került szó világosan szét-
választhatóan két szóból: a öű és a báj szóból alakult 
összetétel. E két szó közül csak a báj tartozik szókin
csünknek ma is élő elemei közé, az összetétel másik tag
ja, a bű már régóta elavult szavaink sorát gyarapítja. 
A mai báj szó valamelyik török nyelvből még a honfog
lalás előtt, tehát akkor válhatott szókincsünk befogadott 
jövevényévé, amikor a magyarság a mai Szovjetunió eu
rópai részének déli steppevidékén török törzsek szövet-

26 



ségében élte a maga pusztai, a környező ellenséges népek 
támadásaitól zaklatott életét. Ennek a törökből átkerült 
szónak a törökben eredetileg '1. kötelék, szalag; 2. kö
teg; 3. bilincs', az alapszó igei származékának pedig 'köt' 
jelentése volt. Minthogy a nomád törökség hiedelemvi
lága szerint a k ö t é s a varázslás általánosan ismert
használt módja volt, érthető, hogy már a törökben ke
letkezett a magyarnak megfelelő törökségi szavaknak 
'1. varázslás; 2. varázserő' és az igei származékoknak 'el
varázsol' jelentése. A török szó ilyen 'mágikus kötés, va
rázslat' jelentésben került át a magyarba, és viszonylag 
későig ilyen értelemben is volt használatos. Ennek ké
sői emlékét őrzi a magyar meg van kötve a nyelve, meg
oldották a nyelvét kifejezés. A régiségeket őrző nyelvjá
rásokban a báj szó származékainak meg is maradtak az 
ilyenféle jelentései; a moldvai csángóban például a bájil 
(bájol) igei származéknak 'varázslással gyógyít, kuruzsol' 
a jelentése. A nyelvújítók azonbéin a XVIII. század vé
gétől kezdve 'kellem'-féle jelentésben kezdték használni 
ezt az ősi törökös jövevényszót. Nem lehetetlen, hogy 
éppen azért tették ezt, mert a francia charme szónak is 
ilyenféle kettős-hármas jelentése volt: 1. varázslat; 2. 
kedvesség, bájosság; 3. szépség. A jelentésváltozás azon
ban mindenféle külső nyelvi hatástól függetlenül is be
következhetett a magyarban, hiszen a varázslattal meg
kötöttség testi vonatkozásban a kedvesség, kellem, szép
ség, lelki, szellemi, érzelmi vonatkozásban a lenyügözött-
ség, érthetően nagyon rokon lelki-érzelmi hatást vált ki 
az emberben. 

Érdekesen ehhez a török eredetű báj szavunkhoz kap
csolódott hozzá a másik azonos jelentésű és a báj szóval 
szakasztott azonos eredetű bű jövevényszavunk. Az ösz-
szetétel kétségtelenül nem a törökben, hanena a magyar
ban keletkezett. A magyar szóalkotásban ugyanis nem 
szokatlan, hogy két azonos jelentésű szó egymáshoz kap
csolódva bizonyos mértékig hangsúlyozottabbá, nyomaté
kosabbá, erőteljesebbé teszi a két azonos jelentésű szó 
kapcsolatában a szó eredeti jelentését. így keletkezett 
például a magyarban mások mellett az azonos, illetőleg 
rokon jelentésű bú és a bánat, a per és a patvar, a szó 
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ós a beszéd szó egybeíorrásával a húhánat, a perpatrmr 
és a szóbeszéd összetétel. 

A két utazótárs beszédéből felém csapó b ű b á j o s 
valószínűleg a bü és a báj szóból külön-külön -s niel-
lékncvképzövel alakult bűvös és bájos szó olyan ikerí-
téses összetétele, mint amilyen a hires-neves, izeg-mo-
zog, ken-fen, csillog-villog ikerszó és sok más társa. Az 
így keletkezett büjös-bájos, bűvös-bájos tehát eredetileg 
ikerszó lehetett, de mint ahogy például az eredetibb hí
res-neves ikerszóból a főnévi hímét) hatására később hír-
neves lett, ugyanígy a bűvös-bájos, büjös-bájos ikerszó 
is hangalaki rövidüléssel bűbájos összetétellé alakult. 

Ennek a mai 'lenyűgöző, varázsos' (pl. szépség) jelen
tésű bűbájos szónak eredeti jelentését jól tükrözhetik 
például a kolozsvári régiségből idézhető vallomásrészle
tek: 1504: „Lakatosné. . . — vallja egy tanú — csak bi
zonyságul hitt vala engem oda, hogy bűjös-bájosnak 
mondanák, holott maga gyógyítására csinálná azt a ke
netet." 1591: ,,Az én házamnál — vallja egy másik bi
zonyság — Veres Andrásné Varga Györgynét bűvös-
bávosnák. szidták." 1593-ban Grúz Péterné Júlia asszony 
is ilyen vallomást tesz: ,,Kassai Katus ezt mondotta: 
>>Gyanakodom, hogy az Nyári Márton anyja az oka, hogy 
nekem gyermekem nem leszen, ő bűvölt meg. | Az anyja 
is . . . azt mondotta, hogy az bűvös-bájos lélekre reábi
zonyítja a bűvölést." Még szinte egy századdal később 
is, 1670-ben egy — mai kifejezéssel élve — vizsgálati 
fogságban lévő rab asszonyról „hallatik és mondatik ret
tenetes Isten és világi emberek ellen való gonosz csele
kedeti, hogy tudniillik oldó, kötő, varázsló, bűjös-bájos, 
hitegető, sántító, vakító, itten becsületes embereknek a 
vég házba szolgájokat hívta az ö tudományának, mester
ségének tanulására azt mondva, hogy tizenkét fia va
gyon neki fekete c o n d r á s . . . azok imitt-amott az or
szágban táncolnak szépen mint éjjeljárók". Százados lép
tekkel haladva még 1745 körül is a régi Belső-Szolnok 
megye írásbeliségéből a bűbájos szó Dés vidéki életére 
idézhetem egy babonáskodással, boszorkánykodással gya
núsított asszony ügyében tartandó vallatás céljából kia
dott vallatókérdésben ezeket a sorokat: „Tudja-é a tanú, 
hogy Kálnán lakó inquilinus (zsellér) Marosán Márk fe-
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lesege Buksa Anyiszie hűjös-bájos és boszorkányos asz-
szony légyen? . . . micsoda károkat tett, egészségében kit 
rontott meg, és kinek minemű varázslásokat vitt vég
hez?" 

A női beszélgetésből címként írt mondatocskában a bű
bájos szó alkalmi, visszájára fordított jelentésének ter
mészetesen semmi köze nincs e szó eredeti jelentéséhez. 
Itt olyan elég gyakori alkalmi, hangulati-érzelmi ténye
zők befolyása alatt keletkező ellentétes jelentése van a 
szónak, mint ahogy Arany János is ilyenféleképpen hasz
nálja a drága és a derék szót a Toldiban: 

úgy anyám! kecsegtesd ölbeli ebedet, 
Újad fúvó széltül d r á g a gyermekedet; 
Mártsad tejbe-vajba, mit se kímélj tőle. 
Majd d e r é k fajankó válik úgy belőle. 

A mindennapi nyelvben is ilyen enyhébb-keményebb 
megrovással szokták illetni a rosszalkodó gyermeket: 
D e r é k egy gyerek vagy! Mondhatom, s z é p e n vi
selted magad! J ó híredet hallottam a tanítódtól! stb., 
stb. Azt hiszem, az ilyenféle alkalmakkal elhangzó d e-
r é k g y e r e k , j ó h í r , s z é p e n v i s e l k e d é s 
minősítés aligha tölti el különösebb megnyugvással a 
szülői-nevelői megrovással csak valamit is törődő gyer
meki lelket. 

Mikor e gondolatsor végére jutottam, egy pillanatig 
gondolkoztam, elmondjam-é mindezt a fülke sarkában 
egymással békétlenkedő két fehérszemélynek. De aztán 
meggondoltam magam: a haragvó embert nem ajánlatos 
bölcselkedő magyarázgatással még tovább bőszíteni. Ké
sőbb aztán úgy gondoltam: mégis nem árt mások okulá
sára mindezt papírra vetni. így születtek meg ezek a 
sorok, hogy megmutassák, milyen bonyolult életsors, mi
lyen ismeretlenségében izgatóan érdekes világ sejlik fel 
egy-egy beszélgetésből ellesett mondattöredék szavai 
mögött. 
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KIÉ A GYEREK? 

Elgondolkozva, hol szaporázom lépteimet, hol a járó
kelőket kerülgetve igyekszem mindennapos munkahe
lyemre: a levéltárba . . . Hirtelenjében egy hirdetó'oszlop-
ról felém vöröslik egy színlapról: Kié a gyerek? Ne ne
hezteljen a szerző, ne vessen rám követ a szinésztársa-
dalom, hogy akkor is, most is teljesen mellékes számom
ra: ki írta, melyik színház és milyen szereposztásban 
játssza az e címmel hirdetett darabot. A szórakozott szem
lélődésből felrezzenve a vörös betíís címből csak a szem
beszökő gyerek szó egyetlenkedik felém. Né, né, g y e 
r e k , és nem g y e r m e k ! — gondolom magamban tű
nődve. A kettő közül melyik a jobb, melyik a helyesebb? 
Vagy talán mindenik az, illetőleg egyik esetben ennek, 
másikban annak a használata ajánlatosabb-e? 

Az olvasó számára talán nem lesz érdektelen, nem lesz 
túlontúl unalmas ezekre a bennem felötlő kérdésekre 
itt legalább futólag feleletet adnom. 

Az első kérdés, amelyre kötelező a feleletadás: mikor 
jelentkezik nyelvünk életében egyik és mikor a másik 
alak? Ha régi nyelvünk nagy kincstárában, a Magyar 
Nyelvtörténeti Szótárban utánanézünk e szó ott felsora
kozó adalékainak, meglepetve látjuk, hogy az időbeli ér
deklődést tekintve adatait a nyelvújítás koráig, azaz a 
XVIIL század negyedik negyede tájáig felsorakoztató 
szótár nem ismeri az itt vizsgált szópárnak csak gyer
mek és gyermök formában olvasható régiségbeli írott 
alakjait. Attól az elhamarkodott következtetéstől, hoí^y a 
szópár másik tagja, a g y e r e k szó ilyenformán alig
hanem a XVIII. század vége tájától innen keletkezhetett, 
megóv az ellenkező irányú keresgélés. Bárczi Géza Szó
fejtő Szótára (1941) és az új magyar történeti-etimo
lógiai szótár (1967) tájékoztatása során kiderül, hogy a 
g y e r e k szónak van egy 1660-ból való előfordulása, a 
nyelvjárásias g y e r ö k alakváltozatra pedig Csokonai 
Vitéz Mihálytól 1793-ból idézhetünk adalékot. A gyerek 
alapszóra és a gyerekeskedik és gyerekeskedés szárma
zékra azonban rábukkanunk Bessenyei Györgynek egyik 
1778-ban megjelent munkájában, és találkozunk az igei 
származékkal Pálóczi Horváth Ádámnál is. Itt már ab-
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oan a gyerviekeskedik 'gyerekkorát éli' forma jelentésétől 
eltérő 'gyermekként, gyerekesen viselkedik' értelemben 
fordul elő a szó, amelyben ma is közkeletű. 

A kétféle szóalak magyarázata azért nehéz, mert a 
gyermek: gyerek szópár szókincsünk ismeretlen eredetű 
szavai közé tartozik: nem tudjuk szókincsünknek sem az 
ősi, finnugor eredetű alapszó-rétegéhez, sem a nyelvünk 
külön életében keletkezett szóanyaghoz, sem a jövevény
szavak csoportjához csatlakoztatni. Csak annyit tudunk 
nagy valószínűséggel megállapítani, hogy a szó erede
tibb alakja a gyermek lehetett, hiszen egyik korai szö
vegemlékünkben, a Königsbergi Töredék Szalagjaiban 
már 1350 táján először ilyen alakban jelentkezik, és az 
előbb idézett 1660-i gyerek előfordulásig, azaz három 
századon át kizárólagosan ilyen alakban kerül a továb
biakban is a nyelvemlékekben elénk. Az eredetibbnek 
látszó gyermek és a másodlagosnak tekinthető gyerek 
forma közötti egy hang (betű) különbség m-je azonos le
het azzal az -m kicsinyítő képzővel, amely egyebek mel
lett a véres : vérmes szópár második tagjában is jelent
kezik. A gyermek szó tehát a gyerek formával szemben 
eredetileg alkalmasint kicsinyítő jelentésű, becéző árnya
latú szó lehetett. 

Az elmondottak alapján nem kétséges, hogy a gyer
mek : gyerek szópár mindkét tagja nyelvtörténeti adalé
kokkal igazolhatóan már évszázadok óta hozzátartozik 
szókészletünkhöz. Az elsőül írt forma régebbtől kezdve 
és gyakrabban fordul ugyan elő, de a gyerek alak is a 
XVIII. század végére már olyan nagy írók tollát is jel
lemzi, mint amilyen Bessenyei és Csokonai. A két for
ma tehát nyelvhelyességi szempontból egyaránt használ
ható, kifogástalan alaknak tekinthető. 

Minden ép nyelvérzékű olvasó egészen világosan érez
het azonban a két szó között valamilyen hangulati és 
használati korbeli különbséget. A gyermek szó valami
vel választékosabb, komolyabb hangulatú forma, mint a 
gyerek alakú változat. Ez különösen akkor világlik ki, 
ha a két alakváltozat előfordulását összetételekben, szó
kapcsolatokban és származékos alakban vesszük szem
ügyre. A teljesebb hangalakú változat leggyakoribb ösz-
szetételei ezek: gyerm,ekágy, gyermekáldás, gyermekba-
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rát, gyermekbénulás, gyerm.ekdal, gyermekgyógyász, 
gyermekhalandóság, gyerm^kifjú, gyermekjátszótér, gyer
mekkar, gyermekkórus, gyermekláncfű, gyermeklap. 
gyermeklélek(-tan), gyerm,ekm,ese, gyermeknap, gyermek
nyelv, gyermekorvos, gyermekotthon, gyermektanulmány, 
gyermekújság, gyerm,eküdülő, gyermekváros, gyermek
védelem, gyermekvers stb. Ha megkíséreljük az itt fel
sorolt összetételek első tagja helyett a szópár gyerek tag
ját használni, a köznapi és az irodalmi nyelvben egyaránt 
ritkább és „helytelen" összetételekkel élünk. Szokat-
lansága miatt legalábbis mosolyra késztetne bennünket, 
ha valaki a gyerekágy, gyereklélektan, gyerekláncfü, 
gyerekotthon, gyerekújság, gyerekvédelem és más ha
sonló gyerek- elötagú formában használná az előbb fel
sorakoztatott g y e r m e k-es összetételeket. Még éleseb
ben vetül elénk a g y e r m e k és a g y e r e k szó kö
zötti hangulati, söt jelentésbeli különbség, ha a két forma 
alakváltozatainak használatát nézzük. Nyilvánvalóan egé
szen mást jelent az, ha azt mondom: együtt g y e r m e-
k e s k e d t ü n k , mint ha együttes g y e r e k e s k e d é -
s ü n k-et emlegetem. Beszélünk felnőttek esetében g y e 
r e k e s szokás-ról, és ez persze komolytalan, éretlen, 
feLnőtthöz nem illő viselkedéssel kapcsolatos szokást je
lent; gyermekekre vonatkoztatva azonban nem emlege
tünk g y e r m e k e s szokás-t, hanem inkább gyerme-
ki-t; ez,azonban sem nem rosszalló, sem nem elítélő, mint 
az előbb említett g y e r e k e s jelzős szerkezetbeli társa. 

Kétségtelen azonban az is, hogy néha, főként a köz
napi, bizalmasabb-hanyagabb szóhasználatban a két szó 
az összetételekben összekeveredik. így például a gyer
mek- eló'tagos összetétel mellett hallhatni a következő 
gyerek- előtaggal alakult összetételeket is: gyerekbarát, 
gyerekbetegség, gyerekbolond, gyerekcipő, gyerekész, 
gyerekfő, gyerekhang, gyerekholmi, gyerekkocsi, gyerek
kórház, gyerekleány, gyerekmérleg, gyerekmese, gyerek-
nyelv, gyerekorvos, gyerekosztály (kórházban), gyerekru
ha, gyereksereg, gyerekszáj, gyerekszoba, gyerektartás, 
gyerekvers stb. 

Megfigyelhető tehát, hogy az egyeredetü alakpár két 
tagja között nagyon sok esetben határozottan éles han
gulati, használatkörbeli, sőt jelentésbeli elkülönödés je-
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ientkezik. Az ilyen olkülönöclés nyelvünk életében nem 
ritka eset. Eléggé gyakran megtörténik ugyanis, hogy egy 
szónak hangváltozás eredményeképpen két hangalaki vál
tozata keletkezik, és azután rendre-rendre a két alak
változathoz más-más hangulat, sőt más-más jelentés is 
társul. Hogy csak egy-két ismertebb példát említsek: így 
keletkezett például az áhit ige melléknévi áhítatos szár
mazéka mellé hangváltozások eredményeképpen az áj
tatos alak, és társult aztán a két formához két rokoü, 
de mégiscsak egymástól eltérő jelentés. Ezért beszélünk 
á j t a t o s lélekről vagy megrovólag képmutató á j t a-
10 s k 0 d á s-ról, de csak á h í t a t o s csend-röl és nem 
á j t a t o s-ról eshetik szó. Ilyen jelentésbeli elkülönö-
dés keletkezett már századok óta az erdélyi nyelvjárá
sokban, sőt a hanyagabb-konyhaibb köznyelvben is a 
becstelen: bestelen szópárban. Ma az előbbi forma 'be
csülete vesztett' jelentésű, az utóbbi alak meg 'gyaláza
tos, ocsmány' jelentéssel különül el ikertestvérétől. Egy-
eredetü, de egymástól már régóta jelentésben élesen el
váló szópár az időtlen : idétlen. Eredetileg az idétlen 'idő 
előtti' jelentésű volt. Minthogy azonban az i d ő e l ő t t , 
azaz i d é t l e n ( ü Z j született gyermek nagyon gyakran 
szellemi képességei tekintetében is csökött értékű volt és 
élete későbbi szakaszában együgyű, illetlen dolgokat cse
lekedett, az idő szó régi, szabályos hangalakú idé válto
zatából -tlen fosztóképzövel keletkezett idétlen szó ha
marosan felvette az 'ostoba; éretlen', sőt 'furcsa' jelen
tést az ilyenféle szókapcsolatokban: idétlen fickó, idétlen 
tréja, idétlen viselkedés, idétlen kalap stb. 

Mindebből nyilvánvaló, hogy az az alaki és jelentés-
béli elkülönödés, amelyet a gyermek: gyerek szópár tár
gyalásakor kiemeltem, nyelvünk történetében nem áll 
magában. Azt a jelenséget, amikor egy szónak két vagy 
három hangalaki változata keletkezik, és azután minde
nik alakváltozathoz külön-külön jelentés vagy legalábbis 
jelentésárnyalat társul, a magyar nyelvtudományban j e-
l e n t é s m e g o s z l á s o s s z ó h a s a d á snak vagy 
rövidebben s z ó h a s a d á snak nevezik. A szóalakulás
nak ilyen esetei a nyelvtudományban már régen ismere
tesek voltak, de csak újabban, Grétsy László részletes fel-
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dolgozása tárgyalta behatóan s z ó h a s a d á s néven ezt 
a nyelvi jelenséget. 

A gyermek: gyerek szópár is tehát szóhasadással pá
rosult jelentésmegoszlással keletkezett. Mai köz- és iro
dalmi nyelvünk szókincsében mindkét hangalakú szónak 
megvan a létjogosultsága. A hangulati, használatköri, sőt 
jelentésbeli elkülönödés a nyelvhasználatban azonban 
óvatosságra kötelez. 

A járás-kelés közben a hirdetó'oszlopról felénk vöröslő 
Kié a gyerek? bohózatcímben a fordító egészen jogosan, 
nyelvhelyességi szempontból elfogadhatóan használta az 
itt megtárgyalt szópár gyerek tagját, hiszen ez egy kissé 
bizalmasabb, játékosabb és így bohózatcímbe illőbb for
ma, mint a komolyabb hangulatú gyermek alakváltozat. 
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HIVATALOS VAGYOK ODA ÉN IS . . . 

Nem tudom, a mai olvasó ismeri-é az e sort tartal
mazó dalt, e sorok írójának gyermek- és ifjúkorában 
alig volt olyan diáktársa, aki magánosan ballagva ne dú
dolta, társaságban ne énekelte, harsogta volna ezt a fél
népi éneket: 

Lakodalfiin van a mi utcánkba. 
Ide hallik zengő muzsikája, 
H i v a t a l o s vagyok oda ón is. 
Nem mennék, ha százszor izennék is. 

Alig volt diákmulatság, amelyen ne zengett, szárnyalt 
volna ez a dal, de nem volt közöttünk talán egy sem, 
aki elgondolkozott volna azon: milyen különös, hogy a 
címül írt óneksor első szava nem azt a közkeletű jelen
tést hordozza, amely a hivatalos élet, hivatalos jelentés, 
hivatalos megnyilatkozás, hivatalos ügy meg annyi más 
ilyenféle szókapcsolatban megfigyelhető. A gondtalan-ér
tetlen diáktársaságban annak idején e sorok írója sem 
volt kivétel... Maga is csak jóval későbbtől kezdve éb
redt rá arra, hogy itt az ének első szavának a megszokott
tói elütő, különleges jelentése van. Még később, csak 
nyelvtörténeti kutatásai közben talált aztán magyarázatot 
e szó jelentésének érdekes alakulására. 

Nyilvánvaló, hogy a hivatalos szó kétszeresen képzett 
szó, azaz „szakszerűen** szólva: másodlagos származékszó. 
Alapszavából, a hív igéből -tal névszóképzövel előbb hi
vatal, majd -s melléknévképzövel megtoldva alakult a 
címszóbeli hivatalos származékszó. Minthogy azonban a 
régiségben az élő képzők sorából már rég kiavult -tol, 
-tél képzőnek nagyon sok szóban olyan szerepe, illetőleg 
jelentése volt, mint a ma is élő, termékeny -ás, -és kép
zőnek, magától értetődő, hogy például az étel, ital, hoza
tal, rovatát és hangalakbeli változata, a ravatal szárma
zéknak olyan jelentése volt, mint a mai evés, ivás, hozás, 
rovás, illetőleg egyberovás szónak. Régen éppen azért így 
beszéltek: a hús étele, azaz a hús (meg)evése; a bor itala, 
azaz a bor (meg)ivása, a fa hozatala, vagyis a fa (be)-
hozása, (be)szállítása, a gerendák rovatála, azaz a geren-
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dák (egybe)rovása, összeácsolása és így tovább. A rovatai 
régiségben és mai hangalaki változata, a ravatal szó ere
detileg bármilyen egyberótt alkotmányt, szerkesztményt 
jelenthetett, és csak később különült, tokozódott el e 
hangalakra szorítkozva arra a temetések alkalmával fel
állított, eredetileg valóban egyberótt szerkesztményre, 
amelyre a koporsóba tett holttestet a sírbavitel pillana
táig helyezik. Nem kétséges azonban, hogy a ravatal szó
nak ez a 'temetési alkotmány, halotti állványzat' jelen
tése csak másodlagos az eredetibb 'egyberovás, egybeá-
csolás' jelentéssel szemben. 

Mindebből érthető, hogy az itt érdeldödési körünkbe 
került hivatal szónak is elsődleges jelentése kétséget ki
záróan a 'hívás' volt. Ezért találkozunk aztán a régiség
ben ilyenféle mondatokkal: Az d h i v a t a l á r a jöttem. 
Az őfelsége parancsolatját és h i v a t a 1 j á t jól értem. 
Nem vár az ördög h i v a t a l t , mert sokszor itt toppan. 
Csak azért, hogy hivataljára ebédlő házába nem méné, 
kiüzé királyi udvarából. Halljátok meg amaz örvendetes 
h i v a t a l t : jertek el én atyámfiai! (NySz). 

Akit régen rövid úton szólítottak törvény elé, arra ezt 
mondották: rövid h i v a t a l l a l fogták perbe. És persze 
ugyanígy h i v a t a Írói beszéltek akkor is, ha valakit 
magán- vagy közösségi ügyben, egyéni vagy közösségi 
ünnep alkalmából valahová résztvevőként, vendégként 
m e g h í v t a k . Az ilyen személy h i v a t a l o s , azaz 
m e g h í v o t t vendég volt. Látnivaló tehát, hogy az a 
mai, eltokozódott jelentés, amely a címül írt sorÍDan és 
néhány előbb idézett példában jelentkezik, még hárem 
évszázaddal ezelőtt az egyedüli és általános jelentés volt. 

Hogyan magyarázható hát meg az, hogy ez a régi je
lentés háttérbe szorult, illetőleg miképpen érthető meg, 
hogy a régi, ma már második helyre szorult, ritkább je
lentés mellett a h i v a t a l o s szónak újabb jelentése 
fejlődött? Mint annyi más esetben, ennek magyarázatát 
is csak régi jogszokásaink ismeretében kísérelhetjük meg. 

Ha a régiségben valaki valamilyen jogilag érvényes 
nyilatkozatot akart tenni, szavahihető, megbízható és ter
mészetesen az iratszerkesztéshez értő, jó tollforgató sze
mélyeket hívott, illetőleg régiesen ,,fogott" a nyilatkozat 
írásba foglalása céljából. Az ilyenformán felkért, m é g 
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h í v o t t , azaz h i v a t a l o s személyeket a felkérő (a 
nyilatkozattételre készülő) kézfogással kötelezte arra, 
hogy az elhangzott nyilatkozatot a felkért személyek 
pontosan foglalják írásba, de természetesen a kézfogás a 
nyilatkozattételre készülő részéről egyben annak elisme
rését jelentette, hogy az iratba foglalandó nyilatkozatot 
a maga részéről érvényesnek ismeri el. Az ilyenformán 
felkért és kézfogással kölcsönös kötelezettségben eljáró 
személyeket — nyilván a felkérést megpecsételő ünnepé
lyes kézfogásról — k é z e n f o g o t t b í r á knak vagy 
egyszerűen f o g o t t b í r á knak nevezték. 

Egészen természetes, hogy az ilyenféle nyilatkozatok 
hitele, érvényessége a fogott bírák személyi hitelétől, köz
életi súlyától függött. Éppen ezért ki-ki arra törekedett, 
hogy a közéletben mentől jelentcsebb szerepet játszó, mi
nél tekintélyesebb személyeket kérjen fel, hívjon meg a 
nyilatkozattétel meghallgatására, illetőleg írásba foglalá
sára. Minthogy pedig jogi jellegű kérdésekben ilyenekül 
természetszerűen az állami, illetőleg helyi közigazgatás 
tisztségeiben lévők voltak tekinthetők, leggyakrabban ép
pen az ilyen officiumokban forgolódó alispánokat, szolga-
birákat, nótáriusokat, íródeákokat meg más hivatalbéli 
személyeket kérték fel a szóban forgó ügy írásba fogla
lására. Mivel ilyenformán az ilyen h i v a t a l o s a k egy
részt m e g h í V o t ta k, de tisztségükre nézve o f f i-
c i u m b e l i e k is voltak, könnyen érthető, hogy az 
ilyen viszonylatban használt hivatalos szó rendre-rendre 
felvette az 'officiumbéli, hivatalbéli' jelentést, és ezzel 
az új jelentéssel szemben a szónak a régi jelentése lassú 
hátrálással visszaszorult, eltokozódott. A szó két jelenté
se: a régi és az új mintegy szerepet cserélt: az új lett az 
általánosabb, a régi, a különlegesebb, a ritkábban hasz
nált jelentése a szónak. Ezzel párhuzamosan aztán maga 
a hivatal szó is jelentésváltozással többé már nem 'hí
vás' értelmű volt, mint a régiségben, hanem felvette a 
1. 'hivatali helyiség'; 2. 'hivatali állás' sőt a 3. 'hivata
los intézmény' jelentést is. Ezért emiegettetheti Arany 
János Hamlettel a döbbenetes Lenni vagy nem lenni mo
nológban egyebek mellett a h i v a t a l packázásai-t. 

Azt hiszem, ezek után érthető, miért hangsúlyoztam 
előbb egyik cikkben a nyelv öntudatos megismerésének 

37 



kívánatos voltával és az egyes nyelvi jelenségek magya
rázatával kapcsolatban a nyelvtörténeti vizsgálódás szük
ségességét, illetőleg a nyelvművelésnek a nyelvtörténetre 
utaltságát. Minthogy nemcsak a h i v a t a l o s szó, ha
nem sok-sok száz, sőt ezer szavunk esetében történt 
ilyenféle, sőt még ennél jóval bonyolultabb alak- és je
lentésváltozás, nyelv-, valamint művelődéstörténeti isme
retek nélkül sokszor értetlenül kell meghőkölnünk olyan 
jelenségek előtt, amelyekre pedig nyelv- és művelődés
történeti ismeretek birtokában könnyűszerrel magyará
zatot találhatnánk. 
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VARNOK ÉS TARSAI 

Mar többször szóvá tettem az ikes igeragozás pusztu
lását és ezzel kapcsolatban rámutattam arra, hogy bár
mennyire is sajnáljuk, ennek a ragozásnak a sorsa meg 
van pecsételve. Minthogy megszűnt külön jelentés hor
dozója lenni, természetszerűen kihalt, illetőleg kihalóban 
van (EM XLIII, 256—60). Igeragozásunknak azonban nem 
ez az egyetlen vesztesége. Ezek közül most egyről, a tár
gyas igeragozás várnák alakjának sorsáról szerelnék 
egyet-mást elmondani. 

Ujabban a köznyelvben mind gyakrabban tapasztal
ható az, hogy a várnó'k alakot az alanyi ragozás várnánk 
alakjával helyettesítik. Ilyen mondatokat hallhatni: Sze
retnénk (helyesen: szeretnők) megvenni a könyvet. Majd 
meglátnánk (helyesen: meglátnók) ennek a következmé
nyeit. Várnánk (e helyett: vámok), hogy jöjjetek el. Stb. 
— Kétségtelen, hogy ezekben az esetekben a szeretnénk : 
szeretnők, meglátnánk : meglátnák, várnánk : várnák ige
alak-párból mindenik első tag a második kiszorítására 
tör. Ha nyelvtörténeti szempontból vizsgáljuk a kérdést, 
a tárgyas ragozásban eredetileg csak a várnák volt meg, 
ma azonban már nemcsak az élő nyelvben, de néha leg
jobb íróink műveiben is az alanyi ragozásból a tárgyas 
ragozás területére is átkerült várnánk alakkal találko
zunk. Pedig Vörösmarty még így ír: „Mintha újra halla
nók a pusztán A lázadt ember vad keserveit" (A vón 
cigány). — Arany Családi kör-ében is ily sort olvasunk: 
„Mért ne fogadnák be, ha tanyája nincsen . . . " 

Az erdélyi nyelvjárásokban, különösen pedig a székely
ben a -nők, -nők végződést még nem váltotta fel a -nánk, 
-nénk. Éppen ezért nem ártana, főként nekünk, erdé
lyieknek öntudatosítanunk az alanyi ragozás többes szám 
első személyének várnánk, és a tárgyas ragozás ugyan
ilyen alakjának várnók formája közötti különbséget. Ezen 
a ponton nem érzem jogosnak azt az ellenvéleményt, 
amelyet Nagy J. Béla azokkal mondat, akik ezt az újabb 
Eyelvszokást védelmezik (Msn IV, 12). Eszerint minthogy 
a tárgyas igeragozás úgysem teljes, ebbe az újabb alak
szegényedésbe is belenyugodhatunk. A tárgyas igerago-
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zás nyelvünk rendszerének olyan alapvető sajátsága, 
mely ma is bizonyos meghatározott jelentős szerep kife
jezésére hivatott. így e kérdésben nem lehet ugyanarra 
az álláspontra helyezkednünk, mint a jelentés nélküli 
alaktani sajátságként megmaradt, de kiveszőfélben levő 
ikes ragozás esetében. 
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ilA \EM. SOALSZ, MIÉRT SÍELSZ? 

Hol, hol nem, kitől, kitol nem, helyét, urát nem tudom 
adni, nemrégiben valahol valaki tollából cikket olvastam 
a télisport sízik yzava helyett használt síel forma védel
mében. A cikkecske írója azon a kettős címen vette párt
fogásába az elsőként emlegetett igével szemben (vagy ta
lán csak mellette?) a síel igei formát, hogy egyrészt a 
magyarban van a -z mellett -l igeképzö is, másrészt meg 
az utóbbi alak olyan általánosan elterjedt, hogy máris a 
gyakori és széles körű használat polgárjogot szerzett neki 
a magyar szókészlet kincsestárában. 

Minthogy e sorok ír(')ja nem érthet egyet a fenti meg
okolással, kénytelen a l:crdésben eltérő véleményt nyil
vánítani. 

Maga az ige aiapszaya, a sí végső elemzésben norvég 
eredetű: a 'síléc' jelentésű norvég ski szónak alkalmasint 
német közvetítéssel nyelvünkbe átkerült alakja. A nor
végban a szó ejtése si vagy shi; a németbe a szó írott 
Schi alakban került át, de azt a német — az sch szoká
sos ejtése ellenére — szki-nek ejti éppen úgy, mint ahogy 
a franciában és az angolban is ez az ejtés kizárólagos. 
(Talán a német ejtés nem független éppen a francia vs 
az angol hangalakbeli hatástól.) A magyar sportnyelv 
azonban, úgy látszik, a német sch szokott s ejtését kö
vetve, a szót sí írott és ejtett formában vette át. Ebből 
-2 képzővel alakult és az ikes igék sorába tagolódott bele 
a sizil: forma. Nyilvi'n azért keletkezett -z képzős és ikes 
változat, mert a többi ilyenféle ige is ilyen alakban hasz
nálatos: biciklizik, csónakázik, fogócskázik, gondolazik, 
görgőnk, hajózik, hajókúzik, júgázik, hintázik, karikázik, 
kocsi!::'.::í!<i, koy.cirazik, korcsolyázik, labdázik, ladikozik, 
Tódliz'ik, szánkózik, szánkázik, vitorlázik, kerékpározik stb. 

Nem így a siei igei képződmény. A magyarban ugyan 
van mélyhangú alapszóhoz járuló -(a)l és magashangú 
alapszóhoz csatlakozó -(e)l igeképzős igénlc (p!. lábal, vál
lal; fejel, mézel, tejel), de egyik képzöforma sem járul 
m a g á n h a n g z ó r a v é g z ő d ő alapszóhoz. Nincs és 
nem is lehel a magyarban — hogy az előbbi példánk
nál maradjunk — bicikliéi, kocsiéi, rodliel ige, és merő 
képtelenség lenne sóz helyett sőal igei formával élnünk. 
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Ilyen meggondolás alapján e sorok írója semmiképpen 
sem helyeselheti a siel igei forma védelmezését. Külön
ben aztán szó fér ennek az igének általános elterjedésé
hez is. Magam gyakrabban hallom és olvasom a sízik 
formát és sízés, síző származékait, mint a síel, síelés, síelő 
formát. Ez utóbbiakat ha használják is — megfigyelésem 
szerint —, a magyarban szokatlan és így kerülendő hang-
űr (hiátus) feloldásával különben is hangűr-szüntetö sar-
jadékhanggal jobbára sijel, síjelö, illetőleg sijelés alak
ban ejtik. 

Megjegyzendő, hogy szókészlet használatában döntő ál
lásfoglalást jelentő Magyar Értelmező Szótár szerkesztői 
helytelenítő * jellel sorolták be a szótár címszavai közé a 
síel igét és a síelés származékot, tehát ez a szótár is csak 
a sízik és a sízés formát minősíti használandónak. 

Jó régen egy elmés versikét olvastam a síel és sízik 
kérdéssel kapcsolatban. Játszva fellapozom az emlékeze
temben mélyen rögződött forrást. íme a versike: 

Majd a hideg tud kilelni, 
Ha hallom e szót: síelni. 
Jaj, de botfülű lehetett, 
Kinek nyelvén megszületett. 

Mégis mint a ragály terjed. 
Óvjad tőle füled, nyelved! 
Mert mondjad csak: volt olyan tél, 
Amikor te rodlieltél? 

Kinek ténfereg a nyelve, 
Maszlaggal van laegsóelve, 
Maradj hát a magyar íznél. 
Sóval sózzál, sível sízzél! 

Noha a versike névtelen szerzője némi kocsintással ké 
pez rodliel, illetőleg sóel igét a vegyes és mélyhangú sza 
vak esetében szokásosan képezhető rodlial, illetőleg sóus 
helyett, mégis az előbbiekben mondottak után e cikkecsk 
címét Ismételve, magam is ezt kérdezem: 

Ha nem s ó a 1 s z, miért s í e l s z ? 
1979 



DSIDA JENŐ NYELVMÜVELÉSE 
ÉS AMI UTÁNA KÖVETKEZIK 

Nem ez az első alkalom, hogy szóvá tesszük e rova
tunkban azokat a legkisebb jeleket is, amelyek itteni nagy 
nyelvi öntudatlanságunkban egy-egy reménysugárt je
lenlenek a nyelvművelő számára, örömmel látjuk az ilyen 
jeleket, éppen annyira, mint amennyire rossz érzést okoz 
az, ha szóvá kell tennünk a nyelvi öntudatlankodás leg-
kiötlöbb eseteit. Különös örömet jelentett számunkra an
nak idején az, hogy az Erdélyi Múzeum kétéves nyelv
művelő' mimkája után ('ílénlc, mozgékony és nagyobb kör
ben ható fegyvertárs kínálkozott a Keleti Újságban. 1936. 
húsvétjában indította meg e napilap ^Anyanyelvünkért-" 
rovatát. ,,A Keleti Újság ezennel mozgalmat hirdet és ál
landó rovatot nyit a magyar nyelv istápolására. Rovatá
ban hétről hétre meghányja-veti nyelvünk legégetőbb 
kérdéseit" — irta e mozgalom megindítója és a rovat szer
kesztője, az azóta sorainkból fiatalon kidőlt Dsida Jenő 
(KÜ 1936/86). Nemcsak azért volt jelentős e rovat meg
indítása, mert rendszeresnek ígérkező nyelvművelő mun
ka megindulását jelentette, hanem azért is, mert a rovat 
szerkesztője mint a lap szerkesztője minden lehetőt el
követett annak érdekében, hogy nyelvművelő elvei az 
újság nyelvében érvényesüljenek. Valóban akkortájt a 
KÜ nyelvi szempontból is legkifogástalanabb napilapunk 
volt. A lapszerkesztés sietős, nehéz munkája közben az 
újság nyelvének folytonos ellenőrzésével, az egyes cikkek 
átíésülésével komolyság és elhihető erő szempontjából 
nagyon sokat nyert a KÜ nyelvművelése. Minden tiszte
letre méltó erőfeszítés és minden valóságos eredmény el
lenére is ez az első kísérlet szervezési nehézségben szen
vedett: nem volt szervezett szakíró-csoportja, nem voltak 
komoly készültségú, a nyelvművelés kérdéseiben tájéko
zott szakemberei. így aztán a szerkesztőnek a legnagyobb 
nehézségekbe ütközött a rovatot fenntartani. Ez termé
szetesen észrevehető nyomokat hagyott nemcsak a közölt 
cikkek tartalmán, de előbb-utóbb nehézségeket okozott a 
rovat szerkesztésében is. A nyelvművelő cikkek gondos 
megírására a napilap-szerkesztés lázas munkájában gon
dolni sem lehetett, és így Dsida Jenő magára hagyatva, a 
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szervezetében lappangó halálos betegségtől megtámadva, 
egyre kevésbé tudta megvalósítani azokat a célokat, ame
lyeket ö, a nyelv szerelmese és a legöntudatosabb erdélyi 
stiliszták egyike maga elé tűzött. Kívülről nézve nem le
hetett látni ezeket a nehézségeket, és nem lehetett meg
érteni a nyelvm.űvelés kérdésében mutatkozó hanyatlást 
Kellemetlen kötelesség volt számunkra szóvá tenni e ha
nyatlást. Dsidát és a KÜ szerkesztőségét érzékenyen 
érintették a szemrehányó sorok. A kipattanó vitában a 
KÜ névtelen cikkírója (maga Dsida) kíméletlenül táma
dott, bár szemrehányásunkban semmi rosszindulat és hát
mögötti szándék nem volt. E vita végtére is kölcsönös ki-
magyarázkodás után az ügyre nézve kedvezően fejező
dött volna be, ha nemsokára ie nem veri Dsidát lábáról 
az a betegség, amelyből nem épült ki többé soha. 

Nem az elmúlt dolgok felhánytorgatása céljából írtam 
röviden a KÜ nyelvművelő mozgalmának első, kezdökorá-
ról, hanem azért, mert végre egyévi szünet után ez év 
májusában újra megindult e napilap i->Anyanyelvünkért<^ 
rovata. Ezúttal külső munkatársra bízták a rovat szer
kesztését. A jelenlegi rovatszerkesztő, ifj. Nagy Géza ta
nári munkájából és az EME tavalyi tordai vándorgyűlé
sén tartott előadásából ítélve, a fiatal tanárnemzedékben 
mindenképpen a legalkalmasabb e szerepkör betöltésére. 

Már első bemutatkozó cikkében olyanokat ír, amelj'-e-
ket minden nyelvművelő a maga elveinek ismerhet el. 
„Éberen őrködünk és másokat is arra késztetünk — 
mondja —-, hogy híven őrködjenek nyelvünk épségén. Sa
játosságait, egyéni, különleges szépségeit állandóan ra
gyogtatni fogjuk, hogy az, aki eddig is szerette és ápolta, 
ezután még hűségesebb legyen hozzá és még féltőbb sze
retettel tisztítsa, védje. Számon tartjuk az aggasztó je
lenségeket is és az általános magyar nyelvi hibáknak, az 
idegen gondolkodás- és beszédmódnak kiküszöbölésén kí
vül állandóan figyelemmel kísérjük a magyar nyelv sor
sát Erdélyben. Rendszeresen ismertetjük mind az erdélyi, 
mind a magyarországi nyelvművelés eddigi elért eredmé
nyeit. Munkánk azonban csak akkor lesz eredményes, ha 
tudósok, írók, újságírók tábora és az olvasóközönség egyet
len nagy munkaközösségbe tömörül, s írásban meg élő
szóban terjesztőjévé válik az anyanyelv épsége és sorsi; 
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iránti erkölcsi felelősségtudatnak. Mostantól kezdve tehát 
hetenként megint megjelenik az »-Anyanyelvünkért« ro
vat és tájékoztat, dicsér, int, figyelmeztet s gondolkoztat" 
(KÜ XXII/104. 9). 

E sorokból látható, hogy az új rovatszerkesztő öntuda
tos és tervszerű munkához kezd. Amennyire az eddig 
megjelent cikkekből megállapítható, a kéthetenként meg
jelenő rovatban a szerkesztő mindig egy nagyobbacska 
nyelvhelyességi cikket közöl, de gondoskodik arról is, 
hogy kisebb lélegzetű nyelvművelő részek (magyarító 
szótár, hírek, szerkesztői üzenetek) egészítsék ki és tegyék 
változatossá a rovatot. 

Igaz megelégedéssel könyvelhetjük el a nyelvniüvülo 
mozgalomnak ezt az újabb erdélyi eredményét, mint 
olyant, amely a nagyközönség körében terjeszti ugyan
azokat az eszméket, amelyeknek szolgálatában áll a mi 
í-ovatunk is. 
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A ROMÁNIAI FIATAL MAGVAR NYELVÉSZEK 
MUNKÁJÁRÓL 

Mikor a Kriterion igazgatójának megtisztelő felszólí
tása alkalmával tudakozódtam, milyen tárgyról ejtsek 
szót ezen az ünnepségen, tőle azt a választ kaptam: be
széljek például a hazai fiatal nyelvészek munkásságáról. 
E javaslatot elfogadva, nincs szándékomban most elöljá
róban a f i a t a l minősítés viszonylagos voltáról hosz-
szabban elmélkedni, csak annyit jegyzek meg, hogy ne
héz dolog a hazai magyar nyelvészek kicsiny csapatát két 
korcsoportra bontva eredményeiket külön-külön értékel
ni. A fiatalok ugyan az idősebb nyelvészek neveltjei, de 
egyben olyan munkatársak is, akik a jövőben remélhető
leg utódokként veszik át és folytatják azt a munkát, me
lyet az idősebbek kezdeményeztek. A munkatárs- és 
utódnevelés a közösségben együttesen végzett munka 
rendjén valósult és valósul meg. Ez a közösségi jelleg 
olyan szoros kapcsolatot teremt mindenkor a tudomány-
nevelő és a tanítvány-munkatárs között, hogy lehetetlen 
egyik csoport munkáját a másik csoport eredményeitől 
függetlenül tárgyilagosan értékelni. 

Nem lehet azonban együttesen sem a két csoport mun
kásságát illetően történeti távlat nélkül ítélkezni. Hiszen 
ha tudománytörténeti visszapillantással nem állapítjuk 
meg már eleve is azt, hogy az erdélyi magyar tudomá
nyos igyekezetek múltjában századokra visszamenően vol
tak ugyan kiemelkedő csúcsok, voltak nagy nyelvész
egyéniségek, sőt voltak tudománytörténeti szempontból 
ma is nagyra értékelhető teljesítmények, az égre törő csú
csok m a g a s a n ugyan, de egyben m a g á n y o s a n 
kiemelkedve, nem alkottak folyamatos láncolatot, a nagy 
egyéniségek tudományos eredményeit nem fűzte, nem 
fűzi össze határozott célok elérésére való folyamatos, 
megszakítatlan törekvés. Mindezt már a kezdet kezde
tén, akkor, mikor a 30-as évek derekán az újabb erdé
lyi magyar nyelvtudományi munkálkodás megindításának 
terve felmerült, tudatosítani kellett ahhoz, hogy az akkor 
induló vállalkozás eredménnyel kecsegtessen. 

Minden vállalkozás sikere két alapfeltételtől függ: 1. 
van-e a vállalkozásnak pontosan meghatározott célkitü-
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zése, és 2. vannak-e a célok elérését biztosító munkatár
sak. Az új induláskor ugyan már derengett a cél, de nom 
voltak még a szerény célkitűzések elérésére sem felké
szült munkások. Az első legsürgetőbb feladat tehát a mun
kások nevelése volt. A személyi feltételek megteremtése 
céljából tartott előadások és az ahhoz kapcsolódó szemi-
nárium-jellegü munka rendjén — az akkori fiatalok kö
zül — különösen három nyelvész emelkedett ki: Arvay 
József, Gálffy Mózes és Márton Gyula. A viszonyok ked
vezőbb alakulásával ez a sor azután még tovább bővült. 
A második világháború befejezése után a kolozsvári nyel
vészek csoportja felkészültségben és számszerüségben is 
már elérte azt a szintet, amely lehetővé tette a feltornyo
suló, elvégezetlen nyelvtudományi feladatok legalább egy 
résaének megoldását is. 

Még a kezdet kezdetén világosan tudatosítanunk kel
lett azt, hogy bármilyen kedvezően alakuljon is a sze
mélyi keret, és bármennyire kedvező lehetőségek kínál
kozzanak a kutatói munkálkodásra, a személyi feltételek 
és a kutatói lehetőségek sohasem lesznek olyan korlát
lanok, hogy a kolozsvári nyelvészek munkássága a nyelv
tudomány egész területének művelésére kiterjedhessen. 
Már eleve meg kellett tehát állapítani azokat a munkate
rületeket, amelyeken a hazai nyelvészek egyénenként és 
közösségi munkásokként is a legjobban szolgálhatják a 
társadalom érdekeit. 

A feladatok kijelölésének rendjén elsőként a nyelvápo
lás, a nyelvművelés kínálkozott halaszthatatlan kérdés
ként. A második világháború kirobbanása évtizedének élő
jén kezdődő nyelvművelő törekvések az újabb világ
égés évei alatt, majd a nyomában következő gyökeres gaz
dasági, társadalmi és politikai átrendeződés kezdeti idő
szakában ellankadtak ugyan, az 50-es évektől kezdve 
azonban alig van olyan folyóirat, heti- és napilap, amely 
ne fordítana gondot, ne biztosítana teret a nyelvmüve
lésre. Az idősebbeken kívül a fiatal erdélyi nyelvésznem
zedék minden tagjának nevét fel kellene sorolnom, ha a 
nyelvművelés hazai munkásait mind fel akai'nám vonul
tatni. Az idősebbek közül önálló kötettel jelentkező, ko
rán elhunyt Márton Gyula, a fiatalabbak közül a heteii-
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ként rendszeresen jelentkező Murádin László nevét azon
ban nem lehet említetlenül hagynom. 

A rohamos iparosodás, a nagy gazdasági-műszaki kö
zösségekben folyó munka, a falu életének elvárosiasodása 
rohamos elszíntelenedéssel fenyegeti nemcsak a hazai ro
mán és szász, hanem a magyar nyelvjárásokat is. EJső-
rendü fontosságú, halaszthatatlan követelményként kí
nálkozott tehát az erdélyi és a moldvai magyar nyelvjá
rások kutatása. Ezen a téren a hazai román nyelvföld
rajzi munka nagyjai, Pop Sever és Petrovici Emil nyelv
atlasz-munkálatai tanulságainak ismeretében a kolozsvári 
nyelvészek a magam és főként Márton Gyula vezetésé
vel elvégezték az ország egész területén a nyelvföldrajzi 
felvételezést. E munka rendjén a fiatalabb rendűek kö
zül odaadásával Balogh Dezső, Kosa Ferenc, Murádin 
László, Teiszler Pál, Vámszer Márta, Vöő István és Zsem
lyéi János tűnt ki. 

A nyelvföldrajzi munka mellett az egyes nyelvjárási 
jelenségek, jelenségcsoportok vizsgálata a nyelvjárások 
mélyebb, bensőségesebb megismeréséhez vezetett. A Gál-
ffy Mózes, Márton Gyula és magam jelenségmonografi
kus vizsgálódása nyomán haladó fiatalok közül önálló 
kötetben és részlettanulmányokban B. Gergely Piroska, 
Lakó Elemér, Szabó Zoltán és Vámszer Márta Kalota
szeg, Teiszler Pál szülőföldje környéke (Nagykároly vi
déke), Vöő István a Bánság magyar nyelvjárása vizsgá
lata rendjén tett megállapításaival gazdagította a hazai 
magyar nyelvjárásokra vonatkozó ismereteinket. 

A románságnak a hazai két nemzetiséggel, a némettel 
és a magyarral való sok évszázados együttéléséből és 
művelődési egymásra hatásából természetszerűleg követ
kező, rendkívüli érdekes nyelvi jelenségekkel lehetett és 
lehet számolni. Ezért a kolozsvári egyetem magyar nyel
vészeti tanszékének kiitatói két munkaközösségben első
ként a magyar nyelvben jelentkező román nyelvi köl
csönhatás történeti és jelenkori kérdésével foglalkoztak. 
A nyelvjárási vonatkozású vizsgálódást Murádin László 
és Zsemlyéi János megelőző kutatási eredményeinek fel
használásával a Márton Gyula, Péntek János és Vöő Ist
ván alkotta munkaközösség be is fejezte; a közelebbről 
megjelentetett kötet a tárgykör mintaszerűen gazdag és 
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módszeres feldolgozása. A kérdés történeti vonatkozásait 
vizsgáló másik csoport főként a Szótörténeti Tár cédula
anyagának felhasználásával végezte munkáját, de a Tár 
szerkesztésével bajlódva még eddig nem szakíthatott idó't 
a szinte teljesen véglegezett kézirat nyomdára való elő
készítésére. Ebben a munkában a tanszéknek fiatalabb 
rendű tagjai közül B. Gergely Piroska, Kosa Ferenc, Sza
bó Zoltán, Vámszer Márta és Zsemlyéi János vett részt. 

Sajnos, a szász—magyar nyelvi kölcsönhatás egyetlen, 
már az idősebb rendűek közé tartozó kutatójának, Nagy 
Jenőnek nem akadt fiatal munkatársa, és így e kérdés 
megoldásának jövője is bizonytalan. 

A mai köz- és irodalmi nyelv meg ezzel kapcsolatos 
olyan kérdés, mint amilyen például a helyesírás problé
mája — az egyetemi előadásokon kívül —, jó ideig nem 
kötötte le a kolozsvári nyelvészeti tanszék tagjainak fi
gyelmét. A követelőén jelentkező társadalmi szükséges
ségre való válaszként Balogh Dezső, Gálffy Mózes és 
J. Nagy Mária, valamint a tragikus végű Nagy Kálmán 
jóvoltából két jól tájékoztató kézikönyv is született, sőt 
egy helyesírási tájékoztató két kiadásával megoldódott 
az ilyen irányú közösségi igény kielégítése is. 

A mai magyar nyelv vizsgálatához kapcsolódik a sti
lisztikai kutatások kérdése. Ilyen vonatkozásban a ko
lozsvári nyelvészek közül a fiatalabb rendűek valóban 
figyelemre méltó monográfiákkal jelentkeztek. Az örven
detesen élénk stilisztikai érdeklődés bizonyságaként a 
külön kötettel és terjedelmesebb tanulmányokkal szereplő 
Szabó Zoltán, Dobos Brauch Magda, P. Dombi Erzsébet, 
Cs. Gyimesi Éva, Murvay Olga és J. Nagy Mária neve 
nem maradhat itt említetlenül. 

Minden nyelv és így a magyar is az évezredek messze 
távolából induló történeti fejlődés eredménye. Éppen 
ezért a nyelvtudomány nem elégedhetik meg a nyelv 
mai vagy közeikorú szakaszainak vizsgálatával, kutatnia 
kell a nyelv évezredes változásával kapcsolatos jelensé
geket is. A fiatalabb nyelvészek közül Szabó Zoltán volt 
az, aki az egyetemes magyar nyelvtudományon belül el
sőként jelentetett meg egy kisebb terjedelmű összefogla
lást a magyar stílus fejlődésének történetéről. 

A magyar nyelv- és nyelvjárástörténet kérdéseivel 



eleinte csak egy idősebb rendű kutató foglalkozott. Ami
óta azonban a Szótörténeti Tár II. kötetétől kezdődően a 
szerkesztés munkájába belekapcsolódtak fiatalabb kuta
tók, a történeti nyelvvizsgálat iránt egyre fokozódó ór-
deldödés tapasztalható. A II. és a későbbi kötetek szer
kesztésén dolgozó fiatalabb kutatók: P. Dombi Erzsébet, 
B. Gergely Piroska, Kosa Ferenc, Kürti Miklós, Zs. Mak-
say Mária, Seres Zsófia, Szabó Zsolt, W. Török Judit, 
Vámszer Márta és Zsemlyéi János ezután kifejtendő 
nyelvtudományi munkássága remélhetőleg a nyelvtörté
neti és nyelvjárástörténeti vizsgálódás számára is hoz 
majd érdeklődésre számot tartó eredményeket. Az itt fel
sorolt szerkesztők közül B. Gergely Piroska, Kosa Fe
renc és Zsemlyéi János önálló nyelvtörténeti közlemó-
nyekkel máris beváltotta az ilyen irányú reményeket. 

A saját portánkon, a magyar nyelv kutatása terén kí
nálkozó sok-sok olyan tennivaló, amelyet csak itteni ku
tató végezhet el, kétségtelenül nem volt előnyös hatással 
a nyelvtudomány egyetemesebb vonatkozású kérdéseivel 
foglalkozó tudományág, az általános nyelvészet és a 
nyelvelmélet itteni művelésére. Az ezen túlmenő okokat 
keresve számba kell vennünk azt is, hogy az általános 
nyelvészet mentől több nyelv beható ismeretét, és ami 
azzal kapcsolatos, a külföldön folyó ilyen irányú munkás
ságot magába foglaló rendkívül gazdag kiadványanyag 
lehető teljes ismeretét követeli meg. Márpedig a mi tá
jainkon a sokirányú nyelvtudás elég ritka és — főként 
valutáris nehézségek miatt — a számbaveendő általános 
nyelvészeti kiadványanyag nagyon féleges, mindez nagy 
akadálya a hazai magyar nyelvtudományi munkásság 
ilyen irányú kiteljesedésének, örvendetes dolog, hogy 
Szabó Zoltán, Péntek János és Teiszler Pál után a fia
talok közül újabban Szilágyi N. Sándor — az írószö
vetség díjával jutalmazott kötetével (Világunk, a nyelv) 
— ha a tudománynépszerűsítés álarcában is —, a nyelvi 
kérdéseknek általános nyelvtudományi szempontú szem
léletével az ilyen irányú érdeklődésről tanúskodik. 

A Kriterion-napon nem lehet szóvá nem tenni azt a 
szerepet, amelyet éppen ez az egy évtized alatt olyan te
kintélyt szerzett nemzetiségi könyvkiadó játszott a hazai 
magyar nyelvtudományi munkálkodás fellendítésében. Az 
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előbb felsorolt nyelvtudományi teljesítményekről csak úgy 
szerezhetett a tudományos élet tudomást, hogy a Kri-
terion vezetősége — legtöbb esetben nagy anyagi ál
dozat vállalásával, a szerkesztőség pedig időt és fárad
ságot nem kímélve — segítette a hazai magyar nyelvé
szeket az évtizedek munkájával elért eredmények köz
zétételében. 

És ezzel végére is értem mondandóimnak. Noha az 
ünnepség többi szereplőjéhez képest túlságosan igénybe 
vettem hallgatóim figyelmét, mégis hangsúlyoznom kell, 
hogy mindez csak futó vázlat arról az igazán tiszteletre
méltó nyelvtudományi irodakni tevékenységről, amelyet 
munkaközösségekben és önállóan is dolgozva a fiatalok 
már eddig is kifejtettek. 

A dolgok és az élet rendje az, hogy az öregek, előbb 
tanáraik, vezetőik, majd munkatársaik rendre elmaradoz
nak a fiatalok mellől (akik akkor már nem is olyan fia
talok). Akkor dől el aztán igazában a kérdés, hogy vajon 
tanáraik, vezetőik csak ideig-óráig alkalmas és kényte
lenségből alkalmazkodó munkatársakat neveltek, vagy pe
dig a kitűzött nagy feladatok és a feltornyosuló újabb 
kérdések megoldásához méltó, tevékenyen alkotó utódo
kat is. 
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KÖNYV A MAGYAR NYELV ÉLETf RÖL 

A regényes életrajz, vagy nevezhetjük életrajz-re
génynek, ma nagyon kedvelt olvasmánya a müveit kö
zönségnek. Nagy emberek, költök, művészek, államfér
fiak, a történelem nagy alakjai vonulnak el az olvasó 
előtt, sorsuk, életük viszontagságai lekötik érdeklődését 
— írja Balassa József. Miért ne lehetne megírni egy 
nyelv életrajzát? — teszi fel aztán a kérdést. És ebben 
a másfélszáznál valamivel több lapnyi kötetecskében (A 
magyar nyelv életrajza. Bp, 1937) a szakember alapos 
készültségével, de az avatatlan érdeklődőkhöz szóló, nép
szerű hangon felel meg arra a kérdésre: hogyan született 
meg a magyar nyelv, hogyan fejlődött gyermekkorától 
kezdve a történelmi élet nagy viszontagságain keresztül, 
hogyan módosult, miként alakult át és lett alkalmas arra, 
hogy a magyar nép gondolkozásának kifejezője legyen. 

Szigorú értelemben véve tehát nem nyelvművelő kö
tet ez a könyv. De minthogy az anyanyelvről, az anya
nyelv történeti és jelenkori életéről szól, már tárgya 
miatt is számot tarthat a nyelvművelő érdeklődésére is. 
Még inkább érdemes e könyvet kezünkbe venni akkor, 
ha meggondoljuk, hogy a magyar nyelv életének vázolása 
kapcsán nem kerülheti el a szerző azt sem, hogy megem
lékezzék azokról a tudatos, tervszerű mozgalmakról, ame
lyek a magyar nyelv megújítását, csinosítását, egyszó
val művelését célozták. Valóban a szerző az életrajzi váz
lat során ennek is szerét ejti. Két fejezet szinte kizárólag 
azokkal a jelenségekkel foglalkozik, amelyek az új ma
gyar nyelv kifejlődését elősegítették, illetőleg hátráltat
ták. A könyvnek utolsó, a-magyar nyelv jelenéről szóló 
fejezete foglalkozik igazában a nyelvművelés kérdésével. 
Ügy érezzük azonban, hogy kissé derűlátóan gondolkozik 
a magyar nyelv jelenkori állapotáról, mikor megállapítja: 
,,Nincs veszélyben a magyar nyelv épsége, szépsége, ere
deti zamatja!" (I.h. 147. 1.). Minden tollforgatónak állan
dóan szeme előtt kellene azonban tartania azokat a gon
dolatokat, amelyeket Balassa az írói lelkiismeretességről 
mond. „Szükséges — írja —, hogy az író tehetségét tá
mogassa, védje és fejlessze egy közelebbről meg nem ha
tározható valami, amit az író nyelvi lelkiismeretének ne-



vezünk. Az az érzés, hogy midőn ozrekhez, talán százez
rekhez beszél, ö a magyar nyelv épségének őre és fej
lesztője, olvasói nyelvi tudásának irányítója. Ez nagy fe
lelősséggel jár. Nem szabad lenéznie a nyelv kicsinyesnek 
látszó szabályait, sőt bele kell mélyednie a nyelv tit
kaiba, a szavak és szólások szépségeibe. Ismernie kell a 
hangszert, amelyen játszik, ha művészi hatást akar vele 
elérni" (I.h. 157—8. 1.) 

Balassa Józsefnek, az egyik legrégibb magyar nyelv
művelőnek ez a könyve kiválóan alkalmas arra, hogy a 
felvetett kérdésekkel és ezek között is a magyar nyelv
művelés irányelveivel megismertessen. 
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A MAGYAR NYELV ÉLETBAJZA 

1. A múlt század közepétől korszerűsödésnek induló 
magyar nyelvtörténeti kutatás csak a század végén, Si-
monyi Zsigmond és Balassa József munkásságával ju
tott el odáig, hogy a részletkutatásokat összegező és az 
addigi kutatások hézagait kitöltő kézikönyv megjelente
tésével legalább a történeti hang- és alaktan vonatkozá
sában a kutatás eredményeiről — a nyelvtörténeti kutatás 
akkori szintjén — áttekintést nyújtson. Annak ellenére, 
hogy e kézikönyv, valamint a NySz, és OklSz. megjele
nése után a magyar nyelvtörténeti kutatások nagy lendü
letet vettek, sokáig még a szaktudományi igények kielé
gítésére sem jelent meg újabb, modernebb nyelvtörténeti 
összefoglalás. Csak Gombocz Zoltánnak e század 20-as 
éveiben készült egyetemi jegyzeteiből, életében közzétett 
jelentéstanából, meg halála után nyomtatásban is megje
lent történeti hangtanából tájékozódhatott a nyelvtörté
neti kutató az elért eredményekről és persze a hiányok
ról is. Klemm Antal történeti mondattana, a magyar 
mondattannak első nagy, finnugor távlatokban szemlélődő 
feldolgozása még — másfél évtizedes vontatottsággal — 
megjelenhetett, de Horger Antalnak a 40-es évek elejére 
nyomdába került hatalmas történeti hangtana a második 
világháború befejeződése táján már nem láthatott nap
világot. Ezen az áldatlan helyzeten, a modern kézikönyv 
hiányán a gyakorlati egyetemi oktatásnak a felszaba
dulás utáni megnövekedett igényei miatt újabb egyetemi 
kézikönyvek közzétételével hamarosan segíteni kellett. 
Bárczi Géza, D. Bartha Katalin, Benkö Loránd, Berrár 
Jolán és Szabó Dénes hamarosan elkészült nyelvtörténeti, 
illetőleg nyelvjárástörténeti meg nyelvemléktani egye
temi tankönyveit magas tudományos szintű tárgyalás
módjuk miatt a nyelvtörténet kutatói jóval eredménye
sebben forgathatják, mint e kézikönyvek tárgyalási szín
vonalához nem szokott magyar nyelvszakos hallgatók. 

A szaktudományi igénj'-ek mellett a széles körű, nem 
szakmai érdeklődés kielégítésére gondolt annak idején 
éppen az első nyelvtörténeti kézikönyv szerkesztője, Si-
monyi akkor, amikor a múlt század végétől több kiadás-
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ban is közzétett •>A magyar nyelv« című, a „művelt kö
zönségnek" szánt, népszerűsítő jellegű összefoglalásban 
történeti alapon tárgyalta nyelvünk kérdéseit. A nyelv
történet eredményeinek népszerűsítése szintjén Simonyi-
nak főként a nyelvi rendszer történetét tárgyaló munkája 
természetszerű hiányainak kiegészítésére ugyancsak a 
széles körű olvasóközönség felvevőképességére ügyelve a 
szó- ós szólástörténet eredményeinek terjesztésére Ker
tész Manó és Horger Antal tett sikeres kísérletet. Aki 
azonban a Simonyi művének megjelenése óta eltelt és 
a nyelvtörténeti kutatások tekintetében is rendkívül gaz
dag mintegy hat évtized nyelvtörténeti eredményeit ille
tően a tudománynépszerűsítés szintjén tájékozódni kí
vánt, a legutóbbi évekig meg kellett elégednie Balassa 
Józsefnek csaknem három évtizeddel ezelőtt megjelent kis 
terjedelmű, de egyébként érdekes, megjelenésekor kor
szerű, azóta azonban természetszerűen bizonyos mértékig 
az elavulás sorsára jutott nyelvtörténeti életrajzával. 

2. Legfőbb ideje volt tehát, hogy a legmagasabb tu
dománynépszerűsítés célkitűzésével a magyar nyelvtörté
netírás gondoskodjék végre egy korszerű történeti nyelv
tani összefoglalásról is. A magyar nyelvtörténeti kutatás 
nagy nemzedékében — Pais Dezső mellett — a legkivá
lóbb munkás, Bárczi Géza akadémikus, a budapesti egye
tem nyelvtörténész-professzora vállalkozott az ilyen irá
nyú igény korszerű kielégítésére. 

Mint könyve előszavában maga a szerző hangsúlyozza, 
munkája a magyar nyelv több ezer éves életfolyamatá
nak legfontosabb történésein kívánja végigkalauzolni az 
olvasót. Minthogy pedig ezek a történések összefüggés
ben vannak — sokszor áttételekkel — azokkal a hatalmas 
gazdasági, társadalmi és művelődésbeli változásokkal, 
amelyeken a magyar nép évezredek során átesett, a szer
ző célkitűzésszerűen igyekezett munkájában azokra a leg
fontosabb szálakra is rámutatni, melyek a nyelv törté
netét a nyelvet formáló, változtató nép sorsával egybe
fűzik. A magyar nyelvtörténet kérdéseinek fölényes is-
meröjeként könyve megírásakor Bárczi tudatában volt 
annak, hogy egy nyelv történetét a maga teljességében 
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egy népszerűsítő munkában előadni a lehetetlen felada
tok közé tartozik, hiszen az ilyen teljességre törekvő fej
tegetések megértéséhez az olvasóközönség legérdeklödőbb 
tagjaiban sincs meg a szükséges szaktudományi alapis
meret. A részletek körültekintő bemutatása, a bizonyta
lan, homályos vagy éppen sötét foltként a nyelvtörténeti 
képben jelentkező hézagok felemlegetése fárasztóvá, unal
massá tenne egy egyébként bármilyen remekbe készült, 
„teljes" tudománynépszerűsítő összefoglalást. A népsze
rűsítés szintjén a biztos ismeretek, a megnyugtató mó
don megoldott kérdések egybeállításával kell a lehetőség 
szerint világos, tiszta képet rajzolni arról a fejlődésről, 
amelyet nyelvünk sok évezredes élete során megtett. 

A fejlődésnek lényegében oszthatatlan folyamatában a 
szerző a nép történetét a nyelv történetével egybekap
csolva úgy teremt időbeli szakaszokat, hogy mindig a 
magyarság életében jelentős két-két esemény közé fog
lalódé egy-egy időbeli szakasz nyelvi kérdéseit egybe
fogva bontja külön fejezetekre a tárgyalás menetét. Az 
előzményekről szóló részben lényegében az elömagyar 
kor, azaz a magyar nyelv külön való életét megelőző több 
évezredes időszakasz legfontosabb nyelvtörténeti kérdé
seinek tárgyalására kerít sort akkor, amikor a magyar 
nyelv finnugor rokonságának szétágazó problém'iját a 
íicigy gyakorlatú előadó gazdaságos válogatásával i'igy 
mutatja be, hogy a nyelvi anyag elétárása rendjén egy
ben a finnugor és az ugor kor ősi művelődósi viszonyai 
is kikerekednek. A továbbiakban is Bárczi az anyagot a 
magyar nép életében döntő gazdasági, művelődési és po
litikai történeti mozzanatokkal líezdődő, illetőleg záródó 
időbeli egységekbo tagolva tárgyalja. Nagy rendteremtő 
és rendszerező érzékkel az egyes fejezetek elöadásbeli 
rendjének belső tagolásában nem alkalmaz az egyes fe
jezeteken belül azonos tárgyalási sémákat. Mindenik fe
jezetben a dolog természeténél fogva kényszerül ugyan 
újra meg újra visszatérni azonos jellegű kérdések — a 
hangrendszer, az alaktani elemek, a mondattani kérdé
sek, a szókincs változásainak — tárgyalására, azonban ép
pen az egyes korszakok ilyen jellegű kérdéseinek vissza
térő, de a fejlődés lendületében, menetében tárgyalt elő-
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adása szerencsésen fogalmat ad a nem-szakember olvasó
nak arról az alakító-változtató erőről, amely a nyelv éle
tében a fejlődés belső életképességét biztosítja és egyben 
bizonyítja. 

Az egyes fejezetekben Bárczinál természetesen nem 
egyenlő mértékben kerül a nyomaték a vissza-visszatérő 
kérdések tárgyalására. A hangrendszer változásainak be
mutatására például főként a nagy hangfejlödési irányla
tok érvényesülésének korszakai: az elömagyar, ősmagyar, 
illetőleg — Bárczi újabb állá.gfoglalása .szerint: a mohá
csi vészig terjedő — ómagyar kor nyelvi jelenségeinek 
tárgyalása rendjén kerül sor, s nagyjában ugyané korok
ban áll előtérben az egyes fejezetekben az alak- és mon
dattani mozzanatok történeti tárgyalása is. Ahogy hala
dunk azonban korunk felé, a tárgyalásban mind kevesebb 
szó esik a hang- és alaktan körébe tartozó kérdésekről. 

Természetesen minden korszak új nyelvi eredményei
nek tárgyalására is minden fejezeten belül sor kerül. A 
fejezetek mindenikének egy-egy nagyobb időegységet fel
ölelő nyelvi jellemzéséből természetszerűen a szóban for
gó korszaknak az előbbi korszakhoz viszonyított új moz
zanatai emelkednek ki olyan új ismeretanyagként, ame
lyek az előbbi korszak nyelvi képéhez viszonyított válto
zást a legkiötlőbben mutatják. A 11. fejezetben az ősma
gyar kori nyelvi jelenségek közül például a szókincsnek 
a gazdasági, társadalmi és művelődési élet ugrásszerű át
alakításával együtt járó gazdagodása: a török, iráni, alán 
meg más, sokszor ismeretlen nyelvekből bekerült jöve
vényszók beáramlásának tárgyalása jelent újat, a III. fe
jezetben, az ómagyar kor vizsgálatakor már a korszak ele
jén jelentkező írásbeliség, illetőleg a korszak vége felé a 
nyelvi egységesülésre, az irodalmi nyelv egységének kiala
kítására irányuló törekvések ismertetése addig ismeret
len nyelvi kérdések jelentkezésének megtárgyalására ad 
Bárczinak alkalmat. A mohácsi vésztől a felvilágosodás ko
ráig terjedő újabb nyelvtörténeti szakaszban elsősorban 
az irodalmi nyelv tudatos kialakítása érdekében tett erő
feszítések nyelvi eredményeinek bemutatása, a rákövet
kező felvilágosodás korában és a reformkorban pedig a 
nyelvújítási és stílustörekvések jelentőségének és nagy 
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nyelvi vívmányainak összegezése, a nyelvi eszközök vál
tozásainak minden fejezetben elmaradhatatlan ismerteté
séből adódik a kiemelkedő új mozzanat. A fejlődés leg
utolsó szakaszát tevő korban az egyre gyorsuló ütemű 
gazdasági, társadalmi és művelődési élet kavargó válto
zásával kapcsolatban esik szó olyan kérdésekről (Buda
pest nyelvi szerepe, a csoportnyeivek, a jassznyelv, a be
tűszók, szórövidítések), amelyekről az előbbi fejezetekben 
egyáltalán nem, vagy nem ilyen hangsúlyozottan történt 
említés. A végső eredmények tekintetében való bizony
talanság miatt áttekinthetetlenségében az utolsó korra 
vonatkozó tárgyalás természetszerűen elnagyoltabb. Kü
lönösen látszik ez olyan alfejezetek megfogalmazásában, 
amelyeknek esetében a szerzőnek át kellene lépnie a szi
gorú értelemben vett szaktudományi vizsgálódás határait. 

3. Aligha tévedünk, ha úgy vélekedünk, hogy nem rö
vid néhány hónap, nem egy év alatt készült el, hanem egy 
élet eredményeit foglalja össze ez a célját mindenben 
nagyszerűen szolgáló, rendeltetését maradéktalanul be
töltő kötet. Nem is szigorúan csak az és annyi e mun
ka, mint aminek és amennyinek a szerző és az ilyen irá
nyú igények kielégítésével törődő Gondolat Kiadó szánta, 
azaz nemcsak népszerűsítő munka, hanem egyben tudo
mányos kézikönyv is. A kötethez csatlakozó név- és 
tárgymutató is elsősorban a tudományos kutatót segíti 
az egyes kérdésekben való tájékozódásban. 

Lényegében azonban Bárczi mégiscsak népszerűsítő cél
kitűzéssel vetette papírra e munka fejtegetéseit. Teljes 
bizonysággal állítható, hogy a munka e kitűzött célját 
nagyszerűen betöltötte. Mutatja ezt egyébként az olvasó
közönség felől feléje áramló legnagyobb elismerést mutató 
tény: a munka kelendősége is. A magyar nyelv életraj
záról szóló, 1963-ban 4600 példányban megjelent kötet 
ugyanis a megjelenés után olyan hamarosan eltűnt a 
könyvterjesztők polcairól, hogy három év múltán, 1966-
ban II., változatlan kiadásban újra a könyvpiacra kellett 
dobni. Ügy hírlik, hogy az újabb kiadás példányai sem 
szaporítják a könyvesboltok eladatlan árukészletét. Ehhez 
fogható „könyvsiker"-t az újabb nyelvtudományi munkák 
közül csak a néhány évvel előbb Lőrincze Lajos szer-
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kesztésében megjelent »-Édes anyanyelvünk* ért el. Mind
ez azt bizonyítja, hogy a jól végzett, magas szintű tu
dománynépszerűsítés mind a tudományos munkás, mind 
pedig a kiadó szempontjából tömegigényt kielégítő vol
tában korszerű és egyben hálás feladat. 
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A MAGYAR NYELV ÉLETRAJZA — ANGOLUL 

Amióta a XVIII. század végén — a XIX. század elején 
megszületett a történeti, illetőleg összehasonlító-történeti 
módszerrel vizsgálódó modern nyelvtudomány, a nagy és 
a kis népek mindenike saját nemzeti nyelve vizsgálatá-
iian, a maga nyelvfejlődése belső törvényszerűségeinek 
megismerése érdekeben jelentős erőfeszítéseket tett és 
tesz. Csakhogy míg például az indoeurópai (indogermán) 
nyelvekre vonatkozó nyelvtudományi kutatások jelentős 
eredményei e nyelvcsaládba tartozó, nemzetközi érintke
zésben használatos nyelvek, az angol, francia és német 
nyelv széles köríí használata miatt már jelentkezésükkor 
nemzetközi ismeretanyaggá válnak, a kis nyelvekre vo
natkozó, nemegyszer az egyetemes nyelvtudomány szem
pontjából egyébként nem jelentéktelen eredmények egy 
kis nemzeti nyelv koiiátai közé szorítva egyáltalán nem 
vagy csak csekély mértékben kerülnek bele a nemzetközi 
nyelvtudományi élet vérkeringésébe. Az ilyen nyelvek 
nyelvtudománya számára az eredmények közkinccsé té
telének egyetlen lehetséges útja van: folyamatosan vala
mely nemzetközi elterjedtségei nyelven tenni közzé a sa
ját nemzeti nyelvére vonatkozó kutatások részleteredmé
nyeit, illetőleg bizonyos időköxökben összefoglaló kézi
könyvekbe sűríteni össze a szóban forgó nemzeti nyelv 
tudományos vizsgálatában elért legfontosabb eredménye
ket és ismertetni az eredmények kialakítása érdekében 
alkalmazott módszereket. 

Sajnálatos, hogy a magyar nyelvtudomány a legújabb 
időkig ennek a felismerésnek gyakorlati következményeit 
csak nagyon csekély mértékben vonta le. így aztán bár 
a nyelvtudományi kutatások a magyar nyelv vonatkozá
sában is európai szintíi eredményekre vezettek, a nyel
vünket egyáltalában nem vagy nem elégségesen ismerő 
külföldi kutatónak a magyar nyelvtudományi eredménye
ket illetően csak Simonyi Zsigmondnak utolsó kiadásá
ban már hetedfél évtizede német nyelven megjelent, s 
méghozzá népszerűsítő jellegű munkája (Die ungarische 
Sprache, Geschichte und Charakteristik, Strassburg, 1907) 
alapján lehetett tájékozódnia, holott e kötet közzététele 
óta napjainkig a magyar nyelvtudományban végbement 
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jelentős fejlődés következtében Simonyi hivatkozott müve 
a dolgok természetes rendje szerint — annyi más ko
rabeli kézikönyvvel együLt — a már csak tudománytör
téneti szempontból jelentős müvek sorsára jutott. 

Mindenképpen halaszthatatlan feladatra vállalkozott le-
hát hét, nagy nyelvtudományi munkásságra visszatekintő 
magyar kutat-j, mikor a magyar nyelvre vonatkozó mo
dern eredményeket egy testes kötetben angol nyelven 
összefoglalva az egyetemes nyelvtudomány számára meg
közelíthetővé tette. 

A szerkesztők előszóbeli tájékoztatása szerint a kötet 
szerzői kettős célt tűztek maguk elé; egyrészt a nyelv
tudomány külföldi művelői számára könnyen kezelhető 
kézikönyvet kívántak egybeállítani, másrészt pedig a ma
gyar nyelv iránt érdeklődő tudományágak; az irodalom
történet, a történelem, a néprajz, a régészet meg más tu
dományszakok munkásai, sőt a nem szakképzett olvasó
közönség számára is általános tájékoztatást akartak nyúj 
tani a nemzedékek odaadó fáradozásával kialakított ma
gyar nyelvtudományi eredményekről. 

A kötet szerzői a magyar nyelvre vonatkozó ismeretek 
előadásában ugyan a történeti szempontú tárgyalási mó
dot választották, de ugyanakkor tekintettel voltak nyel
vünk mai állapotára, a mai nyelvi jelenségek ismerteté
sére is. A leíró (szinkronikus) és a történeti (diakronikus) 
szemléletmódnak ez az összekapcsolása valóban szeren-
osésnek nevezhető, hiszen a pusztán leíró szemléletű tár
gyalásmód óhatatlanul a gyakorlati nyelvtani kéziköny
vek felé téríthette volna el a szerzőket, a történeti szem
pont kizárólagos alkalmazása viszont lehetetlenné tette 
volna a szerzők számára a nyelv életének napjainkig való 
nyomonkövetését, illetőleg a mai nyelvi helyzet felvázo
lását. Ilyenformán a kötet a múlt és a jelen egybekap
csolásával — a terjedelem szabta korlátok között — a 
magyar nyelvről a lehetőségig teljes képet szándékozik 
a szakemberben, illetőleg az érdeklődő olvasóban kialakí
tani. A történeti szempont alkalmazása nemcsak lehetővé, 
de kötelezővé is tette a kötet egyes dolgozatait egybeállító 
nyelvészek számára, hogy a nyelv életét a magyar nép, 
a magyar gazdasági, társadalmi és művelődési élettel való 
szoros kapcsolatban tárgyalják, már amilyen mértékig ez 
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a klasszikus és a modern nyelvtudományi módszerek al
kalmazásával a vulgarizáló túlzás veszélye nélkül meg
valósítható. 

A történeti tárgyalásmód magától értetődővé teszi, 
hogy Hajdú Péter a kötet első dolgozatában (Origins of 
Hungárián. 15—48. 1.) a magyar nyelv eredetével kap
csolatos őstörténeti kérdéseket tárgyaljon. Az összehason
lító nyelvtudományban ma már egészen általánosan elfo
gadott álláspontnak megfelelően Hajdú a magyar nyelvet 
az uráli nyelvcsaládból kiszakadt nyelvként mutatja be, 
rövid tájékoztatást adva az uráli nyelvcsaládhoz tartozó 
finnugor és szamojéd népek-nyelvek mai népi-nyelvi 
helyzetéről. Az uráli őshaza bonyolult és mindmáig el
döntetlen kérdésének és az uráli ó'snyelv tagolódásának 
szemléletes ismertetése mellett Hajdú egy fejezetben az 
önállósuló magyar nyelvnek az államalapításig való tör
ténete felvázolására is sort kerít. Az uráli nyelvekben 
megegyező hangtani és a nyelvszerkezeti jelleg bizonyí
tékainak felsorolásában a szerző megmarad ugyan az 
uráli, illetőleg a finnugor ősnyelv körében, de ezen túl
menően rámutat egynéhány olyan szókincsbeli egye
zésre is, amely az uráli ősnyelvnek az indoeurópai, altáji, 
eszkimó meg más nyelvekkel való ősi kapcsolatait bizo
nyítja. 

Ez az uráli és a finnugor ősnyelv körére való szorít-
kozás a feladatok megosztásából adódik, hiszen a magyar 
nyelvnek a finnugor nyelvek keleti csoportjából, az ugor
ból való kiválása korától (i.e. az V. század) kezdődő ön
álló életében a fonológiai és nyelvszerkezeti kérdéseket 
két különálló dolgozatban Kálmán Béla és Károly Sándor 
tárgyalja. 

A magyar nyelv fonológiai rendszerének tárgyalásá
ban (Hungárián historical phonology. 49—83. 1.) Kálmán 
abból a történeti fonológiai tényből kiindulva, hogy a 
finnugor, majd az ugor fonológiai rendszer a magyar
ságnak az ugorságból való különválásáig lényegesen nem 
változott, a magyar fonológiai rendszer önállóvá való 
fejlődésének első korától, az ősmagyar kortól kezdve vá
zolja a fonológiai rendszert mélyrehatóan átalakító fej
lődést a X. századig, majd valamivel gazdaságosabban 
folytatja a X. századtól napjainkig, úgy, hogy két külön 
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fejezetben szükségesnek tartja tájékoztatni a kötet for
gatóját a mai magyar hangrendszer tükrözésére szolgáló 
ábécé kiejtési szabályairól, illetőleg a mai magyar fono
lógiai rendszer legfontosabb sajátságairól is. 

Nyelvünk történeti és mai fonológiai rendszerének nem 
egy vonatkozásban újszerű bemutatása után Károly Sán
dor dolgozata (The grammatical system of Hungárián. 
85—170. 1.) — a legtágabb értelemben véve — a magyar 
nyelv nyelvtani rendszerébe vezeti be az olvasót. A tár
gyalásban nem a szokásos eljárást követi Károly, azaz 
nem az alaktani elemek tárgyalásával kezdi, hanem mon
dattani alapokra építi a nyelvtani rendszert illető fejte
getéseket. E tárgyalásmód a magyar mondat különleges, 
finnugor alapokból kinövő jellegéről eléggé részletes, ú j 
szerű, de meglehetősen bonyolult képet vázol fel az ide
gen nyelvű olvasó elé. A szóalkotásnak és a szóalkotás 
módjainak tárgyalásában a szerző túlságosan is a két 
legelevenebb szóteremtö módra, az összetételre és a szó
képzésre összpontosítja az olvasó figyelmét. 

A magyar szókészlettel azonban két tanulmányban a 
kötet szerkesztője, Benkő Loránd külön foglalkozik. Az 
első tanulmányban (The lexical stock of Hungárián. 171— 
226. 1.) a magyar nyelv uráli, illetőleg finnugor alapszó
kincsének ismertetése után a nyelvünk külön életében 
belső szóteremtéssel keletkezett szóanyag vizsgálata mel
lett Benkő nagy gondot fordít a jövevényszók rétegeinek 
bemutatására, úgy, hogy sorra veszi az iráni, török, szláv, 
germán, latin és újlatin nyelvekből bekerült jövevény
szavakat, valamint a nemzetközi vándorszavakat. A szó
származtatás szerinti szókincsvizsgálatot a szerző két kü
lön fejezetben a szó szerkezeti és funkcionális kérdései
nek tárgyalásával egészíti ki, úgy, hogy a közszói elemek
kel kapcsolatban mondottak berekesztéseként tájékozta
tást nyújt a külföldi olvasónak a magyar szókészlet nagy
ságáról is. 

Minthogy a szókészlet szoros tartozéka a tulaj donnév
anyag is, Benkő egybeállításában tájékoztatást kapunk a 
magyar tulajdonnév-anyag legfontosabb kérdéseiről is 
(Hungárián proper names. 227—53. 1.). Előbb a személy
nevek, majd a helynevek (földrajzi nevek) alakulását kö
veti nyomon Benkő a legrégebbi időktől napjainkig, és 
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ilyenformán, ha vázlatosan is, de teljes képet rajzol a 
magyar tulajdonnév-anyagról az eredeti és a jövevény
elemek párhuzamos bemutatásával. 

A magyar nyelv hanganyagának, szerkezeti sajátságai
nak és szókészletének tárgyalása mellett külön tanul
mányban kellett foglalkozni a magyar nyelvvel mint a 
nyelvi közlés eszközével, illetőleg ennek a mai érintke
zésben olyan hajlékony és színes eszköznek történeti ala
kulásával is. Erre a kérdésre Deme László tanulmánya 
(Standard Hungárián. 255—97. ].) ad feleletet. Minden
képpen helyeselhető, hogy a szerző előbb egy elméleti fe-
jezetecskébcn tisztáz olyan műszóhasználati kérdéseket, 
amelyek a magyar fejlődés különlegessége folytán az ide
gen olvasó számára félrevezetöek lennének, és csak azu
tán tér rá a történeti viszonyok ismertetésére, valamint 
a magyar köz- és irodalmi nyelv korszakolásának kér
désére. Mivel a köz- és irodalmi nj'-elv vizsgálatának lehe
tősége az írásbeliséggel kezdődik, Deme is a magyar írás
beliség megszületésétől, a X. századtól kezdheti a kor
szakalkotást, első korszakként a X. századtól a XVI. szá
zad közepéig, másodikként innen a XVIII. század harma
dik harmadáig, harmadikul ez utóbbi időszakasztól a szá
zadunk közepéig terjedő kort jelöli ki, negyedikként pe
dig az 1950 tájától inneni időszakasszal számol. Noha e 
korszakolással szemben ellenvetések kínálkoznak a toll
ra, ezek előadása helyett inkább a magyar köz- és iro
dalmi nyelv mai helyzetéről, valamint a helyesírás ala
kulásáról és a nyelvmüvelés kérdéséről szóló fejezet (The 
present-day Hungárián standard. 288—96. 1.) tájékozta
tásának gazdaságosságát, tömörségét tartjuk kiemelondö-
nek. 

A köz- és irodalmi nyelvre vonatkozó kutatások ered
ményeinek ilyen ismertetése mellett feltétlenül rá kell 
terelni az idegen olvasó figyelmét a nyelvjárások másfél 
százados vizsgálata rendjén nyert gazdag eredményelu'e 
is. Az ezekről szóló dolgozat (The Hungárián dialects. 
299—326. 1.) írója, Imre Samu a kötet egyik szerkesz
tőjeként olyan ke.-désről való fcíjékoztatásra vállalkozott, 
amelynek ma ő — mondhatni — a legismertebb szakér
tője. A kötet történeti szempontú tárgyalásmódja — sze
rencsére — megengedte a dolgozat írójának, hogy a ma-
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gyár nyelvjáráskutatásnak bevezetőként dióhéjban előa
dott történeti szemléje után a nyelvjárások ó- és újma-
gyarkori történeti alakulásával is foglalkozzék, habár a 
tárgyalás súlypontja a mai nyelvjárási helyzet ismerteté
sére esik (Recent Hungárián dialects. 309—25. 1.). A tö
mör tudománytörténeti tájékoztató sajnálatos hiányaként 
kell megemlítenünk, hogy a szerző figyelme körén kívül 
rekedtek a kolozsvári nyelvjáráskutatók nem lekicsinyel
hető eredményei. (Az ide vonható egyetlen könyvészeti 
utalás enyhe kárpótlás az elmaradt — legalább egy mon
datnyi — értékelésért.) 

Minthogy egyébként a kötet társszerkesztője a Szabács 
viadaláról írt monográfiájával és kisebb kódex-irodalmi 
dolgozataival elég tanújelét adta széles körű nyelv- és 
nyelvjárástörténeti tájékozottságának is, érthető, hogy 
őneki jutott az a feladat, hogy egy dolgozatban felvázolja 
a magyar nyelvemlékek vizsgálatával kapcsolatos fonto-
sabb eredményeket is. A csak szövegemlékekre utaló an
gol cim (Early Hungárián texts. 327—47.) ellenére a 
szerző figyelme szerencsére kiterjedt az összes nyelvem
léktípusokra, és így az idegen nyelvű olvasó a szórvány
emlékek korától kezdve a gazdaságos elöadásb()l jól tájé
kozódik a nyelvemlékeink végtelen rendjéből bemutatott 
legjelentősebbek között. 

Örvendetes, hogy a két szerkesztő, illetőleg a kötet 
munkaközössége felismerte annak szükségességét, hogy 
tájékoztatást kell adni azokról a több évszázados erőfeszí
tésekről is, amelyeknek eredményeképpen a magyar 
nyelvtudománynak e kötetben foglalt eredményei meg
születtek. E tudománytörténeti tájékoztató egybeállítá
sára a magyar nyelvtudomány története kiváló művelőjé
nek, Szathmári Istvánnak dolgozata (An outline of the 
history of Hungárián linguistics. 349—77. 1.) vállalkozott. 
A tanulmány biztos kalauzként vezet végig az első nyelv
tudományi vizsgálódások történetén. Egy előbbi kritikai 
megjegyzésben kifejezett hiány kárpótlásaként a tudo
mánytörténeti szemle írója itt már számba veszi a Ma
gyarországon kívül dolgozó kutatók munkájának ered
ményeit is. 

Az előadottakból látnivaló,' hogy a válogatott könyvé
szeti utalásokkal és 16 lapnyi hasonmással felszerelt kÓ-

5 — Nyelv és irodalom 65 



tet — az Akadémiai Kiadó jóvoltából a külföldi terjesz
tésre méltó köntösben — valóban alapos és korszerű tá
jékoztatást nyújt a magyar nyelv és a magyar nyelvtu
domány kérdései iránt érdeklődő külföldi olvasó számára. 
E kötettel a munkaközösség és a Kiadó jól pótolja azt 
az idegen nyelvű tájékoztatásbeli hiányt, amely a Simo-
nyi német nyelvű kötetének megjelenésétől eltelt több 
mint hat évtized óta — nyelvünk elszigeteltsége miatt — 
rendkívüli mértékben megnehezítette a külföldi kutatás 
és érdeklődés számára a magyar nyelvtudományi eredmé
nyek megközelítését. 
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NYELVÜNK SAJÁTOS VONÁSAI 

A világ összes nyelveit természetszerűen bizonyos ál
talános közös sajátságok jellemzik: minden nyelv han-
ĝokból áll, a hangok hangcsoportokká tömörülve szókat, 
a szók mondatokat alkotnak. A szóalkotásnak is vannak 
általános emberi-nyelvi jellemzői, és a mondatszerkesz
tésben is megfigyelhetők bizonyos, minden nyelvvel vagy 
legalábbis a nyelveknek egy-egy kisebb-nagyobb cso
portjával közös mozzanatok. Az általánosságok mellett 
azonban minden nyelvcsoportot (nyelvcsaládot), illetőleg 
ezen belül minden egyes hozzátartozó nyelvet külön-kü
lön is a közös és a rá különlegesen jellemző részletsaját
ságoknak bizonyos megszabott keveredési aránya is meg
határoz. A magyar nyelv különleges sajátságai főként 
hangrendszerében, szóragozásában és mondatalkotásában 
jelentkeznek. 

Annak ellenére, hogy a magyar nyelv eredetét tekintve 
a finnugor nyelvek közé tartozik, azaz a cseremisz (mari), 
észt, finn, lív, vót, mordvin, zűrjén (komi), votják (ud
murt), osztják (chanti) és vogul (manysi) nyelvvel együtt 
a finnugor nyelvcsaládot alkotja, nyelvünk hangrend
szere mai formájában teljes egészében nem finnugor 
örökség, hanem jelentős részében a magyar nyelv külön 
életében alakult ki. Számottevő mértékben megváltozott 
elsősorban a mássalhangzó-anyag: kihullt belőle a finn
ugor nyelvekre ma is jellemző mássalhangzók egész sora, 
különböző hangváltozások eredményeképpen a hangok 
egy része átalakult, és önálló, külön fejlődés révén a 
hangrendszer újabb hangokkal is bővült. Csak a két leg-
kiműveltebb finnugor nyelvet, a finnt és a magyart véve 
számba, nemcsak hogy más a finn és a magyar hang
rendszer, hanem nagymértékben más a finn és a magyar 
nyelv hanghasználatában a magánhangzók és a mással
hangzók jelentkezési aránya is. A finnben ugyanis min
den 100 magánhangzóra 104 mássalhangzó esik, a ma
gyar nyelvben viszont az arányt a mássalhangzók számá
nak növekedése jellemzi: minden 100 magánhangzóval 
szemben 141 mássalhangzó jelentkezik. Ilyenformán az
tán a magyar nyelv a magán- és mássalhangzók számá
nak egymáshoz viszonyított aránya tekintetében — a 
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franciával együtt — mintegy középúton áll az európai 
nyelvek sorában a legtöbb magánhangzójú nyelvek (finn, 
görög, olasz) és a legkedvezőtlenebb arányt mutató szláv 
nyelvek között. A szláv nyelvekben ugyanis a jelentke
zési arány a 100 :188 viszonyszámmal fejezhető ki. A 
magánhangzók szaporasága lággyá, dallamossá teszi a 
nyelvet, a mássalhangzók túlzott bősége viszont hangzás 
szempontjából darabossá, érdessé, keménnyé teheti. Az 
aránybeli magyar középút hangzás szempontjából a ma
gyar nyelvet a dallamosabb, kellemesebb hangzású nyel
vek közé sorolja. Nyelvünk kellemes hangzásához hozzá
járul az is, hogy a magán- és mássalhangzók eloszlása 
aranyos. Az eredeti magyar szavakban nincs szó elején 
mássalhangzótorlódás, sőt a szó belsejében is ritkán je
lentkezik egymás mellett kettőnél több mássalhangzó; a 
magánhangzók is egyenletesen oszlanak el, úgy, hogy 
egymás mellé ritkán kerül két vagy több magánhangzó. 
Hangzás szempontjából a magyar beszédet a szó elejére 
eső hangsúly és a szóvégi ragok meg képzők fontos sze
repe a világos hangtagolású nyelvek közé sorolja: a ma
gyar szavak hangsorát teljességében ki kell ejteni, a szó
kat a kiejtésben világosan el kell különíteni, mert egyéb
ként az értelem bizonytalanná válik, illetőleg teljesen el 
is sikkadhat. A jóhangzás szempontjából előnytelen azon
ban a magánhangzók eloszlási viszonyában az a és e 
hang magas (49o/o) és a dallamos ü, ű hang csekély elő
fordulási százaléka (2%). A magánhangzó-illeszkedés, va
lamint a szavak egyhangrendűsége, vagyis az a sajátság, 
hogy eredeti szóban vagy csak mély, vagy csak magas 
magánhangzók fordulnak elő, egy kissé egyhangúvá te
szi a magyar beszédet. 

A környező nyelvekkel való összehasonlításban külön
legesen sajátos vonások domborodnak ki nyelvünk mon
datbeli viszonyító eszköze, eljárása, a szóragozás tekin
tetében is. A környező és a többi nyugati nyelvekkel 
szemben a magyar nyelv legjellemzőbb sajátossága az, 
hogy a szavak mondatbeli szerepét jórészt ragok, jelek 
és névutók segítségével fejezzük ki. Jellemző finnugor 
alapokon nyugvó sajátsága nyelvünknek a birtokos és az 
igei személyragozás. Az igeragozás külön jellemzője az 
alanyi (látok, látsz, lát; látnék, látnál, látna, látnánk stb.) 
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és a tárgyas ragozású alakok (látom, látod, látja; látnám, 
látnád, látná, látnók stb.) határozott megkülönböztetése. 
A ragozási rendszer gazdagsága nagymértékben hozzájá
rul nyelvünk tömörségónek fokozásához. Például a tö
mörségben különleges egytagú magyar látlak igealakot 
a francia csak a je te vois, a német ich sehe dich há
rom tagú szócsoporttal fejezheti ki. 

Jellemző sajátsága a magyar nyelvnek a képzőkben 
való gazdagsága is. Ez a szóösszetétellel együtt a magyar 
szóanyagnak szinte korlátlan mérvű alakítását, bővítését, 
a jelentésarnyalatoknak csaknem végtelen gazdagítását 
teszi lehetővé. A képzögazdagság az igekötök sokaságá
val együtt nyelvünknek különösen az igeanyag árnyalási 
lehetőségét, kifej ezöképességét fokozza. Például a csörög, 
csörren, csordul, megcsörren, megcsördül, megcsörrent, 
megcsördít ige jelentéstartalmát, illetőleg egymáshoz vi
szonyított jelentésárnyalatbeli különbségeit még bőbe
szédű magyarázkodással is bajos más nyelven beszélő szá
mára érzékeltetni. 

A ragozási és a képzésbeli rendszer sajátossága mellett 
a mondatszerkesztésben is jelentkeznek különleges jel
lemvonások. Ezek között egyik legkülönlegesebb a név
szói állítmányú mondatszerkezet. A magyar névszó (fő
név, melléknév) önmagában is lehet állítmány. Például 
ezt a román mondatot: ,^Copilul e bun", a magyar így 
mondja: A fiú jó. Benne az alany főnév, az állítmány 
melléknév, a románban meglévő igei állítmány, a 'van' 
jelentésű e hiányzik. Jellemzi a magyar mondatbeli vi
szonyítást, hogy a többet jelentő számnévi jelző után a 
jelzett szó egyes számban áll (öt madár, és nem öt ma
darak), a jelző pedig mindig megelőzi a jelzett szót, és 
alakilag mindig változatlan, azaz nem veszi fel a jelzett 
szóhoz járuló ragokat és jeleket (vándorló madarak, gyors 
madarat, a ragadozó madártól stb.). 

Jellemzi a magyar mondatszerkesztést a szórend vi
szonylagos szabadsága és rugalmas volta. A szórend ala
kítása szempontjából rendkívül fontos az állítmány szó
rendszabályozó szerepe: minden olyan mondatrész, me
lyet ki akarunk emelni, az állítmány elé kerül. Ha az 
állítmány a kiemelt mondatrész, a mondat élén ez áll. 
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A magyar mondatszerkesztébt a Löbb tagból álló össze
tett mondat vonatkozásában a mellérendelő és az aláren
delő mondatfajta egyenletes eloszlása jellemzi. A ma
gyarban a tagmondatok között a viszony jóval kötöttebb 
és szabályozottabb, mint a nyugat-európai és a környező 
nyelveké. Az a meglehetősen elterjedt vélemény, ho^y 
magyarosabb a mellérendelő, mint az alárendelő mon
datszerkezet, merőben tévhit. Nemkülönben az is, hogy 
magyartalan a többszörösen összetett mondat: a ,.hosszú" 
mondat. Csak a rosszul szerkesztett összetett mondat ma
gyartalan, de természetesen lehet ilyen rosszul szer
kesztett egyszerű, bővített mondat is. 

Az itt igazán csak néhány kiragadott sajátság felsora
koztatásával nehéz érzékeltetni a magyar nyelv külön
leges jellemvonásait. E jellemvonások egyike-másika ter
mészetesen feltalálható nem egy más nyelvben is, a sa
játságok keveredési aránya azonban különlegesen éppen 
nyelvünkre jellemző. Nincs egyetlen nyelv sem, a rokon 
finnugor nyelveket sem véve ki, amelyben a nyelvi ki
fejezőeszközök éppen olyan arányban keverednének, mint 
a magyarban. Ezért beszélhetünk a fennebb jelzett érte
lemben nyelvünk sajátos vonásokban megnyilvánuló jel
legéről. 
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A MAGYAR NYELV EREDETE ÉS KIALAKULÁSA 

E sorok írójának mindjárt a címmel kapcsolatban meg 
kell jegyeznie, hogy a címet egy e kérdésben tájékoz
tató előadás címeként a kolozsvári szabadegyetem veze
tősége adta meg. Maga az előadó aligha választotta volna 
előadása tárgyául a neki felteLL kérdést, hiszen alig le
hetett az előadás hallgató közönsége és nehezen lehet e 
sorok olvasói között is olyan, aki ne ismerné a címben 
jelzett tárgy lényegét. Mivel azonban a magyar nyelv 
hovatartozására vonatkozóan az utóbbi évtizedekben és 
napjainkban is az ábrándos nyelveredeztetések elég sok 
hívőt csábítanak és térítenek ei a nyelvi valóságtól a szí
nes elméletek fellegbirodalmába, mégsem látszik felesle
gesnek közzétenni legalább egy olyan vázlatos tájékoz
tatót, mint amilyent e szűkre szabott sorok nyújthatnak. 

Még mindig csak elöljáróban egy előzetes észrevételt 
kell tennem. Mielőtt rátérnék a címben jelzett kérdés 
tárgyalására, bizonyos különbségtétel szükségességére kell 
felhívnom a figyelmet. Magam a magyar n y e l v ere
detéről és nem a magyar n é p származásáról szándék-
szom beszélni. A két kérdés közül különben is csak egyik, 
nyelvünk eredetének kérdése tartozik annak a tudo
mányszaknak a körébe, amelynek magam egy életen át 
munkása voltam. A n é p származásának kérdése egé
szében nem is nyelvtudományi, hanem embertani, bio
lógiai, régészeti meg más rokontudományok körébe tar
tozó és csak ezeknek módszereivel megoldható probléma. 
A nyelvi eredet és a faji hovatartozás líérdésére sok 
esetben egyáltalában nem azonos értelmű a válasz. Csak 
egy-két, igazán végletes példára hívom fel a figyelmet. 

A mai Anglia területén az időszámításunk kezdete kö
rüli időkben nem a mai angol nyelvnek egy korábbi 
formáját beszélő néptörzsek, hanem kelta és a gál nyelv
csoportba tartozó nyelveket beszélő törzsek éltek. Mikor 
aztán a Római Birodalom Britanniát is provinciává tette, 
a hódítást követő időkben a kelta nyelveket beszélő ős
lakosság olyan mértékig a római műveltség, a keresztyén 
egyház és — nem utolsósorban — a latin nyelv hatása 
alá került, hogy ha i.sz. 409-ben a rómaiak nem kény
szerültek volna feladni Britannia provinciát, hihetőleg 
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a nyelvi helyzet hasonlóan alcikult volna, mint annak 
idején a mai Franciaország területén, az egykori római 
provinciában, Galliában. Itt tif a gall őslakosság olyan 
mértékű latin művelődési és nyel\d hatás alá került, hogy 
valósággal nyelvcserén esett át. A mai francia nép tehát 
eredetére nézve gall, nyelve azonban újlatin nyelv. 

Közvetlenül a római légiók kivonása után a brit szi
getek északi részéről betörő pogány piktek ós skótok 
azonban könyörtelenül elsöpörték a római művelődés 
minden nyomát. A déli területek fölötti uralmukat még
sem szilárdíthatták meg, mert még a római légiók ki
vonásának századában a mai Hollandia, Németország és 
Dánia területéről a brit szigetekre beözönlő, ugyannsak 
pogány angolszász törzsek kíméletlen harcokban vissza
szorították őket a szigetország északi részének hegyes, er
dős területére, nagyjából a mai Skóciába. Előbb a délibb^ 
majd az északibb területeken is századok folyamán aztán 
nyelvváltás következett be: az angolszász törzsek rá
kényszerítették nyelvüket a kelta őslakosságra, úgyhogy 
a mai angolban alig néhány kelta eredetű szó van. Az 
északra szorult skótok sokáig megtartották gál nyelvi ön
állóságukat, de — minden mesterséges megőrzési kísér
let ellenére — a mai skótság legnagyobb része a már 
századok óta nyelvcserén átesett ősei angol nyelvét be
széli. A skótság esetében is tehát a népi származás és 
a nyelv eredete kérdésében nem azonos értelmű a válasz. 

Nincs szándékomban sokat időzni ennél az egyébként 
nem érdektelen kérdésnél, de még egy hozzánk közelebb 
eső példára hivatkoznom kell. Az országunktól délre, a 
Balkán-félsziget keleti felén lakó bolgár nép és nyelv 
esetére. A bolgárság — a török népek és nyelvek cso
portjából kiszakadva — hozzávetőlegesen a magyar hon
foglalás táján sodródott a mai SzovjetunicJ európai felé
nek déli területéről a Balkán-félszigetre. Itt a környező 
szláv népek közé ékelődve, a hódító törökfajú nép nyel
vileg teljesen elszlávosodott. A nyelvcserén átesett bol
gárság faji származására nézve török, a mai bolgár nyelv 
azonban kétségtelenül a szláv nyelvek sorába tartozik. 

Az elmondott, óvatosságra intő példák láttán ajánlatos 
tehát a népi származás és a nyelvi rokonság kérdését 
egymástól elválasztva tárgyalni. Magara éppen ezéi'l a 



következőkben csak nyelvünk eredetének kérdésével 
szándékozom foglalkozni. Sietek megjegyezni: az elmon
dottakból nyilvánvaló, hogy általánosságban jóval hatá
rozottabb választ Ichot adni a nyelveredet, mint a népi 
származás kérdésében. 

Ez az általános megállapítás különlegesen talál a ma
gyarságra is. Mert annak ellenére, hogy a magyar nyel
vet évszázadok során avatottak és avatatlanok a világnak 
több mint félszáz nyelvével igyekeztek ós igyekeznek 
atyafiságba keverni, a mai nyelvtudományi ismereteink 
fokán egyedül elfogadható, meggyőző nyelvi rokonításnak 
csak az uráli, illetőleg a finnugor nyelvcsalád tagjaival 
való rokonítás bizonyul. Hogy miért, arra most éppen e 
sorok szeretnének — a rendelkezésre álló terjedelem kor
látai között — legalább nagy vonásokban feleletet adni. 

1. A nyelveknek egymással való rokonsága néha az első 
pillanatra szembeszökő, legtöbbször azonban egyáltalában 
nem nyilvánvaló. Hogy a román nyelvi 'száz' jelentésű 
suta, az indus szatem, a litván szintas és az orosz szto 
szó egymással rokon, az különösebb bizonyítás nélkül 
legalábbis sejthető. Minthogy a nyelveknek egy csoport
jában az egymással ilyenféle egyezést mutató szavak szá
zai esetében többé-kevésbé jellemző feltűnő hasonlóságot 
találunk, mindez különösebb nyelvtudományi készültség 
hiányában is arra a gondolatra vezethet bennünket, hogy 
az egymáshoz így hasonlító nyelvek közös eredetűek le
hetnek. Ha azonban valaki ezen túlmenően azt állítja, 
hogy a görög eknton, a latin centum, a német hundert, 
az angol hundrad is eredetét tekintve a román suta szó 
családjába tartozik, nyelvészeti bizonyítás nélkül ezt az 
állítást aligha fogadja el az olvasók közül valaki is. 

Most már a mi kérdésünkhöz közelebb érve, ebből az 
egy példából levonható a nyelvek rokonításával kapcso
latban az első nemleges megállapítás: a nyelvek rokon
ságát nagyon sok esetben nem a szavak teljes vagy rész
leges hangalakbeli egyezése vagy más egymással mege
gyezőnek látszó nyelvi egybeesés bizonyítja. E nemleges 
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megállapítás érvénye különösen az egymástól több évez
red óta elsodródott nyelvekre nézve áll. 

Melyek hát a nyelvrokonság kétségtelennek tartható 
bizonyítékai? 

Aki a nyelvek rokonításának kérdésében szilárd ered
ményekre akar jutni, a problémát csak a következő gon
dolatsor figyelembevételével közelítheti meg: A nyelvek 
líözötti közvetlen rokonság csak úgy képzelhető el, hogy 
e nyelveket beszélő népek ősei valamikor és valahol vi
szonylagos nyelvi egységben éltek, azaz lényeges voná
saikban azonos nyelvet beszéltek. Ezt az ősi nyelvközös
ségi nyelvet beszélő népet ő s n é pnek és az egykori 
közös nyelvet egy-egy nyelvcsaládra vonatkoztatva 
a l a p n y e l vnek nevezi a nyelvtudomány. A kezdetben 
viszonylagos népi és nyelvi egységben élő népcsoportok 
azonban az idők folyamán különböző társadalmi, népsza-
porulati, gazdasági, politikai meg más tényezők hatására 
egymástól eltávolodhattak, közöttük a népi és nyelvi 
érintkezés egyre lazábbá válhatott, majd teljesen meg is 
szakadhatott. Ezzel megkezdődött minden elszakadt cso
port nyelvének külön, önálló élete és — ami most már 
a mi szempontunkból fontos — más-más irányú nyelvi 
fejlődése is. A nyelvfejlődés irányának különbözősége év
ezredek során egymástól annyira elütövó alakította aztán 
az egyeredetü nyelveket, hogy a r o k o n s á g m e g 
á l l a p í t á s a c s a k a z e g y e s n y e l v e k b o n 
s z a b á l y s z e r ű e n j e l e n t k e z ő e l t é r é s e k 
figyelembevételével és nem az első pillanatra szembe
szökő egyezések után való meddő keresgéléssel állapít
ható meg. 

A nyelvek ugyanis állandóan változnak, de a nyelvi 
változásoknak nyelvészeti eszközökkel jól megállapítható 
iránya van. A nyelv változása a nyelv minden vetületé
ben kimutatható. Változik a szók hangalakja, változnak 
a szók mondattá formálásának alaki eszközei (ragok, je
lek, képzők stb.), változik a szavak jelentése és változik 
maga a szókincs is. (A szókincsbeli változás a legszembe-
szökőbb!) A nyelvrokonság kétségtelen bizonyítékát vri-
pen a változások szabályszerűsége, illetőleg a szókincs 
esetében a legelemibb művelődési szavak azonos eredete 
bizonyítja. 
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2. Nagymértékben eltávolították a magyar nyelvet a 
többi finnugor nyelvektől a magyarban és a rokon nyel
vekben más-más irányban végbement h a n g a l a k i 
v á l t o z á s o k , de éppen a v á l t o z á s o k b a n k i 
m u t a t h a t ó s z a b á l y s z e r ű s é g a bizonyítéka 
a magyar és a többi rokon nyelv egyeredetűségének. 

Másként viselkedtek a hangok a nyelv története folya
mán a szóvégen, másként a szú belsejében és megint más
ként szókezdő helyzetben. 

Például míg a finnugor alapnyelvben egykor megvolt 
szóvégi magánhangz(')k a magyarban mind elsorvadtak, 
eltűntek, a finnben és a cseremiszben megőrződtek. Más 
finnugor nyelvekben a magyarhoz hasonlóan a sorvadás 
eseteivel találkozunk. így a magyar ház szónak a finn
ben kota, a cseremiszben kudzo felel meg. A magyar kéz 
szó finn megfelelője káté, a magyar i)íz szó pedig a finn
ben vete alakban őrződött meg. Látnivaló tehát, hogy a 
magyarban a szóvégi magánhangzók eltűnése miatt ezek
ben az esetekben szabályszerűen mindig egytagú szó áll 
a finn és a cseremisz nyelvbeli kétszótagos szavakkal 
szemben. 

A szóbelseji hangoknak ennél jóval bonyolultabb kér
dését egyelőre mellőzve, még csak egy-két érdekesebb 
szókezdő hangbeli hangváltozást említek meg a rokonság 
bizonyítására. A finnugor alapnyelvhez viszonyítva, a 
magyar szókezdő k hang az évezredek során kétfélekép
pen viselkedett: olyan szavakban, amelyekben magas ma
gánhangzók (e-, i-íéle hangok) voltak, a k megőrződött. 
Ezért aztán például a magyar kéz és Jcő szó szókezdő 
hangjában ma is megegyezik a többi finnugor nyelv szó
kezdő hangjával. így osztják ket, vogul /cát, cseremisz 
kit, finn kasi, észt kasi; vogul kü, votják kö, cseremisz 
Jcii, finn kivi. Ettől eltérően viselkedett a magyar szó
kezdő k hang a mélyhangú, vagyis o-, a-, u-íéle han
got tartalmazó szavakban. Ilyen esetekben ugyanis a szó
kezdő k hang h-vá fejlődött. Ezért aztán a magyar há
rom szónak a zürjénben kujim, a mordvinban kolmá, a 
finnben pedig kolvie az édestestvére. Ugyanilyen ismérv 
tekintetbevételével kell a rokonság bizonyítékai között 
említenünk a magyar hal szónak cseremisz kol, mordvin 
kai, észt kala és finn kala megfelelőjét. Ezekben az 
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esetekben a r o k o n s á g n a k é p p e n a s z a b á l y o s 
h a n g a l a k b e l i e l t é r é s , illetőleg a s z a b á 
l y o s h a n g m e g f e l e l é s a b i z o n y í t é k a . 

Vannak a hangalakbeli megfeleléseknek sokkal bonyo
lultabb esetei is. Például a finnugor alapnyelvi szókez
dő p hang — a magyaron kívül a mai finnugor nyelvek 
mindegyikében megőrződött, a magyarban azonban az 
esetek többségében /-fé vált. Van azonban néhány sza
vunk, amelyben a finnugor alapnyelvi szókezdő p-nek 
p és b felel meg. Ezt a megfelelésbeli hármasságot csak 
úgy magyarázhatjuk meg, ha a következő feltevéssel 
élünk: a magyarban már a finnugor nyelvektől való el
válás után voltak nyelvjárások; így aztán az egyik nyelv
járásban megőrződött a p, a másikban f-ié, a harmadik 
nyelvjárási csoportban b-vé fejlődött a p hang. Később 
aztán a nyelvjárások egymásra való hatásával az egész 
magyarság körében elterjedtek és egymás mellett máig 
megőrződtek a más-más irányú hangváltozást, illetőleg 
megfelelést mutató olyan szavak, mint amilyen a fél, 
fül, fű, far; a por, pára és a bal, bonyolódik szó. Itt ép
pen egyrészt a finnugor alapnyelvi hang megőrzése, más
részt pedig a szókezdő hang két irányba való szabályos 
továbbfejlődése a nyelvrokonság kétségtelen bizonyítéka. 

A szabályos hangmegfelelések gazdag világából még 
csak olyan eseteket említek, amelyekben egy-egy finnu
gor alapnyelvi kettős mássalhangzó-csoportnak a magyar
ban egyetlen hang felel meg. Például a magyarban a 
finnugor alapnyelvi mt ~ md hangcsoport d-vé egysze-
ríísödött. Ilyenformán aztán a magyar tud igének a finn
ben tuntea, sőt még az uráli nyelvek közé tartozó szamo
jédban is tumta felel meg. Ugyanezért a magyar ad 
ige a finnben anta-, a mordvinban ando-, az osztjákban 
öntas alakú. A kettős mássalhangzó-csoport egyeshangává 
válása persze sok esetben nemcsak a magyarra, hanem 
más finnugor nyelvekre is jellemző. Az ilyen tekintetben 
megnyilvánuló szabályszerűséget bátran a nyelvrokonság 
bizonyság-tárához tartozó jelenségek sorában lehet szá
mon tartanunk. 

3. A szavak nemcsak hangalakból állanak. Minden szó 
jelent is valamit: jelentése is van. Ez a jelentés sokszor 
évezredeken át szívósan megőrződik. Például a finnugor 
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eredetű magyar tőszámnevek (egy, kettő, három, négy, 
öt és így tovább) ugyanolyan jelentésűek, mint a többi 
finnugor nyelvekJoen nekik megfelelő szavak. Itt egészen 
érthető a jelentés megőrzödése, hiszen a számok jelölte 
számfogalmakban magától értetődően nem mehetett és 
nem is ment végbe változás. Ha azonban azt találjuk, 
hogy a finnugor eredetű vaj szónak csak a finnben van 
meg a magyarból ismert 'tejtermék-zsiradék' jelentése, a 
többi finnugor nyelvben 1. '(általában) zsiradék, zsír', 2. 
'olaj', 3. 'halzsír' a jelentése, e jelenséget csak a követ
kezőképpen magyarázhatjuk meg: a finnugor ó'snép ha-
lászó-vadászó életformáját tekintetbe véve, a szó eredeti 
jelentésének a 'halzsír' és 'állati zsiradék' jelentést kell 
tartanunk, a vaj szó 'olaj' és 'tejtermék-zsiradék' jelen
tése csak azután keletkezhetett, miután a foldmívelő-ál-
lattartó művelődési fokon a finnugor népek egyike-má
sika, így a magyar és a finn is megismerkedett az olaj-
ütés, illetve a vajköpülés lehetőségével. Ez esetben tehát 
éppen a művelődési viszonyok változásával jól megma
gyarázható szabályos jelentésfejlödés — az alaki megfe
lelésen túl — az egybetartozó szók egy tőről szakadt vol
tának a bizonyítéka. 

Néha a jelentésváltozás együtt jár egyik szófaji cso
portból a másikba való átcsapással. Például a mai ma
gyar ravasz szó a finnugor nyelvek tanúsága szerint ere
detileg 'róka' jelentéssel a főnevek csoportjába tartozott; 
ezt bizonyítják egyébként még a XVI. század elejéig a 
magyar nyelvemlékekben előforduló adatok is. Egy XVI. 
századi nyelvemlékben olvasom ezt: „Nem néma ebek 
azok, hanem farkasok és falukerülö ravaszok." A ravasz 
szót azonban nagyon gyakran használták jelzőként, pél
dául így: ravasz ember, ravasz asszony; ugyanúgy, mint 
ahogyan ma is beszélünk róka természetről, róka lelkü
letről, és ezen persze azt értjük: rókához hasonló termé
szet, róka természetű lelkület. Rendre aztán az ilyen 
szószerkezetekben a főnévi jelzőként álló ravasz szót mel
léknévi értelműnek vették. így aztán e szó állatnévből, 
tehát főnévből tulaj donság jelölő szóvá, azaz melléknévvé 
vált, és űj jelentést kapott; a szó régi jelentése teljesen 
el is avult. Az elavulás azért is megtörténhetett, mivel 
volt a magyarban egy másik, egyébként szintén finnugoi' 
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eredetű szó, a róka e ragadozó állat jelölésére. A jelen
tésváltozás és a szófaji átcsapás megértetésével ez a pél
da is a magyar nyelvnek a finnugor nyelvekkel való egy-
eredetűségére vonatkozó bizonyítékok számát gyarapítja. 

4. A hangalak és a jelentés szabályos változásánál, il
letőleg megfelelésénél még súlyosabban esnek a latba a 
magyar nyelvnek a többi finnugor nyelvvel nagyon sok 
vonásban megegyező n y e l v s z e r k e z e t i s a j á t o s 
s á g a i . Itt aztán már igazán csak kiragadott példákat 
lehet felsorolni. 

A magyar igei személyragok rendszere például alapjá
ban véve sok elemében azonos eredetíi és szerkezetű a 
többi finnugor nyelv igei személyragjainak rendszerével. 
Mikor még a szavak egymásba szerkesztéséhez szükséges 
nyelvtani eszközök a finnugor alapnyelvben nem fejlőd
tek ki, a szavak puszta egymás mellé tételével fejezte 
ki a finnugor nyelven beszélő ember gondolatait, érzel
meit. A szóbeli közlést rámutatás, kézmozdulatok, a be
szédnyomaték változtatása kísérhette, ez segítette a be
szélőt abban, hogy biztosítsa a hozzávetőlegesen pontos 
megértést. A gondolkodás fejlődésével azonban a mentől 
pontosabb, mennél félreérthetetlenebb nyelvi kifejezés 
igénye mind határozottabban jelentkezhetett. A cselekvés 
pontosabb megjelölése elsősorban a cselekvő személyére 
mutató nyelvi eszközök kialakításához vezetett. Ezt kez
detben úgy érték el, hogy az igei állítmány elé vagy 
után odatették a megfelelő személyes névmást. A finnu
gor igeragozás alapszerkezete tehát olyanféle lehetett, 
mintha a mai magyar ad szót így ragoznék: 

én -f- ad vagy ad + én 
te -f- ad vagy ad + te 
ó + ad vagy ad + ő 

MiTTthogy pedig például a finugor 1. személyü névmás 
a m» volt, a kér igének viszont — mint láttuk — egy 
szóvégi rövid hanggal teljesebb fcére-féle alakja volt, 
a mai kérem igealaknak a finnugor nyelvegység korában 
egy m« + kére vagy kére -f- m«-féle igei forma felelhe
tett meg. (A mássalhangzók után álló kövér pont a finn
ugor alapnyelvi magánhangzók közös jele. Minthogy 
ugyanis az alapnyelv maganhangzórendszere mindmáig 
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tisztázatlan, nem dönthető el, hogy e magánhangzó a finn-
Ugor személyes névmásban milyen lehetett.) Gyakoribb 
lehetett azonban a személyes névmásnak az igei állít
mány u t á n való tétele, mint az állítmány elé vetése, 
mert hiszen a mai kérem forma csakis egy kére + m* 
típusú igealakból fejlődhetett ki úgy, hogy az igék szá
zaiban ezerszer meg ezerszer ilyen alakban használt pri
mitív igeragozási forma gyakorisága miatt a névmás el
vesztette önállóságát, rendre hozzátapadt az előtte álló 
szóhoz, és így az -rn« elem az 1. személyü cselekvő sze
mélyt kifejező alaki elemmé vált. Előbb már mondottam, 
hogy a szóvégi rövid magánhangzók a magyarban elsor
vadtak, eltűntek. A szó testének ilyen értelmű csökke
nése itt is bekövetkezett: a kérevi*-féle igealakból ké
rem fejlődött. Hasonló, nemegyszer azonban csak jóval 
bonyolultabb hang- és szerkezeti változások felléptével 
alakultak ki az igeragozás többi egyes és többes számú 
alakjai is. Gondolom, a kialakulás menetének megértésé
hez ez az egyetlen egyszerűbb példa is elég. Mivel telje
sen azonos irányú fejlődéssel keletkeztek a többi finn
ugor nyelvben is a személyragok, nem lehet feltűnő, hogy 
a vogul munsen 'mentem', a votják kulom 'meghalok', a 
lapp jillim 'éltem' jelentésű igealak is a magyarral tel
jesen megegyező szerkezetű, utolsó személyt megjelölő -m 
elemében pedig teljesen azonos. 

5. Lényegében azonos menetű volt a birtokos személy
ragozás, illetőleg a birtokos személyragok kialakulása is. 
A művelődésnek olyan viszonylag kezdetleges fokán is, 
amilyenen a finnugor kor embere már élhetett, a beszélő 
hamarosan szükségét érezhette az őt körülvevő világban 
a tulajdon megjelölésének is. Ez esetben is úgy járt el, 
hogy a szóban forgó fogalmat jelentő szó elé vagy után 
kitette a személyes névmást. Mivel — mint az előbbiek
ben láttuk — például 1. személyü személyes névmásként 
egy finnugor m* névmása kellett alkalmaznia, a házra 
vonatkozó személyi tulajdonjogát a beszélő ilyen szerke
zetű nyelvi formákkal fejezhette ki: 

m* + ház vagy ház + m* 
rn* + kéz vagy kéz + m* 



A vég&ö eredményből nyilvánvaló, hogy jóval gyako
ribb lehetett ez esetben is a fordított, a névmást a szó 
mögé vető szórendes szerkezet, mint ennek az ellenke
zője: a névmást a szó elé helyező eljárás. Éppen ezért 
például az első személyben a h á zra vonatkozó tulaj
donjogát az esetek többségében a beszélő ilyenféle szer
kezettel fejezte ki: 

házu + m* I keze + m* 
Ebből aztán a névmás végén álló rövid magánhangzó 

elsorvadásával és más hangváltozással is alakult a mai 
házam, kezem forma. Hasonló módon és hasonló fejlődés 
eredményeképpen keletkeztek a rokon nyelvekben is a 
birtokos személyragok. Ezért van az, hogy például a ma
gyarhoz legközelebb álló rokon nyelvben, a vogulban a 
magyar házaim alaknak a külanem forma felel meg, és 
a mordvin a magyar toll szó birtokos ragos tollam, for
máját tolgam. alakkal fejezi ki. Ez pedig ízről ízre a ma
gyar nyelvbeli forma édestestvére. 

Az igeragozás és a birtokos személyragozás azonos me
netű kialakulása természetesen a többes számú cselekvő 
személyek, illetőleg a birtokosok többes volta esetében is 
azonos szerkezetíí nyelvi formák kialakulásához vezetett. 
Az igeragozásban a fejlődés ilyen menetíi volt: A kére 
ige egyes szám 1. szemclyű alakjához a többes szám je
lét tették hozzá. Tehát 

kére + m« + k \ vogyu + m* + k 
Ezekből az alakokból fejlődött aztán ki bizonyos hang

változások felléptével a mai kérünk és a vagyunk ige
alak. A mintegy 800 évvel ezelőtt leírt Halotti Beszéd
ben azonban még az eredetibb formában olvassuk a mai 
vagyunk igealakot: „Látjátuk feleim mik vogymuk". Eb
ből láthatjuk azt is, hogy ez igealakoknak a mai formájú 
igealakká válása csak a Halotti Beszéd utáni időben, te
hát korunkhoz viszonylag közeli korban mehetett végbe. 

Ezzel párhuzamosan ugyíinilyen módon folyt le a bir
tokos személyragozásbeli többes számú formák kifejlő
dése. A ház és a kéz szó többes alakja tehát eredetileg 
ilyen szerkezetű volt: 

házu + m* -f k \ keze -j- m* -f- íc 
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.tJelöle bizonyos liangváltozások felléptével alakult a 
nai magyar házunk formájú többes számú birtokos sze-
mélyragos alak. Az a hangtani változás azonban, amely 
a mai magyar alakot eredményezte, csak a magyar nyelv 
külön életében folyt le. Ezért van az, hogy például a 
mordvinban a házunk formának ma is a kudumuk, a 
tollúnk alaknak pedig a tolgamok ~ tolgamuk forma fe
lel meg. 

Ha számításba vesszük a magyar ige- és névragozási 
rendszerben az itt előadottakon túl is a finnugor nyelvek 
vonatkozásában unos-untalan megmutatkozó párhuza
mosságot, mindezt a magyar és a rokon nyelvek azonos 
eredetének bizonyságául kell tekintenünk. Ezen túlmenő 
szerkezeti bizonyságok bemutatására a rendelkezésre álló 
tér korlátozott volta miatt ugyan nem kerülhet sor, jelez
nem kell azonban, hogy a legtöbb magyar szóviszonyítc) 
elem vagy finnugor eredetű, vagy legalábbis a magyar 
nyelv külön életében ilyen eredetű elemekből alakult ki. 

6. A nyelvtani szerkezetek azonos vagy hasonló me
netű kialakulása mellett a szóképzésben is szembeszökő 
a finnugor nyelvek között a párhuzamosság, A szóképzés 
az összes finnugor nyelvekben, sőt még a távolabbi ro
kon szamojéd nyelvekben is bizonyos, ma önmagukban 
értelmetlen nyelvi elemeknek, a képzőknek a szóhoz való 
hozzátételével történik. A magyar képzőknek tekintélyes 
hányada finnugor, sőt nem egy uráli eredetű. Sokszor 
még olyan párhuzamosság is mutatkozik a szóképzésben, 
hogy ugyanannak a képzőnek ugyanolyan többirányú 
szerepe van mindenik finnugor nyelvben. Például a ma
gyar -d képző lehet kicsinyítő-, sorszámnév- és igenév
képző. Az apród, aprádonként ~ apródonként szóban ki
csinyítő szerepet tölt be, a második, harmadik, negyedik 
szóban vagy a másodnap, harmadnap, negyednap össze
tételben sorszámnévképzőként, az akad, apad, árad, eped, 
járad meg hasonló igékben gyakoritó szerepben jelentke
zik. Teljesen azonos hármas szerepe van e képzőnk meg
felelőjének például a finnben, vogulban és zürjénben. 

A hangmegfelelések és szerkezeti egyezések itt említett 
néhány és itt még csak meg sem említhető sok-sok más 
esete nem lehet véletlen egyezés. Éppen ezért már e kö
zös hangmegfelelési és szerkezeti sajátosságok alapján is 
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a magyar nyelvet a finnugor nyelvek rokonsági körében 
kell elhelyeznünk. 

7. Hasonló bizonyságot szolgáltat a magyar szókincs 
eredet szerinti vizsgálata is. A mai magyar alapvető szó
kincsnek kb. egyötödét a finnugor eredetű szavak te
szik. Nyelvünknek az alapvető szókincshez tartozó mint
egy 5000 tőszavából kb. 1000—1100 szó finnugor ere
detű. Ez nem csekély szám. A nagyon gazdag angol 
nyelv szókészletében például alig 500 szóról mutatható 
ki az angolszász eredet. 

Ha megvizsgáljuk a magyar nyelv finnugor eredetű 
szókincsét, azt találjuk, hogy a szókincsnek éppen a leg
elemibb fogalomkörökbe tartozó művelődési szavai azok, 
amelyek egybe vehetők a többi finnugor nyelvek szavai
val. Például a következő fogalomkörökbe tartozó jelentő
sebb szóanyag sorakoztatható fel az eddigi bizonyítékok 
után: 

T e s t r é s z n e v e k : agy, fej, homlok, szem, fül, száj, 
aj(ak), torok, nyak, nyelv, íny, fog, áll, váll, /lo'n(alj), 
mell, kéz, láb(szár), könyök, velő, ujj, (ujj)z2, in, ér, 
arasz, bőr, tetem (eredeti jelentése: csont), szív, epe, háj, 
máj, lép, here, hólyag, far, szőr, var, vér, könny. 

R o k o n s á g n e v e k : anya, atya, apa, fiú, leány, ia-
fia, férfi, férj, nő, meny, vő, ipa (após), napa (anyós), ángy 
(sógornő), árva, öcs. 

Á l l a t n e v e k : daru, fecske, fogoly, holló, lúd, var
jú, hattyú, fajd; hál, keszeg, őn, íaí(hal); kígyó; nyúl, 
nyuszi, hölgy (eredeti jelentése: kis, kecses ragadozóál
lat, menyétféle), róka, ravasz, egér, hód, sün, eh, ló; 
légy, hangya, lepke (pillangó), méh, nyű, szú. 

N ö v é n y n e v e k : fa, fagyai, hárs, fűz, fenyő, nyír, 
szil(íá), nyár(ía), gyökér, tő, kéreg, rügy, vessző, levél; 
fürt, meggy, héj, hámlik; fü, eper. 

A l a k ó h e l yre vonatkozó szóanyagból: ház, fal, aj
tó, (ajtó- vagy kapu)/éZ, küszöb, ágy; falu, zug, szeg. 

A t e r m é s z e t tárgyaira és jelenségeire vonatkozó 
szókincsből: ég, csillag, menny, világ, villog, villám (e 
három szónak csak a töve közös), éj, hajnal; tél, tavasz, 
nyár, ősz; jég, víz, hő, fagy; tó, láp, hab, ár; hegy, domb, 
orom; út, vég, tűz, szén, hamu, izzik. 
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Még folytathatnók más fogalomkörök sok-sok finnugor 
eredetű szavának felsorakoztatásával a magyar szókészlet 
alapszókincsének finnugor eredetével kapcsolatos bizony
ságokat, ha nem intene megállásra az, hogy már e fel
sorolásból is látható: a magyar szókincsben éppen az em
berre és az embert körülvevő világ legelemibb jelensé
geire vonatkozó szók finnugor eredetűek, és ilyenfor
mán a magyar nyelvnek a finnugor nyelvek közé tarto
zása erről az oldalról nézve is a letagadhatatlan tények 
közé sorolódik. Ennyi bizonyíték láttán el kell utasíta
nunk minden olyan más eredeztetést, amely talán hízel
gőbbnek látszik, de a nyelvi valóság figyelmen kívül ha
gyásával — a költővel szólva — ,.kanosaiul, festett egek
be néz". 

II 

1. Akik megfogalmazták számomra a címet, beleiktat
ták a k i a l a k u l á s szót is. Szándékosan kerültem, 
hogy feltegyem ezt a kérdést: Mit értsek kialakuláson? 
Kényelmesebb számomra úgy értelmezni a feladatot, 
ahogy a helyzet cs — nem utolsósorban — a rendelke
zésre álló tér ezt értelmeznem megengedi. 

A nyelv kialakulásának kérdését lehet legalábbis két 
végletben, más-más terjedelmű tárgyalásmódot sugallón 
értelmezni. Követhetem valamely nyelv, ebben az eset
ben a magyar önálló nyelvvé válásának útját a finnugor 
nyelvegységböl való kiválásától kezdve fejlődésének ad
dig a pontjáig, ameddig a nyelvi jellegzetességek sajátos 
fejlődése révén az önállónak tekinthető nyelv rangjáig 
eljutott. Ebben az esetben például a magyar nyelv tör
ténetét a finnugor együttélés korától, illetőleg a finnu
gorságtól való elválása utántól legfeljebb időszámításunk 
V—VI. századáig kellene követnem, hiszen eddig az ideig 
nyelvünk belső fejlődése eredményeként nyelvi jellegze
tességek tekintetében olyan mértékig elkülönült a többi 
finnugor nyelvtől, még a legközelebbi rokon vogultól és 
osztjáktól is, hogy a jelzett időpontban a nyelvi meg
értés akár a nyugatra húzódott finnugor csoportokkal, 
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akár a keletre vándorló másik két ugor néppel, a vogu^ 
lal és az osztjákkal már lehetetlen volt. 

Értelmezhető azonban másik végletben a magyar nyelv 
kialakulásának kérdése egészen tágkörűen, azaz úgy is, 
hogy miképpen, milyen gazdasági, társadalmi, művelő
dési, politikai és — persze nem utolsósorban — nyelvi 
erők hatására alakult a magyar nyelv olyanná, amilyen
ként ma az irodalmi művekben, illetőleg a közvetlen, 
mindennapi nyelvi érintkezésben jelentkezik. Elképzel
hetni: a rendelkezésemre álló idő- és térbeli keretek kö
zött milyen megoldhatatlan feladat elé állítaná az ilyen 
tárgyalásmód az e kérdéssel foglalkozót. Gondolom, 
mindannyiunk megnyugvására szolgál, ha Idjelentem: 
magam csak az első, szűkre szabott értelmezésben szán
dékozom a nekem feladott líérdésre a lehető legrövideb
ben válaszolni. 

2. Ami a rövidséget illeti, ahhoz hozzásegít már maga 
az az előadásom első részével kapcsolatban nyilvánvalóan 
megállapítható tény, hogy az előzőkben tulajdonképpen 
már nemcsak nyelvünk kialakulásának első részletét, a 
finnugor nyelvi egységre mutató nyelvi tényeket ismer
tettem meg. A hangalakbeli megfelelés és a szerkezeti 
változás párhuzamosságában mutatkozó egyezések és sza
bályos eltérések példáiban tulajdonképpen már szólottam 
a magyar nyelvben a finnugor nyelvektől való elválás 
után végbement átalakulásokról, hangalaki és szerkezeti 
fejlődéséről is. 

Engedtessék meg nekem, hogy a továbbiakban a nyelvi 
fejlődés egyes esetei helyett inkább a nyelvi fejlődés 
általánosabb folyamataira, a magyar nyelv kialakulására 
együttesen vezető történeti és nyelvi mozzanatokra terel
jem a figyelmet. A jelenségeknek történeti folyamataik
ban való bemutatására egyébként már az is kötelez, hogy 
fő érdeklődési területemet figyelembe véve magarti még
iscsak nyelvtörténész, tehát arra kötelezett vagyok, hogy 
— a történeti kutatás igényeihez is igazodva — a nyelv 
életét folyamataiban, változásaiban mutassam be. 

A magyar nyelv kialakulásának kérdését csak akkor 
lehet teljességében megérteni, ha számba vesszük azt n 
kétségtelen nyelvtörténeti tényt, hogy a magyar nyelv 
fejlődése az uráli, illetőleg a finnugor nyelvi egységből 
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indult ki. Ez az uráli, illetőleg finnugor alap kezdettől 
fogva megszabta nyelvünk alakulását a régiségben, sőt 
kötelezően megszabja a mi korunkban is. 

Ami a kezdeteket illeti, bizonnyal az olvasók közül töb
ben is ezt a kérdést szeretnék nekem feltenni: Hol élt 
az a bizonyos, többé-kevésbé egységes nyelvűnek tekint
hető népcsoport, amely az uráli, illetőleg később a finn
ugor ősnyelvet beszélte? Egyszerűbbé alakítva a kérdést: 
Hol v o l t a z u r á l i , i l l e t ő l e g a f i n n u g o r 
ő s h a z a ? 

Ha erre a kérdésre a rá vonatkozó feltevéseket ismer
tetve csak valamelyest is kielégítő feleletet volna szán
dékomban keresni, külön tanulmány megírásához kezd
hetnék. Minthogy erre pillanatnyilag nem nyílik lehelő
ség, általánosságban az ősnyelvek kialakulási területével, 
az őshazával kapcsolatban csak utalnom kell arra, hogy 
például az uráli, illetőleg a finnugor nyelvcsaládnál jóval 
régebbi és korai nyelvemlékekben összehasonlíthatatla
nul gazdagabb, tehát nyelvtudományi vizsgálódásra jó
val alkalmasabb nyelvcsalád: az indoeurópai (indoger
mán) esetében máig sem tisztázódott az őshaza kérdése. 
Európának és Ázsiának a legnyugatibb és legkeletibb fe
lét kivéve alig van terület, amelyre az indoeurópai nyel
vek rokonságának felfedezése óta eltelt csaknem két szá
zad óta ne helyezték volna az indoeurópai őshazát. Egy 
kissé szűkebb földrajzi határok között ugyanez mond
ható el annak az alapnyelvnek az őshazájával kapcso
latban is, amely alapnyelvből a magyar nyelv fejlődése 
elindult. 

3. Nyelvünk kialakulási útját a kezdetektől nyomon 
követve, az őshazát illetően a következő óvatos megálla
pításokat tehetjük: Tudjuk ugyan, hogy a magyar nyelv 
fejlődése kezdeti pontjánál az uráli alapnyelv áll, de 
hogy ezt az ősnyelvet beszélő népcsoportok a viszonyla
gos nyelvi egység időszakában hol helyezkedtek el, erre 
biztos feleletet nem adhatunk. Euráziában Szibéria és 
Kína nyugati vidékétől a Balti-tengerig terjedő területe
ken keresték és keresik ma is az uráli őshazát. Az azon
ban már az összehasonlító nyelvtudomány módszereivel 
határozottan tisztázott kérdés, hogy az i.e. IV. évezred 
határán az uráli ősnyelvet beszélő népcsoportok közül 
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két nagyobb részleg földrajzilag olyan mértékig eltávo
lodott egymástól, hogy az ezután bekövetkező más-más 
irányú nyelvi fejlődés eredményeképpen két külön ős-
nyelv; a finnugor és szamojédség ösnyelve keletkezett. 

Bennünket a következőkben közelebbről a finnugor ős
haza kérdése érdekel. 

Annyi a két ösnyelvböl fejlődött finnugor és szamojéd 
nyelveket beszélő népcsoportok mai elhelyezkedése alap
ján nagy valószínűséggel megállapítható, hogy az egy
mástól való elszakadás után földrajzi elhelyezkedés sze
rint a szamojéd ősnép keletebbre, a finnugor ősnép nyu
gatabbra helyezkedett el, hiszen a mai szamojédség Szi
béria északibb vidékein, a finnugorság többsége pedig az 
Urál hegységtől nyugatra, a mai Szovjetunió európai fe
lén élt. Ma az Urál hegységtől keletre tanyázó gyér vo
gul és osztják csoportok valószínűleg csak viszonylag ké
sőn, hatalmi nyomásra kerülhettek át mai nyugat-szibé
riai településhelyükre. 

Jóval biztosabb feleletet tudunk adni az i.e. IV. évez
redtől önállósultnak tekinthető finnugor nép és nyelv 
őshazájával kapcsolatban. A finnugorság őshazája min
den valószínűséggel az Uraitól nyugatra eső területen, 
a mai Szovjetunió európai felén, a Felső-Volga két mel
lékfolyója, a Bjelája és a Káma vidékén lehetett. A finn
ugor nyelvegység kora kb. kétezer évig: az i.e. IV. év
ezredtől a II. évezredig tartott. Különböző, ismeretlen 
okok, alkalmasint főként a népszaporulat eredményeként 
bekövetkezett nagymér\^ szétszóródás miatt a II. évez
red táján a finnugorság is két nagy ágra szakadt: a k e-
1 e t i vagy u g o r á gra és a n y u g a t i vagy f i n n 
p e r m i á gra. Azok a népcsoportok, amelyeknek utódai 
később a magyar nyelvet kialakították, a keleti, ugor cso
porthoz tartoznak. Ezt a nyelvhasonlítás módszereivel 
mutathatjuk ki. Az ezer évig, az i.e. I. évezredig tartó 
u g o r n y e l v e g y s é g kora után ugyanis a három ág
ra szakadt ugorság három nyelve: a v o g u l , az o s z t 
j á k és a m a g y a r között jóval közelebbi nyelvi meg
felelések állapíthatók meg, mint amilyenek a finn-permi 
ág nyelveivel való összehasonlításban mutatkoznak. 
Ugyancsak a nyelvhasonlítási bizonyítékok mutatják, 
hogy az ugorság legnyugatabbra elhelyezkedő nyelve, a 
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magyar és a finn-permi ág legkeletebbre maradt két 
nyelve, a votják és a zűrjén között a nyelvi kapcsolat 
valamivel tuvább tarthatott a magyar nyelvnek a vogul 
és az osztják nyelvtől való eltávolodása, majd végleges 
elválása után is. 

4. A magyar nyelvnek az ugor nyelvek köréből val(3 
végleges kiszakadásával nyelvünk kialakulásában meg
történt a döntő mozzanat: az önálló életre kelés, a szüle
tés mozzanata. Ez i.e. az 1000. év táján következhetett be. 

A magyar nyelv önálló életét az Urál hegység európai 
oldalának sztyeppe-vidékére lejtő hegyes-dombos tájain 
kezdhette meg. Az i.e. 1000. évtől az i.sz. 500. év tájáig 
élte ezen a vidéken a magyar nyelv a maga külön életét. 
Ez volt nyelvünk kialakulásában a döntő időszakasz. Az 
itt eltöltött másfélezer év alatt folytak le a magyar nyelv 
hangrendszerében azok a nagymérvű változások, amelyek 
olyan mértékben átalakították a magyar szavak hang
alakját, bővítették, újították a nyelv alak- és mondat
tani rendszerét, hogy ma nyehóinknek a többi finnugor 
nyelvvel való rokonságát csak a szabályos változások út
ján keletkezett törvényszerű megfelelések figyelembevé
telével lehet megállapítani. Ekkor teljesedett ki a magyar 
nyelv ige- és névragozási rendszere, de ekkor fejlődtek 
új nyelvi eszközök a szavak mondatlDa foglalásának pon
tosabb lehetőségeire nézve is. Ez alatt a másfél évezred 
alatt gazdagodott, bővült a szókincs belső gyarapodását 
lehetővé tevő képzőrendszer. A finnugor és ugor kor vi
szonylag szegényes képzőrendszerének felhasználásával 
kialakult jóval népesebb képzöanyag a szókincs állandó 
növekedését, alakulását és így a nyelvi érintkezésben a 
pontosabb közlést tette és teszi ma is lehetővé. 

5. Már az uráli őshazában megindult a magyar nyelv 
szókincsének —- a belső szóteremtés adta lehetőségeken, 
eredményeken túl — idegen, jövevényelemekkel való gaz
dagodása. A magyarság az uráli őshaza korától kezdve 
más, főként altáji és iráni nyelveket beszélő népcsopor
tokkal érintkezhetett. A más nyelvek részéről jövő nagy
mérvű szókincsbeli hatás azonban csak az uráli őshaza 
elhagyása utáni időtől következett be. 
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Az 500. év tájától a magyarság végleges letelepedéséig 
eltelt mintegy félezer év alatt törökfajú népekkel állt 
előbb ellenségként szemben, majd pedig török tör
zsekkel szoros politikai kapcsolatban élve, osztozott szö
vetségesei sorsában is. A szövetségi viszonynak megvol
tak a gazdasági, társadalmi, politikai és — ami bennün
ket itt különösebben érdekel — nyelvi következményei. 
Gazdaságilag a változás, a fejlődés abban nyilvánult meg, 
hogy a halászó-gyüjtögetö-vadászó magyar csoportok éle
tében gazdasági műveltségváltás következett be: a ma
gyarság átvette a nomád nagyállattartó-mezőgazdálkod(j 
törökségtöl a számára addig ismeretlen, de kétségtelenül 
magasabb szintű életformát. A társadalmi fejlődés is 
nagyarányú volt. A nagyállattartás magával hozta a 
nagycsaládnál és a nemzetségnél nagyobb társadalmi kö
zösségek, a törzsek kialakulását az állatállomány ered
ményesebb védelme és gondozása, az idegen népcsopor
tokkal való sikeres küzdelem érdekében. A magyar törzs
szervezet és végül a törzsszervezetre épülő legmagasabb 
társadalmi egység: az önálló törzsszövetség kialakulásá
nak megindulása is e korszak utójára, a végleges letele
pülést közvetlenül megelőző időszakaszra esik. 

A mi kérdésünk szempontjából fontos nyelvi hatások 
líora volt a vándorlásban eltöltött félezer év. Az iráni 
népek földrajzi közelségében közvetett vagy közvetlen 
nyelvi hatás eredményeként a magyar szókincsbe néhány 
i r á n i j ö v e v é n y s z ó került bele. Olyanok, mint 
például a tehén, nemez, bűz. Ezek valamely, közelebb
ről meg nem határozható iráni nyelvből kerültek bele 
szókincsünkbe. Az eredetüket pontosabban meghatároz
ható iráni jövevényszavak közé tartoznak az alán nyelv
ből átkerült olyan szavak, mint az asszony, híd, gazdag, 
m,éreg, rég, üveg, verem, és zöld szó. Az alán—magyar 
nyelvi hatás kölcsönös voltára mutat, hogy az alán-utód 
oszétség nyelvében is élnek magyar jövevényszavak; pél
dául átkerült az alánba a kerí, a részeg és a tölgy szó. 

6. Az iráni szókincsbeli hatás azonban nagyon cse
kély volt ahhoz képest, amely a magyar nyelvet éppen a 
vele szövetséges török törzsek részéről érte. Ez a h o n-
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f o g l a l á s e l ő t t i t ö r ö k h a t á s néven ismert 
nyelvi folyamat számszerűségében is jelentősen gazdagí
totta a magyar szókincset. Csaknem a finnugor szókész
let felével egyenlő mennyiségű, kb. félezer török szó ha
tolt be a magyar szókincsbe. 

A török szókincsbeli hatás bensőséges voltát legjobban 
úgy érzékelhetjük, ha számba vesszük az egyes fonto-
sabb fogalomkörökbe bekerült jelentősebb török szava
kat, íme: 

A legelemibb szókincsrétegbe, a t e s t r é s z - e 1 n e-
ve 7 ü s 0 k közó is bekerült néhány fontos jövevényszó. 
Ilyen a gyomor, köldök, boka, térd., kar, (nyak)szirt. Ide 
tartozik még a nemi élet köréből egy nyomdafesték alá 
nem kerülhető szó. 

A müveltségváltás során bekövetkezett fejlődést a 
m e z ő g a z d á l k o d á s és á l l a t t a r t á s körébe a 
törökből átkerült ilyen jövevényszó-sorozat bizonyítja: 

a) Búza, borsó, sarló, dara, őröl; eke, tarló, szérű; al
ma, körte, som, dió, szőlő, gyümölcs, bor, sör, söprő; 
csalán, komló, kender, tiló, csepű, orsó. 

b) Bika, borjú, ökör, tinó, ürü, kos, gyapjú, kecske, olló 
(gödölye), teve; ártány, disznó, serte, tyúk; köpű, vályú, 
író, sajt, túró; béklyó, ól, karám, gyeplő, tengely. 

A t e r m é s z e t i környezetre, jelenségekre, az á 1-
l a t - és n ö v é n y v i l á gra vonatkozó szóanyagból 
idesorolhatjuk ezeket a .szókat: tenger, sár, árok, szél; 
gyertyán, kőris, bükk, kökény, kikerics, gyopár, gyé
kény, káka, bojtorján, gyom, kóró, kocsány; ürge, béka, 
bögöly, szúnyog, serke. 

A 1 a k ó h e 1 yre vonatkozó szegényes finnugor ere
detű szókészlet a törökből átvett sátor, kapu, karó ós kút 
szóval gazdagodott. 

A m e s t e r s é g e k , f o g l a l k o z á s o k és m u n 
k a e s z k ö z ö k körébe tartozó szók közül ezek török 
eredetűek: ács, szűcs, szatócs; balta, csákány; gyűszű, 
kölyű (famozsár); csavar, gyárt, gyúr, gyűr, teker. 

Az ö l t ö z k ö d é s és női szépítkezés köréből: bár
sony, ködmön, köpönyeg; gyöngy, gyűrű, tükör, kép. 

A t á r s a d a l m i és az e r k ö l c s i é l e t foga
lomköréből: béke, bosszú, bosszant, törvény, tanú, tol-
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mács; tor, gyász, érdem, ildomos (eredeti jelentése: ész
szerű), gyarló, gyalázat; bélyeg, bér, kölcsön; ál, hátor, 
gyáva, sereg. 

A v a l l á s , a h i e d e l e m v i l á g , a s z e l l e m i 
é l e t szókincséből: bölcs (eredeti jelentése: varázsló), 
boszorkány, sárkány, báj (eredeti jelentése: varázslat), bű 
(ugyanaz); ige, igéz, ész; ok, idő, kor, dél. 

Az olvasó számára talán nem mondok ismeretlen dol
got, de azért az előbb felsorakoztatott jövevényszó-cso
portok után még megemlítem, hogy a betű és az ir szó 
is honfoglalás előtti török jövevényszavaink közé tarto
zik. Nem lehet tehát csodálkozni, hogy az ún. székely ro
vásírás betűjegyei meglepő egyezést mutatnak a török 
népek rovásírásával. 

7. Az ugorságbül az időszámításunk előtti I. évezred 
táján kiszakadt magyarság nyelvének önállósodására néz
ve befejező mozzanatot jelentett a honfoglalást közvet
lenül megelőző török nyelvi hatás. A török népek hatá
sára végbement figyelemi-e méltó gazdasági, társadalmi 
és művelődési fejlődésnek nagyszerű tükröztetője a nyelv 
és elsősorban éppen az újabb műveltségszavakkal nagy
mértékben meggazdagodott szókincs. Noha az élő nyelv 
történetében nincs megállás, és éppen ezért a magyar 
nyelv alakulásában sem lehet akár a török hatás korát, 
akár a rákövetkező végleges letelepüléssel kezdődő idő
szakaszt a nyelvfejlődés lezárása korának tekinteni, 
mégiscsak nyelvünk első külön kora, az ősmagyar kor
szak nyelvi fejlődése következteben formálódott a ma
gyar nyelv lényeges vonásaiban mind hangalak, mind pe
dig a nyelvszerkezet tekintetében önállóvá: finnugor 
alapsajátosságainak megtartásával és továbbfejlesztésé
vel különálló nyelv-egyéniséggé. 

Az elmondottak tekintetbevételével a magyar nyelv
nek a finnugor nyelvcsaládba tartozását illetően a nyelv
tudomány álláspontja egyöntetűen határozott. És noha ez 
álláspont szilárdsága ellenére is nyelvünk történetében 
még nagyon sok a megoldásra váró kérdés, megítélésem 
szerint az alapokat illetően más irányban, mint az uráli, 
illetőleg a finnugor származás irányában kereskedni csak 
a műkedvelő nyelvészkedés szintjén lehet. Az ilyen kísér-
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létezőnek azonban figyelmen kívül kell hagynia, sőt egye
nesen meg kell tagadnia azokat a nyelvhasonlító mód
szereket és ismérveket, amelyeket az összehasonlító nyelv
tudomány szinte kétszázados munkája során a nyelvek 
rokonításának módszerei- és ismérveiként kialakított. 
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II 
A NÉV ÉS AZ EMBER 

BABONÁS HELYNEVEK 

Népnyelvi tanulmányokat folytatva, 1932 nyarán Ma
gyarláposon és Domokoson összegyűjtöttem a helyneve
ket is. Mikor a magyarláposi Hóttembernél helynevet le
jegyeztem, a közlő, egy tagosítás! munkában részt vett 
falusi ember azt fűzte hozzá e helynévhez, hogy e ha
tárrészben egy ember felakasztotta magát; holttestét a 
helyszínen temették el, és ma a sírra minden arra menő 
egy gallyat dob (MNy. XXX, 172). Az addig rádobott 
gallyakból és kövekből már egész halom keletkezett. Ez 
a babonásnak nevezhető szokás egy ideig elszigetelten 
élő helyi jelenségnek látszott. Nem is nagyon vetettem 
ügyet reá mindaddig, amíg más területről származó ada
tokra nem bukkantam. Később Fr. Geschwendt helynév-
gyűjtési tájékoztatójában (Wie sammle ich Flurnamen? 
Breslau 1925. 13) olvastam hasonló sziléziai szokásról is. 
Azóta különböző forrásokból néhány e szokás körébe von
ható adatot gyűjtöttem össze. Ezeket most itt érdemesnek 
tartom közölni. 

A szolnok-dobokai R ó z s a p a t a k román helynevei
nek közlésében olvasom, hogy 1898-ban „a Vurvu flori 
hegy tetején egy kőhalmaz neve: »-La zglamen-« vagy sír, 
a régi időben itt tanyázott s elhalt katona temetője van, 
melyre az e helyen átmenő rendesen egy gallyat vagy 
követ dob" (SzDMon. V, 588; vö. még MNy XXX, 172). 
A Szilágy megyei B é r é dről (Bréd) e szokást így je
gyezték fel: ,,A Lá Kurmetura határrészében levő galy-
lyakból összehordott halom, ahol 1875-ben egy kóborló 
cigány megölt egy leányt, aki itt van eltemetve, a népnek 
egy régi kegyeletes szokását mutatja" (Petri Mór, Szi
lágy vm. mon. Bp. 1902. III, 177). E szokással kapcsolat
ban Petri (i.m. 717) ezt jegyzi meg: ,.Megvan az a babo
nás szokása is népünknek, hogy gallyat szór arra a hely-
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re, ahol valakit halálos veszedelem ért." A berédi babo
nás szokással együtt ugyancsak román területről valók a 
következő Szilágy megyei adatok: F e l s ö s z é k : A Ru
bin nevű határrész közepén van a la Fán tana Conulu i . . ., 
ennek közelében van egy halom, meljTe a mellette el
haladó utasok egy-egy zöld ágat dobnak e szavakkal: „Na, 
Sferde, o creangá verde" — Nesze, Sferde (a halott neve), 
egy zöld ág. — Mások ezt mondják: „Domnedieu sá'l 
ierte" (így!) ( ^ Isten irgalmazzon neki.) — A l s ó s z o -
poron az a nép szokása, hogy amikor a Crucea Mochi 
(==Moka keresztje) nevű sírhalom mellett elhalad, egy-
egy ágat dob rá e szavakkal: „Fie terna usoará!" ( ^ Béke 
poraira!) (Az itt idézett adatok Petri. i.m. I, 717. és III, 
177. lapjáról valók). 

E szokás azonban nemcsak a vegyes lakosságú Magyar
láposon és az említett szilágysági, tiszta román falvak
ban van meg; ismerjük ezt néhány más szilágysági falu
ból is. S z i l á g y s á m s o non pl. ,,a Hegyes erdejében a 
«-Mihók feje-« nevű halom alatt egy Mihály nevű útonálló 
nyugszik; ezt e helyen állítólag a megtámadottak agyon
ütötték. Az e halom mellett elhaladók emlékül egy-egy 
gallyat dobnak, kivált a románok" (Petri i.m. I, 717, IV, 
327). Ugyancsak a szilágysági K u s a 1 y Kaczó nevű ha
tárrészében a ballai és magyargoroszlói szőlőhegyek össze
találkozásánál levő Hányásra a járókelők egy-egy galy-
lyat dobnak. E helyen állítólag egy utazó drótos tótot 
öltek meg, s ide temették el (Petri i.m. I, 717). 

De tudunk még Erdélyből két ilyen adatot is említeni. 
Mikor ugyanis egy alkalommal néhai tanáromnak, Kele
men Lajosnak beszéltem e ,.babonás helynevek" dolgá
ról, neki két érdekes gyermekkori emlék jutott eszébe. 
Egy alkalommal gyermekkorában (jó 50 évvel azelőtt), 
mikor nagyapjával a marosszéki K o r o n k a , S z é -
k e l y b o s és B a c k a m a d a r a s határdombján jár
tak, a nagyapja rászólt, hogy vegyen egy ágat vagy egy 
követ és dobja rá az ott domborodó sírhalomra, mert az 
egy itten, megölt utasnak a sírja. Mikor pedig egy más 
alkalommal, azelőtt kb. 52 évvel édesapjával a maros-tor-
dai K i s a d o r j á n felé mentek, egy határdombnál 
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édesapja azt mondta, hogy vessen egy követ rá, mert hi. 
tárdombra és sírra mindig kell dobni egy ágat vagy kö
vet. — Ügy látszik azonban, hogy ez a szokás Erdélyen 
kívüli vidékről is ismeretes. Legalábbis Lehoczky Tiva
darnak Bereg megyéről írt monográfiájában lapozgatva, 
azt olvastam, hogy N a g y á b r a h á mon „a Kicsera ne
vű hegy l e j t ö n . . . egy nagy kőhalom látszik, mely alatt 
a néphagyomány szerint egy boszorkányfőnökné (!) lenne 
eltemetve s melynek emlékezetére az arra menők még 
most is gallyat, követ vagy egyéb tárgyat dobnak" (Le
hoczky Tivadar, Bereg vm. mon. Ungvár, 1881. III, 7). 

E közlemény nyomdára készítése rendjén került ke
zembe Demeter Lajos havadi tanító-kollégámnak egy né
hány évvel ezelőtt a helynévgyüjtés ügyében írt levele, 
Ö a következő két ide vonható adalékkal bővítette az itt 
tárgyalt szokás földrajzi elterjedésére vonatkozó ismere
teinket: A v a d a s d i Hányástetőn valamikor megöltek 
egy leányt; az arra járók még ma is egy-egy követ vagy 
gallyat dobnak a sírra. R a v a határában a Kopac dűlő
ben szintén van egy Leánydomb nevű hely. Erről a helyi 
hagyomány azt tartja, hogy ott egy leányt gyilkoltak meg 
a kincséért. Az oda temetett leány sírjára minden arra 
járó ma is gallyat vet. 

Az itten érintett babonás szokásban, az eddigi közlé
sek alapján, két állandó vonást figyelhetünk meg: 1. Csak 
erőszakos halállal kimúlt személy sírjával kapcsolatos e 
babona; 2. A gally-, illetőleg kődobás az arra menőkre 
nézve babonásan kötelező. Annyira az, hogy még a babo
nák világából többé-kevésbé kinőtt városi ember is haj
landó e szokást magára nézve ,,kötelezö"-nek ismerni el. 

Magával e szokás eredetével kapcsolatban nem tudok 
semmit sem mondani. Szendrey Zsigmond és Szendrey 
Ákos általános szokásnak mondja azt, hogy a koporsóra 
a sírbatételkor egy marék földet dobnak (MNépr^ IV, 
304). E szokás valóban ma már teljesen értelmetlenül 
megvan Erdélyben még a városok polgári temetkezései 
alkalmával is. Magam is nemegyszer láttam azt pl. Dé-
sen és Kolozsvárt, hogy előbb a gyászoló családtagok, az
tán a jelenlevők egy-egy rögöt vagy egy marék földet 
dobnak a sírba. Mindenki szinte siet ezt a cselekményt 
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elvégezni. Haáz Ferenc szerint ugyanez a szokás Szé
kelyudvarhelyen is ismeretes. Az előbb felsorakoztatott 
szokás és e között az összefüggés, szerintem, nyilvánvaló. 
Babona-kutatóinkra vár az a feladat, hogy e babonás szo
kás elterjedését és kapcsolatait kiderítsék. 
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A RÉGI KOLOZSVÁRI BEL- ELÖTAGÜ UTCANEVEK 

Az ómagyEirkori uruszág kezdő hangjának eredeti rö
vidségét támogató példái között Horger Antal (MNy X, 
109) említi egyebek mellett a mai bél köznévnek hely
nevekben eló'forduló bel alakját is, és idézi a régi kolozs
vári Belmagyar- és Belmonostor utca nevet. A példái 
után tett ,,stb.« jelzi, hogy Kolozsvárról maga is ismert 
több ilyent. Valóban Kolozsvár régebbi utcahálózatából 
ilyenül említhető még a Bei-Farkas, Bel-Hid, Bei-Király, 
Bei-Közép, Bei-Szén és a Bel-Torda utca név. Amíg nera 
foglalkoztam közelebbről a város települési területének 
kialakulásával, magam is abban a hitben éltem, hogy 
ezek, a régi kolozsváriaktól a legújabb időkig hallott név
alakok bizonnyal régiek, pontosabban addig a korig nyúl
nak vissza, amikor Kolozsvár újabb várfalainak kiépítése, 
azaz a XV. század eleje után a v á r f a l o n b e l ü l i 
utca-részek v á r f a l o n k í v ü l i folytatásainak el
nevezésére is sor került. Mert hiszen például a B e l m a 
g y a r u t c a a város egyik, már 1372-ben említett ut
cájának (Magyar vagy Hosszú utca) várfalon b e 1 ő 1 i, a 
K ü l m a g y a r u t c a név pedig a rajta k í v ü l i rész
letére vonatkozott. Mikor azonban nemrégiben Kolozsvár 
településének kialakulásával foglalkoztam, céduláim ren
dezése közben magam is meglepetéssel láttam, hogy a ko
lozsvári Bel- elötagú utcanevekre nincsen egyetlen, a 
XIX. század közepe előtti adatunk, mert a XVII. század 
közepe tájától ismert adatokban az előtag kizárólag Bel
ső-, illetőleg Külső- alakú (erre nézve 1. tőlem: Kolozs
vár települése a XIX. század végéig. Kv, 1946. 33—4). 
Kétségtelen tehát, hogy a Bel- elötagú alakok csak a múlt 
század közepe tájáig gomba módra elszaporodó belváros, 
belügy, belgyógyász, belháború és hasonló nyelvújítási 
összetételek analógiájára keletkeztek. A kolozsvári Bel-
előtagú alakok tehát törlendők Horger példái közül. 

Természetesen ez nem jelenti azt, hogy Horger a 
bél ^ bel váltakozás esetében ne hivatkozhatnék feles 
számú helynévi példára is. Az OklSz-ban sok olyan kö
zépkori adatot találunk, amelyeket beí-nek is olvasha
tunk. Ilyen kéziratos helynévgyűjteményembó'l az Alsó-
Fehér megyei Sárdról 1597-b6'l idézhető Belmezeö hely-
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'; ennek ugyan 1681, lö82, 1683, 1684-ből ismerem Bél-
10 változatát is, de az 1680, 1689, 1711-ből idézhető 
m&ző adat, az 1713-ból két különböző forrásból kiírt 
mező és Béélmező forma szerintem azt bizonyítja, hogy 
[VII. század végén és a XVIII. század elején a sárdi 
nyelvben vagy legalábbis a forrás leírójának nyel
én az újabb béZ alak mellett a régies hél is élt. Az 
'arhelyszéki Homoródalmásról ismerek 1625-böl ilyen 
tokát: „Bél mező bérein" és „hel m,ező egri aliaban". 
kről mondhatnók ugyan, hogy előtagjuk a hiányos 
gjelzés miatt Béí-nek olvasandó, azonban a múlt szá-
végéről ugyaninnen idézhető Belmező helynév (Nyr 

V, 381) nem hagy kétséget afelől, hogy itt valóban 
idhangzós alakról van szó. Ugyanez a forma őrződött 
\ a homoródkarácsonyfalvi Belmező és Belmező pa-
2 helynévben is (i.h. 527—8). A sárdi Bélm.ező-n kí-
még nagyon sok adatot idézhetnék Erdélyből a hosz-

liangzós változatra, de megszerezhetném példáim szá-
; a régiségből még több rövidhangzós alakkal is. Ügy 
zik azonban, hogy — az ETSz-ral szólva — a rcgie-
D alakot többnyire a helynevekben is kiszorította az 
bb, hosszúhangzós forma. Kalotaszegről például csak 

utca, a Kolozs megyei Borsa-völgybóT pedig csak 
mező helynév olvasható mind a történeti, mind a je-
tori adatok közt. 1754-böl a maros-tordai Görgény-
itimréről is csak Bélmező alakot ismerek. 

m 
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ANYGYALHEGYE ÉS ZANYGYALHEGYE 

A címbeli helynévpár eredete és egymáshoz való vi
szonya az első pillanatra világosnak látszik. Nyilván az 
első helynévalakot az angyal és a hegy köznév birtokos 
összetételének tekinti mindenki, a másodikat meg az An
gyalhegye névelős kapcsolatból szóhatártévesztéssel ke
letkezett helynévváltozatnak tartja. A kalotaszegi Egeres 
magyarsága mellett a község románsága azonban e hely-
aévpár megfelelőjeként a D'alu Zon'd'i helynevet hasz
nálja (KHn 196). A vidék helynévanyagának ismerőjé
ben a román alak láttán kétség támad az első pillanatban 
helyesnek tetsző származtatást illetően. 

Közelebbről ugyanis kimutattam, hogy a kalotaszegi 
Magyarókerekóről ismert Zonda: Zanda helynév tulaj
donképpen egy az Anda névelős kapcsolatból szóhatár
tévesztéssel keletkezett, úgy, hogy e kapcsolatot a Zanda 
alakúnak értelmezték (EM XLIX; 496—7; részletesebben 
AÉ 453 kk.). Ez az Anda név pedig nem egyéb, mint 
András keresztnevünk egyik becealakja (EtSz és i.h. 497). 
Nekem valószínűnek tetszik, hogy a román D'álu Zon'd'i 
név őrizte meg a magyar helynév előtagjának is erede
tibb Anda alakját, mert hiszen a román helynév második 
tagja nyilván egy Zanda formájú helynév birtokos esete; 
ez pedig a szóhatártévesztéssel keletkezett magyar hely
név átvétele lehet. A román helynevet aztán a magyar 
visszakölcsönözte, de mivel a Zanda névnek a magyarban 
nem volt semmi értelme, a Zondi (olv. Zongyi) hang
alakjának hatására keletkezhetett a magyarban *Zanygya 
és népetimológiával Zangyal alak is. Ebből aztán az Any-
gyal-téie szóhatár-értelmezóssel keletkezett a ma közke
letű helynév címbeli Anygyal- előtagja. 

Mindezt azért is valószínűnek tartom, mert Egeres elég
gé gazdag történeti helynévanyagában egyetlen adatot 
sem találok a címszóul írt két helynévalakra, ellenben 
ismerünk az egeresi régiségből és a helyszíni lejegyzés 
adataiból And '^ Ant- előtagú helynevet többet is: Ant, 
Andbérce, Ant előtt, Antfő, Anthegye, Antkuttya, Ant-
paták, Anttorka, Ant uttya (KHn. Mut.). Az Ant ~ And 
szerintem úgy keletkezett az Anda becenévből, hogy az 
Anda alatt, Anda aíja-féle helynévkapcsolatokban hang-
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zókivetés történt; e jelenség a régiségben î ., de különö.sen 
a népnyelvben nagyon általános (vö. MNy XXV, 163, 
343 kk.; EM XLIX, 492). Hogy az így And álati, And 
alja alakúvá vált helynevek előtagja Ant-tá formálódjék, 
ahhoz csak az kellett, hogy e névutós, illetőleg birtokjel
zős helynevek előtagja zöngétlen mássalhangzóval kez
dődő második taggal tevődjék össze, mint például amilyen 
fennebb az Antfő, Anthegye, Antkuttya és az Anttorka 
is. így keletkezhetett tehát az Anda > And tag Ant alak
ja, kedvező hangtani környezetben azonban továbbra is 
And mfjradt (pl. Andbérce). 
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ARSAGA 

A kalotaszegi Magyarvista határában egy kaszálóból 
álló terület neve: Arsága (KHn 274). E helynévre ilyen 
alakban nem találunk egyetlen történeti adatot sem. A 
név rejtélye azonban megoldódik, ha nem a vistai hely
névanyagban elkülönítetten vizsgáljuk a helynevet, ha
nem a kalotaszegi helynévanyaggal egybevetve. Már KHn-
nek Mutatójában is egy olyan helynévcsoport egyik, 
mégpedig éppen vezetötagjaként áll e helynév, mely cso
port minden egyes helyneve Arsó- elötagú. Minthogy az 
ársó, férső-téle hangállapot, azaz az alsó, felső melléknév 
szóbelseji I-jének rokon (folyékony) hanggal, r-rel való 
felcseréló'dése, többek között éppen az idézett Mutató 
mintegy ötven helynévl adatának tanúsága szerint is Ka
lotaszeg népnyelvére jellemző, megkaptuk az Arsága 
helynév megfejtését is. E helynevet csakis összetételnek 
értelmezhetjük: az arsó ~ alsó melléknév és az ág 'pars' 
főnév birtokos összetételének. Valóban Magyarvista tör
téneti helynévadatai között 1770 tájáról egy alsó aga 
alakban emlegetett kaszálót találunk (i.h. 271). Nem két
séges, hogy ez csak „irodalmiasabb" írásváltozata a ké
sőbbi Arsága helynévnek; ennek eredetibb alakja pedig 
*Arsóága lehetett. Ebből a címszóbeli alak a népnyelvben 
nagyon gyakori hangürmegszüntetö (hiatustöltö) hangzó
kivetéssel keletkezett, mint ahogy például Erdélyben a 
ferső (felső)+ing-höl is fersing lett (EtSz. — L. még EM 
XLIX, 142, 492, 497, MNy XXV, 163, 343, XXXVIII, 
12—3, NyM 149—58, SzE 303—29). 
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BENEMIG, BELEMIG 

Az erdélyi káptalan birtokainak határjárásáról szóló 
1299-i oklevél töredékei között az, egykor az Ompoly és 
az Ompolyica összefolyása táján fekvő, ismeretlen kor
ban és körülmények következményeképpen eltűnt Fü-
lesd határjárásában olvasom, hogy a fülesdi határ a be-
nemig-i nemesség (cum nobilibus de Benemygh) birto
kaival érintkezik. Ugyanabban az oklevélben alább a Vel-
kenhavasa nevű helyet mint olyan pontot jelöli meg, ahol 
B e l e m i g és Fülesd határa végződik: protenditur (ti. 
méta)... ad locum, qui vocatur Velkenhawasa, ubi ter-
minatur terra de Belemig et terra Fylesd (TelO I, 25. — 
Iczkovits, Fehér 54—5. Iczkovits azonban, bár az idézett 
oklevelet ismerte, a kérdésben forgó település nevét nem 
sorolta be a Fehér megyei községek adattárába). 

A benemig-i nemesség emlegetése világosan arra utal, 
hogy itt Fülesddel együtt egy másik, vele tőszomszédos, 
eltűnt településről van szó. Nem kétséges az sem, hogy 
a Benemygh és a Belem.ig alak ugyanarra a településre 
vonatkozik. E két helynévalak értelmezése rendjén nem 
indulhatunk ki az elsőből, mert az értelmetlennek látszik. 
Annál könnyebb azonban a második, a Belemig alakból 
kiinduló magyarázat. Szerintem ez csak összetett hely
névként értelmezhető. Első tagjában köznyelvi bölény 
'bison' szavunknak a régiségből kimutatható (belén ~ be
lén ~ helin >) belem alakja rejtőzik, éppen úgy, mint a 
bölömbika madárnév régebbi belembika alakjában (vö. 
EtSz, OklSz). Az utótagot viszont azonosíthatjuk köznévi 
szerepében csak a régiségből ismert, illetőleg helyne
veinkből ilyenül kikövetkeztetett 'aqua, fluvius; wasser, 
fluss' jelentésű ügy szavunk igy változatával. Sőt ameny-
nyiben e szavunk valóban finnugor eredetű, az eredetibb 
hangállapotot az utóbbi alakváltozat őrizte meg (vö. NyH^ 
30, 37; másként, de szintén finnugor eredetűnek magya
rázza Wichmann György: MNy XXII, 353—4). Ezt az 
utótagot őrizték meg az ilyen, csak régiségből ismert 
helynevek: 1095: „predium quod uocatur forkosig" [olv.: 
Forkosigy (Farkasügy)]. 1193: „ . . . a d aquam Zuduryg" 
(olv. Szödörigy (Szederügy). — L. OklSz szeder és ügy 
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alatt]. De ennek ügy változata őrződött meg máig az er
délyi Feketeügy és a Nagyügy folyónévben. 

Az oklevélben közölt Benemigh alak tehát eszerint csak 
az oklevélszerkesztö elírásának, esetleg sajtóhibának te
kinthető. A helyes, úgy hiszem, teljesen kielégítően 'Bö
lényvize, Bölény folyója (pataka)' jelentéssel értelmezhe
tő alakot tehát a Belemig forma őrizte meg. 
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CINEGETŐ, CINIGEXO 

A Vas megyei Kemenespúlfúról a ,,régebbi elnevezé
sek" között szerepel egy czinegető helynév (Nyr. XXX, 
551). Talán sajtóhibából került egy határrész neveként a 
Somogy megyei Kaposméró'ró'l Cingetö alakban egy al
kalmasint ide vonható helynév (Nyr. XXVIII, 191); ez 
azonban lehet egy eredetibb Cinegető formából második 
nyílt szótagbeli magánhangzó-sorvadással keletkezett 
alakváltozat is. Hihetőleg a Vas megyei Cinegés tó is 
népetimológiás alakváltozata lehet a címszóbeli helynév
formának, hiszen egy tónév vajmi nehezen hozható kap
csolatba a — tudvalevően nem vízi életet élő — c i n o-
gemadárral. 

Sajnos, az itt felsorolt dunántúli adalékokra nézve nem 
áll rendelkezésemre történeti anyag. Erdélyi helynévtör
téneti gyüjtomcnyemből azonban a következő történeti 
adatokat idézhetem: 1754: ,,A Czinegetőbe" (Almásmá-
lom, Szolnok-Doboka m.). Í797-ben az udvarhelyszéki 
K o b á t f a l v á n a Balog Torokban lévő erdő egy felöl 
való szomszédjaként a „Czinegető aroka" nevű helyet, 
1842-ben pedig a Czinigetö nevíí erdó't említik. A cím-
szóbeh helynév előfordul még — századeleji közlésben 
— ugyancsak az udvarhelyszéki F a r k a s l a k áról egy 
kaszáló neveként Cinigető formában (Nyr XLV, 189). — 
L még: 1781: a czinigetö (Magyarkirályfalva KK; EHA). 

Egy másik ugyané székben fekvő település, A t o s-
f a l v a határneveinek egybegyűjtésekor 1938-ban Szabó 
Bálint, 'egykori hallgatóm a lejegyzett Cinigető helynév
hez ezt a megjegyzést fűzte: „A ge^esi határszélen el
terülő erdő neve, a Farkasordíttó mellett, a hegytetőn. 
Ezen keresztül vezet a Tolvajos út Geges község felé. 
Az összetétel előtagja azonos a cinege madárnévvel." A 
Farkasordittó, tehát nyilván állatnévvel alakult helynév
vel együtt szereplő Cinigető heljmevet Szabó Bálint még 
akkor is bátran az említett madárnévvel alakultnak ve
hette, ha az előtag és utótag közötti kapcsolat nem le
hetett előtte világos. (Nem idézett szövegrészében ugyan
is a íő tagot a tető térszíni formanévvel azonosította.) 

Az ide tartozó példák számát még megszerezhetem. 
Nemrégiben Csergő Bálint ugyanis néhány Székelyud-
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varhely környéki székely település helyneveinek a te
lekkönyvből kijegyzett gyűjteményét juttatta el hozzám. 
A velem közölt adalékok sorából a következő helynevek 
vonhatók ide: Cinigető (Kadács) | Czenegető (Csehét-
falva) I Czinigető (Medesér) | Czenegető (Bögöz) — Alig
ha vonható ide az Oklánd telekkönyvi lapjáról kijegy
zett Czenege hegy helynév. 

A fenti adalékok láttán első pillanatra talán elfogad-
hatnók Szabó Bálintnak a c i n e g e madárnévhez kap
csolódó magyarázatát, hogyha A 1 m á s m á 1 o mról 
1754-ből és 1898 tájáról nem ismernek a Szénégető és 
Hunyadi Ödönnek 1947. évi helyszíni gyűjtéséből a Szi-
nyegető ~ r. Sin'it'eu helynevet. Ennek világánál elfo
gadhatónak bizonyul a Pesty Frigyes kéziratos gyűjte
ményében (MgHnt LVII, 213b) az udvarhelyszéki Ko-
b á t f a l v a egyik helynevével kapcsolatban ránk örö
kített következő vélekedés: „Czinigető talán a' Szénége
tőből elferdítve". Maga a Szénégető név ugyan az erdő
ben gazdag vidékeken a szén égetés egykori elterjedtsége 
miatt eléggé gyakori lehetett, hirtelenjében azonban csak 
ezeket az adalékokat idézhetem: 1579: „Szénégetőben'^ 
(Berekeresztúr MT; MNnyv. IV, 406). 1675: „Szénégető
ben" (Csejd MT; i.h.). 1687: „Szén égetőben „(Havad MT; 
i.h. 409). 1647: „Szén égető pataka mellett" (Sóvárad 
MT; i.h. 417—8). 1650: „Szén égető patakján alól" (uc; 
i.h.). 1648, 1671: „Szénégető" (Sajókeresztúr; SzDMon. VI, 
21). 1769: „Szénégető" (Vice; i.h. VII, 105). 1898: „Szén
égető" (Retteg; i.h. V, 532). Kalotaszegen a Szénégető ~ 
Szinigető helynév alakváltozatokban és összetételekben 
olyan gyakori, hogy ezeknek egyenként való felsorolásá
val nem terhelem meg e cikkecskét (L. ezeket: KHn 
Mut.). 

A Szénégető helynévi formából a címszóbeli alakválto
zat a következőképpen magyarázható; A Szénégető hely
névnek az í-ző területeken természetesen Szinigető ~ 
Szinegetó ~ Szinyegetö, esetleg még más ilyenféle í-zé-
ses formája lehetett. Amíg az ilyen nevű helyeken a 
s z é n é g e t é s t a lakosság nagy része folytatta, a hely
beliekben világosan tovább élhetett a helynévalakok ösz-
szetétel voltának, illetőleg az összetétel tagjai eredeti je
lentésének érzete. Mihelyst azonban az erdoirtasok vagy 
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lakosság gazdasági életében beállott valamelyes váltó
sok következtében helyen-helyen a szénégetés meg
unt, egyes helyeken bizonyos hangváltozásokkal kap-
alatosan is annyira elhalványodhatott a helynév ére
ti jelentése, hogy az összetétel eredeti tagjait egy időn 
1 már nem tudták megkülönböztetni. Természetesen 
y-egy helyt bizonyos időpontban a lakosság egy ré-
ében a keletkezőben lévő új alak mellett tovább is él-
itett az eredeti régi, illetőleg a régihe/^ közelebb álló 
rma. 
Az elmondottakból látnivaló, hogy a helynévkutatónak 
rendelkezésre álló jelenkori, sőt néha még a történeti 
átokban ránk maradt helynevek esetében is az ére
ztetéskor nagyon c')vatosnak kell lennie. Rendszerint 
ak a történeti és a jelenkori adatok egybeállításával ke
lheti el a népi vagy a tudálékos könyv-magyarázat 
án való indulás veszélyét. Mint láttuk, az itt vizsgált 
ilynévnek éppen úgy nincs köze a madárvilághoz, mint 
lOgy annak idején a Soíymosíó-féle és a Gálna ~ Kálna 
:l5nievek névadása sem volt köthető a vízi, illetőleg a 
gadozó madarak birodalmához (MNy XL, 239—40, 
KX, 53—5, ETF 101. 43; AÉ 408—11, 441—3). 
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EMAN, JOSIKMA.M 

Mindkét helynév a kalotaszegi Gyerövósárhely törté
neti helynévadatai között 1785-től mutatható ki a kö
vetkező változatokban, összetételekben, illetőleg névutós 
kapcsolatokban: 1785: Az Ernán előtt. Az Ernán megett 
Az Emány oldalban. 1795: Ernán meget (sz). Émán tetőn 
(sz). 1822: Ernán megett (sz). Emán oldalán (sz). Emány 
tetején (sz). Emánnál (sz). Emáj oldalába (sz). 1891: Émánt 
l(ető) (KHn 152—6, 158). Ugyanott a legelső Emánj 
adatot is magába foglaló íorrásban ilyen szövegrész ol-1 
vasható: ,,Nádikhoz közel Josikmánnál." Valamivel alább, j 
nyilván csak a Josikmán helynév alakváltozatát olvas
suk a Josikmány adalékban (i.h. 153). 

Már az is feltűnő, hogy az első helynév a történeti 
adatok tanúsága szerint Ernán ~ Einán ~ Emány > 
Emáj alak mellett nagyon későröl még Emánt formában 
is előfordul. Ez arra mutat, hogy itt egy eredetibb hely* 
névalak fokozatos elalaktalanodásáról van szó. Akár é, 
akár e kezdöhanggal olvassuk e helynévváltozatok elsj 
betűjét, a helynévben összetételt kell látnunk. Az össze-; 
tétel első tagja az éh ~ eh (vö. erd. nyj-i éhes) szó,: 
utótagja pedig 1. a 'déli, verőfényes oldal', 2. 'a róka: 
bőrének melli része' jelentésű m,ál köznevünknek hely
neveinkben gyakori mún ~ mány ~ múj ~ mÁnt alak
változata (Pais, A mái változatai: MNy XII, 168 kk.). A 
m.ál > m.üly > máj fejlődés eredménye az Émáj; a szó
végi j-nek a vele rokonhelyi képzésű ny hanggal való 
cseréje révén keletkezett a mány-os utótag. Ebből vi
szont a rákövetkező t és d hatására formálórlott az n-es 
alak, mint ahogy például az eredetibb ön/ceni/t-böl is 
önként lett (i.h.). Ez magyarázza meg azt is, hogy pél
dául a szár 'kopasz' és mány f< m,áX) összetételű hely
neveink közül (ilyeneket Erdélyből több helyről isme
rünk!) az udvarhelyi Vargyason a Szármántptő helynév
ben, tehát valóban -t előtti helyzetben, n-es és nem 
ny-es alakot látunk, holott a többi esetben — legalábbis 
Erdélyben és főként a székelységben — mindenütt Szár-
m,úny-nyal találkozunk. 

Mint előre is sejthető, a gyerővásárhelyi Émál ~ Emin 
~ Emány ~ Émáj összetétel nem egyetlen még Errlély-
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len sem. A s^íiiágysági Diósaclr(')I 1864-bcíl egy Éhmál 
s egy Ehmál gödör köze, a háromszóki Lemhényröl 
gyar.ez időből Éh máj, Árkosról pedig az Emáji ut hely-
év mellett egv Émáj-t is ismerek (Pesty, MgHnt XVIII, 
8b, 19b, 142a^ XXIV, 68b). Hogy pedig ilyenféle helyet 
evezhettek el a fonti nevekJcei, arra nézve a maga ízes 
^szerűségében tájékoztat az árkosi Émájhoz fűzött kö-
etkezü megjegyzés; „csúfondárosan neveztetik e h e z é t 
lájnak is, mert agyagos, vizes, csalfáson termő határ-
5SZ, trágyahaszon is hamar kivásik belőle" (i.h. XVIII, 
Bb). Az É m á ] - o k , illetőleg fennebb felsorolt gyerővá-
Jrhelyi meg máshonnan lejegyzett vagy ezután lejegy-
5ndü változataik tehát az Edomb- és Émezö-iéle hely
evekkel együtt sovány, rosszul termő szántóra, rossz 
iénahozamú vagy silány legelöt adó határrészekre vo-
atkoznak. A helynévképződést megindító szemléleti alap 
shát nyilvánvaló. 
A címszóbeli másik gyerövásárhelyi helynév, a Joaik-

lány ~ Jósikmán [olv.: Józsikmán(y)] magyarázata 
lost már egyáltalában nem nehéz. Nyilván ez is össze-
ítt helynév: Józsika+mán(y). Az előtag lehet a Jósika 
ialád neve, de lehet (s ez a valószínűbb) a József ke-
sztnév becealakja is. Azért valószínűbb ez utóbbi, mert 
yerövásárhely volt birtokosaként — eddigi adataim sze
nt — a Jósika család nem mutatható ki. — A Józsi-
\mány-ból a Jozsikmdny olyanféle hangkieséses rövidü-
s eredménye, mint amilyenre a Nyárszó, illetőleg a 
irsza helynév tárgyalásakor mutattam rá (AÉ 428—30). 
indössze az a különbség, hogy itt nem a második, ha-
im a harmadik nyílt szótagbeli magánhangzó esett ki. 
z ilyen kiesésre jó példa a szláv opatica > m. apáca, 
szláv medcnica > m. medence fejlődés. 
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ESZEK ÉS TÁRSAI 

A háromszéki Mikiósvárról 1752-ből, a Brassó megyei 
Apácáról meg 1864 tájáról egy Eszeg alakban írt hely
nevet ismerek; az utóbbi évből való forrás egy hegyes-
völgyes területre vonatkozó, Észeg formában rögzített 
helynevet is említ. A kalotaszegi községek közül Kalota-
dámos, Nyárszó és Sárvásár történeti helynévanyagában 
találhatni Ehszeg vagy Eség alakban írt helyneveket 
(KHn 43, 44, 121, 139). Ezeket magam Észegnek olvasom. 

Bár e helynevek esetében gondolhatnánk egy éh+szeg-
féle összetételre is, valószínűbb az, hogy itt észak köz
nevünknek az erdélyi helynevekben nagyon gyakori 
Eszek alakjáról, illetőleg ennek fejleményéről van szó. 
Ez utóbbiból ugyanis az Észeg a leggyakoribb -be ragos 
Észegbe alakban megfigyelhető zöngésült változatból el
vonással keletkezhetett. Megjegyzendő, hogy Eszek hely
nevet a rendelkezésemre álló forrásokból, főként kéz
iratban lévő erdélyi helynévgyűjteményemböl nagyon 
sokat ismerek. Előfordul több kalotaszegi és Borsa-völ
gyi településen kívül Kolozs megyében még Almásszent-
mária, Hídalmás, Komlód, Ludvég, Nagyzsombor, Septér 
és Tuson történeti helynévanyagában. Maros-Tordából 
Kibéd és Vadad, Udvarhelyből Csöb, Eted, Gagy és Szo 
lokma, Kis-Küküllöböl Nagykend, a Szilágyságból meg 
Krasznarécse és Szilágyperecsen régebbi helynévanyagá
ból vannak e helynévre adataim. Kétségtelenül csak 
helynévgyűjtésünk viszonylagos csekélysége miatt nem 
ismerjük még több pontról e helynévalakokat. 

Az észak köznévből alakult Eszek helyneveknek í-ző 
vidékeken keletkezett természetesen Iszek ~ Iszek vál
tozata is. Nem lehet feltűnő éppen azért, hogy az í-ző 
Kalotaszeg néhány feilujának régebbi és újabb helynév
anyagában a XVIII—XIX. századi Eszek ~ Eszek " 
Eszeg -^ Észeg adatok mellett Iszek ~ Iszeg, illetőleg 
iszek ~ iszeg formákat is találunk (vö. KHn Mut.). Pl. 
Z e n t e l k e . 1754: Az Eszegen (k.). XVIII. század má
sodik fele: Az Észegen (k). 1941: Iszeg (KHn. 140—1, 
146). — K a l o t a d á m o s . 1737: Az Ehszegen (k). Az 
Eszegen (sz). 1749: az Iszegen (sz). 1891: Iszeg d(ül)ő. 
1941: Iszeg: Zisegu. Iszegi ú t : Drumu lui Ziseg. Iszek-
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tető: Virfu lui Ziscg (KHn 43—4, 46—8). — De ahol az 
í-zés mellett a népnyelvet az a-zás is jellemzi, a ragos 
Észkan ~ Iszkan alak mellett volt, illetőleg van Iszka 
alak is. így például az a-zó Kolozs megyei Borba-völgy 
vidékén fekvő Burjánosóbuda (Bodonkút) helynévanyagá
ban ilyen adatokra akadunk: 1781: egy Iszka nevezetű 
Falu közönséges hellyén irtottak. 1794: La Jiszka (k). 
1868: Iszka (sz). 1942: Jiszka ~ Iszka (sz) (BHn 42, 45—6). 

Ezek az adatok, amellett hogy az I s z e k és az I s z k a 
helynévnek az észak köznévvel való kapcsolatát bizo
nyítják, rámutatnak arra is, hogy a kérdéses települések 
román népnyelvében miképpen alakultak át ezek a ma
gyar helynévalakok. A fennebb idézett Iszka helynévből 
például Burjánosóbuda (Bodonkút) román lakosságának 
ajkán szóeleji jésüléssel Hska lett, sőt újabban ez az alak 
(Jiszka) visszakerült a román nyelvi hatásnak kitett ot
tani magyarság helynévkincsébe is. Az efféle egyáltalá
ban nem lehet feltűnő, hiszen éppen a Borsa-völgyi ma
gyar népnyelvi térképezés munkája során kerültek elő 
üyen kölcsönzéssel és visszakölcsönzéssel keletkezett kü
lönleges alakok. Ugyancsak román szájon alakult az 
Iszeg-höl a román Ziseg ~ Zisegu helynév, nyilván úgy, 
hogy a névelős az íszeg alakban hallott helynévkapcso
latot szőhatár-tévesztéssel a Ziszeg-nék értelmezték. E 
kapcsolatból kivált névelőtlen alak lett aztán román szá
jon a magyar Iszeg megfelelője. Ilyenformán keletkezett 
helynévalakoknak bizonyult többek közt a nemrégiben 
megvizsgált dési Zergehid < Ergehíd, a Kolozs megyei 
Kisbácsról való Zerge < Erge, a magyarókereki Zordo-
mányos < Ordományos, Zanda < Anda, a magyarbikali 
Zimola < Imola és a zentelki Zámborus < Amb(o)rus 
helynév (MNy. XXXVIII, 201—2; EM XLVIII, 99—100, 
XLIX, 144—5, 495—8; AÉ 384, 451, 453, 457, 460). Mint 
egy elóTDbi cikkecskében kimutattam, ugyanilyen sajátsá
gosan alakult kölcsönzéses-visszakölcsönzéses népetimo
lógiával keletkezett forma a Kolozs megyei Egeresről is
mert Z a n y g y a l h e g y ~ A n y g y a l h e g y hely
név is. 
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HAPARNYAK 

A szolnok-clobükai Szászzsombor 1754-böl való hely
nevei között olvasom a címszóbeli alakot (SzDMon. VII, 
167). Ugyanabban a kiadványban 1864-ből ezeket az ada
tokat látom: „Hoportak, Ol. Hopirtyok, kaszálló" (i.h. 
168). E két utóbbi adat közül az első a magyar, a máso
dik a román népnyelvből lejegyzett alak. 

A címszóbeli helynév helyes magyarázatához előbb a 
későbbi alakok megvilágítására van szükségünk. Ehhez 
hozzásegít Bakó Elemér fejtegetése (Egy magyar szócsa
lád: hopp, hoporcs, hömpölyög, hederít: MNnyv. IV, 51 
kk.). Bakó ugyanis kimutatta, hogy a régiségből és a 
bukovinai meg a moldvai magyar népnyelvből ismert 
hop ~ hopp 'apró földcsomó, bucka, domb' köznévnek 
egyebek mellett ilyen -r-{--cs és -r + -t ~ -ty képzős 
származékai is vannak: hoporcs, hoport ~ hoporty. E 
származékok közül kétségtelenül a ?ioport-nak -k többes 
jellel ellátott alakját őrizte meg a fennebbi magyar Ho
portak és a /iopo?'í?/-nak ugyanilyen jeles formáját a ro
mán Hopirtyok; ez utóbbi alak esetében azonban vagy 
már a magyarban, vagy a románban a magánhangzó-ál
lományban elhasonulással kapcsolatos hangváltozás tör-
Lónt. Ügy látszik tehát, hogy a maros-tordai Magyarpé
terlaka, Nyárádszentmárton, Szabód és Vadad határából 
ismert Hoportyok (Nyr. 11, 332, 382, 428, XLVI, 246), a 
Nyárádszentmártonról már 1772-böl előkerült Hoportyok 
helynévből egy szántó- és kaszálóterület neveként (EM 
Lt Hilibi Gál-gyüjt. Conscr.) kikövetkeztethető hoporty 
köznév mellett az erdélyi népnyelvben lehetett hopirty 
alakváltozat is. Éppen ezért valószínűnek tartom azt, 
hogy a Hoportyok esetében nem többes jellel ellátott 
alakról, hanem egy hoportyok köznévről volna szó (vö. 
erre nézve Hefty Gyula ^'\ndor: Nyr. XL, 211 és Bakó: 
i.h. 64). A hoporty és nem a hoportyok alak mellett ta
núskodik a háromszéki Oltszemró'l idézhető Haportyás-
tartománya helynév is (Bogáts Dénes, Háromszéki hely
nevek: Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum ötv'en-
Gves jubileumára. Sepsiszentgyörgy, 1929. 66), mert en
nek előtagja nyilván a hoporty köznév haporty alakvál
tozatának -s képzős formája. A szabédi Hoportyok köz-
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léséhez Kriza János hozzálüzte a „dombos oldal" meg
jelölést, és így ezt bátran olyan suvadásos, dombocskák-
tól felszabdalt hegyoldalra vonatkozó földrajzi névnek 
tekinthetjük, mint amilyeneket az országszerte slöfor-
duló Dombok és Halmok helynévvel is jelölnek. A Ho-
•portak ^ Hoportyok ~ Hopirtyok helynév jelentése is 
aagyjában ugyanaz, mint előbbi két, a mai köz- és iro
dalmi nyelv szókincséhez tartozó köznévből alakult tár
sáé. 

Az 1754-bül idézett Hopornyak nemcsak nyíltabb ma-
gánhangzós állapotáért, hanem a í ~ íy képző helyén 
álló ny eleméért is érdekes. Ezt ugyan a rokonhelyi kép-
zó'désű ty és ny ejtésbeli felcserélésével, vagy a tollba-
mondás után író vagy másoló forrás-szerkesztő, illetőleg 
forrás-felhasználó változtatásával is magyarázhatjuk, 
nem lehetetlen azonban egy más értelmezés sem. A 
szászzsombori magyar népnyelvben élhetett a hoport ~ 
hopirty mellett egy -r-{--ny képzővel alakult *hoporny. 
illetőleg egy belőle a-zással fejlődött *kaparny tájszó is 
(ez a község éppen a közép-erdélyi a-zó területhez tar
tozik!), de a három alak küzdelméből a XIX. század kö
zepére a Hoportak : HopirLyok helynévadatban megőr
zött alakváltozatok kerültek ki győztesen. Addig is tehát, 
amíg a hoporny ~ haparny tájszóra több köz- vagy 
legalább helynévi adat elő nem kerül, csak mint való
színűséget kell e két alakváltozatot nyilvántartanunk; a 
cimszóbeli helynévnek a hop rokonságába való tartozását 
azonban kétségtelen ténynek tekinthetjük. 
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HEGYESEL. 

A Kolozsvár tőszomszédságában fekvő Szucság hely
nevei között 1765-ben előfordul az „Alsó, Felső és Kö
zép Hegyesel" helynévadat. UgyaneblDŐl az évből, ugyan
onnan ismerjük ezt a helynévi adalékot is: ,,a Felső He
gyesben levő Vágyás (!) n(evezetü) oldal" (e) (KHn. 254). 

A Hegyesel helynév kétségtelenül a hegyes és a ma
gyarból köznévi használatban már kiveszett elü- ~ elve 
"valamin túl eső; pars ulterior' szó összetételéből kelet
kezett. Nemrégiben más állítással szemben kimutattam, 
hogy vízneveinkben milyen gyakori az elve szó előfor
dulása (MNy. XXXIX, 73, XLIII, 299—300, AÉ 374—7). 
Termé.szetesen nemcsak víznevekben fordul elő, hanem 
más földrajzi nevekben is (pl. a kolozsvári Hídelve). A 
köznévnek a szóban forgó helynévben előforduló csonka 
el alakjára nézve idézhetnó'k a régi erdélyi köznyelv Ha
vaselve ~ Havaséi 'Munténia és Olténia együttes neve', 
azaz a havasokon (Kárpátokon) túl eső rész; később az 
elve közszói szerepében való kihalása után népetimoló
giával: Havaselföld > Havasalföld földrajzi megjelölést, 
sőt magának Erdélynek a nevét is, mely tudvalevőleg 
szintén az erdő és az elű ~ elve összetételből alakult. 
Egyébként az elve ilyen szóvégi lekopására hirtelenjé
ben csak az aranyosszéki Sinfalva és Mészkő Vizel (Jan
kó, TAszT. 20, 30) meg a kéziratos forrásokból a Szat-
már megyei Géres Patakelbe, Hidelbe helynevét idéz
hetem (Pesty, MgHnt XXXIX, 11, 23b, 320a). Az utóbbi 
helynevet a forrás helytelenül magyarázza így: „annyi 
mint patak élbe, hídélbe, vagyis szélin, farkán". Ismerek 
még az Udvarhely megyei Bögözről is egy Vizelve hely-
nevot (i.h. LVIl, 89a). 

Nem kétséges, hogy ez adatok utótagjában éppen úgy 
régi elve szavunk lappang, mint a Hegyeseiben. A szu-
csági Hegyesel tehát hegyen túli részt jelöl, de hogy a 
határ melyik részét, azt a helynév 1765 utáni kihalása 
miatt nem tudom megmondani. 
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KASÖVÉR PATAKJA 

A régi Maros-Torda megyei B a c k a m a d a r a s hely
nevei között egy 1759-ből való birtokösszeírásban fordul 
elő a címszóbeli helynév így: a' Kásövér Patakja" (Jó
sika hitb. It. Bethlen lev. Fasc. B. 2). Kétségtelenül en
nek a helynévnek előtagja bukkan elénk valamivel ké
sőbbről a következő két adatban: 1791; „az Észak n(eve-
zetü) oldalnak felső felén . . . a Falu Kásuer n(evezetű) 
Erdejébe" (CU. Naláczi A. conscr.). 1Ö30: az észak nevű 
Helyen Kasuver végibe (Henter It. Fasc. 1 Nro. 47). Ben-
kö Loránd helyszíni gyűjtése során 1943-ban lejegyezte 
a Kásüvér és Kásüvér erdeje helynevet is. 1701-ből is 
ismerjük a Kásüvér erdeje helynévalakot (MNyv VI, 
153). 

A címszóbeli helynév előtagja elhomályosult összeté
tel, nyilván a kása N. kása ~ káso köznévnek és az üver 
tájszónak összetétele. Erdélyben ez utóbbi, egyelőre pon
tosan meg nem határozható jelentésű tájszó nagyon gya
kori (l. MNy XXXVIII, 367, EM 1943. 92, 1944. 133, 
1945. 272). Magának B a c k a m a d a r a s n a k helynév
anyagából e táiszóval alakult következő helynevekre hi
vatkozhatom: Üver (1733), Üver alatt (1632 előtt), Üver-
dja (1787), Üverfö (1632 előtt), Üvervég ~ övervég 
(1737), Kisüver és Nagyüver. (E két utóbbi jelenkori adat 
Benkő Loránd kéziratos backamadarasi tanulmányából 
való. A ( )-be tett évszám az első ismert okleveles elő
fordulás évét jelöli.) — A Kásüverhöl a Kásüvér ~ Ká
süvér nyilvánvalóan hangűrmegszüntetö hangzókivetés
sel alakult. Megjegyzendő, hogy ugyanilyen alakulás a 
marosszéki S z e n t g e r i c érői ismert Kisver ~ Küs-
ver < Kisüver ~ Küsüver is. (L. erre: Jakab Elek — 
Szádeczky Lajos, Udvarhely vármegye története. Bp., 
1901. 97. — Id. Gyallay Domokos: EM XLVIII, 497—80.) 
— Az üver itteni meglétére ezeket a régebbi adatokat is 
idézhetem: 1693: „egy e r d ő . . . fekete Eoverben". 1791: 
„A Fekete Üver árka mellett" (szántó) (L. még Gyallay, 
i.h.), csakhogy itt a hangűr következményeképpen a má
sodik tag szókezdő magánhangzója esett ki. 
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KÜLLIK. KÜRLIK, KULIK 

A Kolozs megyei Kalotadámos 1941 nyarán tőlem fel
jegyzett helynevei között a Kenedésszerpatak mentén 
egy kösziklás, legelös partot Küllik néven emlegetett a 
falu magyar lakossága. Ugyanezt a helyet a község ro
mán lakói Kuliknak. (KHn 46), a körülötte elterülő szán
tóföldeket Küllikláh-nak. nevezték (i.h.). A helyszín is
meretéből világos, hogy a helyet k ö v e s v o l t á r ó l 
nevezték el, és így előtagjában a kalotaszegi népnyelv
ben általánosan zártabban ejtett magánhangzójú kő köz
név ícű alakját kell látnunk (KHn Mut.). 1715-ből való
ban idézhetjük is „a Kőlyukon innen" és 1720-ból „a Ko-
lyukon innen" adatot (KHn 43). Mindkét adat előtagjá
nak kő alakját csak a forrás leíróinak kell tulajdoníta
nunk; ők írhatták a népnyelvi kű helyett az irodalmi 
alakot. 

A címszóul írt helynévalakok összetett volta s az ösz-
szetétel előtagja így tehát jól megmagyarázható. A má
sodik tagban is kétségtelenül a lyuk C~ luk) köznév 
nyelvjárási lik alakját kell látnunk. Ami a Küllik hely
névalakban különös, az a szóközépi l iken'tődése. Ha 
azonban tudjuk, hogy a kalotaszegi népnyelvben gyakori 
az ikerítődés jelensége, nem tarthatjuk feltűnőnek, hogy 
az eredetibb *Kűlik helynévből előbb *Kűllik, aztán meg 
az első szótagbeli magánhangzó megrövidülésével Küllik 
lett (MNyv I, 60. — Magára az ikerítődés, illetőleg más
salhangzónyúlás jelenségére 1. Csüry Bálint, Mással
hangzónyúlás, ikerítődés a szamosháti nyelvjárásban: 
MNy X X X n i , 141. kk. — Itt éppen az l > II fejlődésre 
van sok példa). Ez alak további hangváltozáson át
esett formájának tartom a Kürlik helynevet is. Jákótel-
ke 1941-ben Gergely Bélától feljegyzett helynevei között 
van egy Kulik ~ Kürlik alakú xs (KHn 42). EzI; egy 
1763-i forrás „a KöZi/cban" alakban említi, de itt is csak 
a népnyelvi alak irodalmiasított átírásáról lehet szó. Sze
rintem a mai Kürlik fejlődését a kalotadámosi Küllik is
meretében jól megérthetni. A fejlődési sor tehát ez lehe
tett : Kü(ö)lik > Kü(ü)llik > Küllik > Kürlik. A legu
tolsó tag közvetlen előzője tehát a Küllik lehetett, s az 
utolsó ebből a folyékony hangok (l, r) egyszerű elhaso-
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nulásával keletkezett. Ilyen elhasonulásra éppen a ka
lotaszegi Jegenyéről idézhetek még egy helynév-alak
párt; az 1864-ből ismert Dérlés meg az 1941-ben lejegy
zett Déllés helynevet (KHn 208, 210). Ezek között nyil
ván ugyanaz a viszony, mint a Küllik és a Kürlik között. 
Az II > rl változásra idézhető példaként Persián Máriá
nak a kidéi kendermunka magyar szókincséről írt, kéz
iratban levő dolgozatából, a küllő > kürlő \ csöllő > 
csűrlö I vetüllö > vetürlö köznév. A csörlő ~ csürlő 
alak máshonnan is ismeretes (MTsz. EtSz). Kolozsborsán 
1941-ben magam hallottam a küllő mellett a kürlő ala
kot is. 

A címszóban harmadikul olvasható kalotadámosi román 
Kulik helynév tehát kétségtelenül a magyar Kulik ~ 
Küllik helynév román ajkon keletkezett formája. Az első 
szótagban a magyar helynévalak ű > ü-je helyén álló u 
nem lehet feltűnő, hiszen a románból hiányzik az ü hang, 
és így a község román lakossága ü: u hanghelyettesítés
sel vette át a helynevet. Ez természetesen megtörténhe
tett, ha akár egy Kulik, akár egy Küllik alak volt az 
átadó nyelvben. Legfeljebb, ha ez utóbbi alak volt meg 
az átvétel pillanatában az átadó nyelvben, akkor még 
számolnunk kell azzal a lehetőséggel is, hogy a hosszú, 
iletőleg ikerített mássalhangzót szinte egyáltalában nem 
smerő román nyelv ikerítetlen alakban kölcsönözte át 
i magyar Küllik helynevet. 
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MÉZMAB, SZÖLÖMAE 

A Kolozs megyei Nyárszó helynevei között 1941-ben 
Gergely Béla lejegyezte a Mézmár, Mézmárajja, Méz-
múródal és Mézmártető, és ugyanitt a Szőlömár és Sző-
lőmáródal helynevet (KHn 126). A Mézmár helynévre, 
illetőleg a csoportjába tartozó többi helynévi összetétel
re nincs történeti adatunk, a Szőíőmárra azonban már a 
történeti forrásokból is idézhetök a következő adatok: 
1737: A Szőlő Mark (!) felett (sz). A Szőlő májban (sz). 
Szőlő maj oldalon (sz). A Szőlő máj hegyin. A Szőlő Mái 
hegyin. 1864: Szőlő mái. 1899: Szőlömál (i.h. 121, 124—5). 
A SzőlőmáT helynév utótagjában tehát a helyneveinkben 
nagyon gyakori, ma köznévi szerepében már kihalt mS, 
szavunk lappang. A Mézmár < Mézmái helynevet tehát 
'Mézoldal'-nak, a Szőlómár < Szőlőmál-t pedig 'Szólő-
oldal'-nak lehet értelmezni. A helynévadás maga a 
Mézmár esetében azon a szemléleten alapulhatott, ame
lyet a tordai MézesTtiál lejegyzésekor a gyűjtő így fogal
mazott meg: „A legjobb, legédesebb borok itt teremnek.* 

Érdemes egyébként azt is megjegyezni, hogy a két 
címszóbeli helynév a m.ál köznévnek egy olyan alakvál
tozatát őrizte meg, melyet eddig nem tartottunk számon. 
Ez a már alakváltozat a két folyékony hang (l, r) cse
réje révén éppen olyan területen keletkezett, ahol e cse
re más köznevekben is kimutatható. Kalotaszegen ugyan
is az alsó, jelső, túlsó köznév jobbára arsó, ferső, túrsó 
alakban használatos, bár újabban ez a hangállapot a köz
nyelvi alakok hatására kezd megzavarodni, ós így e ré
gebben kizárólagos r-es népnyelvi alak mellett hallható 
az Z-es forma is. Ilyen alakban maradt azonban meg az 
alsó melléknév s már elemzett magyarvistai Arsága 
helynévben, mert ennek — mint már előbb kimutattam 
— eredetibb alakja Alsóága > Arsóága lehetett. Ilyen 
l ~ r váltakozásos, illetőleg hangcserés alakjai egyébként 
a csalán köznévnek is vannak. A népnyelvben ugyanis a 
köznév számos alakváltozata között a csanár, csinár és 
csonár forma is használatos. 

294.1 
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MYLSID 

Az Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltárában lévő gr. 
Bánffy-levéltárból Varjú Elemér egy 1325-ből való 
egyezséglevelet közölt. Eszerint Apa fia Jakab és ennek 
Jakab nevű fia az erdélyi káptalan előtt Dénes fiát, 
Tamást a rajta elkövetkezett károkért, különösen Idecs 
vára elhamvasztásáért Mylsid nevű halommal és Sy-
misne (később: Semesnye Szolnok-Doboka megyében) 
birtokkal kárpótolja (BánffyOkl. I, 51—2). Az oklevélben 
a kárpótlásként adott egyik birtok neve többek között 
„monticuli Mylsid nominati", majd „dicti monticuli Myl
sid" szöveg-összefüggésben fordul elő. — Ez oklevélbe 
iktatott helynév olvasata csak Milsid lehet; így aztán 
összetett helynévnek értelmezhetjük. Első tagja a mai 
mély szó í-zö mily, esetleg mii ~ mü olvasatú alakja. 
Ez így írva többször előfordul a középkori oklevelek
ben. Pl. 1240 körül: „Aquam Mi/Zer." 1257: „aquam que 
dicitur Mylev"'. 1266: „in loco qui vocatur iuxta ydioma 
térre MyZertu". 1400: „ . . . meatus aque Myler nomina-
tus" (OklSz). A helynév második tagjában meg a ki
halt séd 'folyóvíz' köznévnek ugyancsak z-zo sid > síd 
alakját látom. Érdekes, hogy a köznév ilyen i-zö válto
zatát először ugyancsak a Bánffy-levéltár egyik 1378-
ban átírt, de 1228-ból való határjáró okleveléből lehet ki
mutatni; a Kolozs megyei S z é p 1 a k határának hely
nevei között szerepel az Oszójó síd („rivulum qui voca
tur Osoio syd") helynév (BánffyOklt. I, 4). E helynév 
értelmezésével kapcsolatban már régebben kimutattam, 
hogy az utótag szd-nek olvasandó. Ez olvasat és értelme
zés helyességére nézve idézhető néhány helynév, mint 
amilyen például 1254-ből a Sidfy, 1294/1367-ből a 
„Ryuum qui vocatur Syd", 1328-ból a „ . . . riuum Kiial-
sidi dictum", 1334-böl pedig éppen a „riuulo Meelsyd 
nominato" adatban olvashatón kívül a Szilágy megyei 
Ny ír s i d neve, mely a 'mocsár' jelentésben már ela
vult nyír köznév és a séd ~ síd > sid 'folyóvíz' szó öaz-
szetétele (vö. IVINy. XXXV, 51—2; SzE 436—7). Termé
szetesen a Milsid név csak jelölésköri kiterjedéssel le
hetett a XIV. században is egy h a l o m neve. Ez a je-
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lenség azonban egyáltalán nem szokatlan a helynévala
kulások történetében. 

A kérdésben forgó Mylsid tehát szerintem csak Mtl(y)-
sídnek olvasható és 'Mélypatak'-nak értelmezendő. 
Ugyanúgy tehát, mint a Dés 1261-i hamisított határjá
rásában előforduló „Quendam fluuium Melsed vocatum" 
(ArpÜjOkm. VII, 10) szövegrészben olvasható pataknév; 
ez egyébként alighanem a mai dési, valóban nagyon 
m é l y m e d r ü Deberke patakának -régi magyar neve 
(1. tőlem; Dés helynevei; ETF 101. 44). 
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A BEV ÉS ALAKVÁLTOZATAI 
EBDftLYI HELYNEVEINKBEN 

1. A hó ~ havat, hé ~ hevet típusú sz(')król szólva, 
Gombocz Zoltán a ré ~ révet 'portus' fdnév eredeti alak
ját 7-eü-ben állapítja meg, és e főnévnek még rö, ré, rí 
alakváltozatát sorolja íel (MTörtNyt III. Alaktan. 1925. 
80. — A szónak i-zo vagy i-zö régi nyelvi, illetőleg nyelv
járási riv, riv, ri változataira nézve 1. Pais, Part, rév, bolt: 
MNy XXXI, 104). A szónak azonban nemcsak ezek a 
változatai voltak vagy vannak. A XIV—XIX. századi er
délyi helynévanyagból olyan alakok is idézhetek, ame
lyeket eddig nem ismertünk. Az alábbiakban felsorolom 
a szóra vonatkozó tőlem ismert erdélyi helynévanyagot. 
A háromszéki helyneveket néhai Bogáts Dénes volt szí
ves kiírni nagy kéziratos helynévgyüjteményéböl. 

A - A régi H á r o m s z é k megyéből: N a g y a j t a. 
1761: aá Hajó révnél. 1797: Hiu ~ Hijo révben. XVIII. 
sz.: Rév. — M á t i s f a l v a : 1673: az Sárkány révinéi. 
1306: A Külső Sárkányréviben. — U z o n : 1627: Kökösi 
Reh fele. 1673: Révnél a Feketeügyön. 1690: Meregh 
teoreo révben. 1694: a Kovacz revin. 1696: Nagyrév 
dombján. 1713: a Kökösi által jaro Revnel az Fekete ügy 
mellett. 1732/1816: Nagy Róhnél, a' Kitsi Réhre menő
ben. 1742: az Kovács réve előtt, az vizelve Kovács reve 
előtt. 1748: az nagyréven fellyel. 1757: a' Nagy Réven 
aloU. 1758: a' Nagyré előtt. 1762: A Nagy Rév előtt. 
1776: az Erdőlőrének alsó résziben. 1786: Szilogszeg réve 
alatt. 1787: Szilok Szeg réve előtt, az Erdölő révben. 
1791: A' Nagy Réh Martján. 1794: A Szilok réve alatt. 
1821: A Péter Mihály Révinéi. 1825: A' Kováts réve pusz
tája. 1838: a' kitsi révnél. 1929: Kenderrév. Kisrév. Ku
pán réve. Nagyrévdombja. — L e m h é n y . 1716: a ICaj-
tár rében. 1728: Kajtár révben. Lemenő Rö lábban. 1741: 
az Fahozo révnél. 1747: Fahozó rénél. 1754: az Árok ré
vinéi. 1769: az Röh lábban. 1772, 1824: Daniré. 1794. Az 
Árok révinéi 1811/1823: a felső Árok révnél. 1936: Rőh-
bértz. 1838: az Alsó Röh Lábban. 1843: a Fahozó réhnél .— 
B ö 1 ö n. 1603: az hajó rekben (!). — K ő z é p a j t a . 
1603: az Rö lábban. 1796: Rében. — S z á r a z p a t a k . 
1699: az elő réven küül. 1726: Előrév. 1790: az elő rénél 
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a Készonvize és az erdő szomszédságában. 1816: a' Rév
ben. — K é z d i p o l y á n (Kézdiszentkereszt). 1720: az 
rő ujj osztásban. Arokelve a rő Sándor á rokában . . . Az 
röben Telekpatakánál. 1727: A' Korgátsban a' Révnél. 
1733: Mocsárrév máskép Mocsárutnál. 1737: A rűh Sándor 
árkában. 1738: A Nagy Mezőben Rő uj osztásban. Az 
Szeget révinéi az egérben. 1810: a" Sziget révinéi. 1820: 
K á p o l n a . . . A Rhöben. — H i 1 i b. 1847: Dombos rév, 
— F e l s ő v o l á l . 1608: Gyilkos revü (! reve?) nevű 
helyben. Gyilkos Révben. 1790: A Rő Széllyesben. 1813: 
Czangonéba gyilkos rébe. — F e l s ő t o r j a . XVIII. sz.; 
Patakrőv. — A l s ó t o r j a . 1603: Reo szelies. 1604: 
Reo Szellyes. 1697: Reőben. 1745: Rövre menő. 1753, 
1760, 1766: Rőre menő. 1813: Rő Szélesben. — K é z d i -
v á s á r h e l y . 1689: Sárré. — M á l n á s . 1670: Gere-
bentz előtt a réhnél vicinussa az Olt vize. — D a l n o k . 
1669: Saygo revénél. 1696: a Révnél. 1718: Az Salgoban 
az Alsó Rén alól. A Salgoban az Felső Rén alól. 1732. A 
Sallgoba az alsó Révnél. 1741: az alsó rén fellyel. 1757: 
A' Középső Réhnél. 1772: Sajgóban az középső révnél 
~ rénél. 1803: a' középső rénn alul. 1847: a Sajgóba a 
felsőrévnél. — A l d o b o l y . 1681; Szekér réviben. 
1701: A Felső határban Ró'h hidnál. 1715, 1818: Ré Szege. 
1720: Révhely. 1720, 1732: Rév alatt. 1727, 1759, 1762, 
1774, 1812, 1847: Alsó határban Szekeribo. 1734: az Oro
szok révinéi. 1759: Részeges. 1760: A Részege (!) előtt. 
1765: Rév szege. 1779: az Égető révinéi. 1797: A' Rév 
Szeg előtt, az alsó réten Szekérré n.h.-ben. 1818: Az oro
szok Réviben. A' Szekér Rév n. Hellynél. 1847: Szekéré 
szélyen. 1854: Szekérébe v. Egerbe. — K é z d i m a r t o -
n o s. 1828: Sárkányréve. — K é z d i o r o s z f a l u . 
1696: Gecse rév mellett, geczi révin tul. — S z e m e r j a*. 
1746: Rév a Benedek n. helyen. [*Ma Sepsiszentgyörgy
höz tartozik]. — F e s e l n e k (Kezdikővár). 1740: Rőh 
szellyes. 1742: Rő szélyben. 1795: Gancsi révnél. 1799: Rő. 
1831: Röszelyesben. — I m e c s f a l v a . 1725: Rév előtt. 
Musa révinéi. 1791: Az Falu porongya mely Klastrom 
Révinek is hivattatik. — K á i n o k . 1767: Réven által-
járo u t . . . — D a m o k o s f a l v a . 1659/XIX. sz. eleje: 
rére menőben. 1681, 1787: Goán Révinéi. 1742: Guár ré
vinéi. 1750: a Barabás uramek Réveken alól ezen Tóke-
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rüleí formájú kaszáló hely. — K a n t a " . 1700, 1720; 
Sárré [*Ma Kézdivásárhely egyik része]. — H i d v é g. 
1692: Közép révnél. 1780: Révre menő. — C ó f a l v a . 
1635: szelies rénél. 1688: Szelljes renel. 1753: Mosó rév. 
1759: Széllyes rév n. hellyben. 1775: Göbetz réjinél v. 
révnél. Mosoré lábban. 1804: Jankó révinél. a Kó'révinél. 
1837: Széjes rére menőbe. 1850; Mosorévre menü uttza. 
— L é c f a l v a . 1562: rew^e(n) felwl, nagy rewen alól. 
1670: Dalnok révinél. — N y ú j t ó d . 1634; az Reó negied 
lábban. 1635: reó harminczasba. 1639: Reö részben. 1640: 
Reönel. 1654: Az Reoh Neged lábban. 1670: az Reó har
minczasba. 1745: Tusa révinél. 1778: Feketeügymezeiben 
Szász Révin. 1794: Szász Péter révin a Marton. Matskási 
réve. Ró' Negyed lábban. 1929: Bács Miska réve vagy 
itatója. Lukács réve v. itatója. — S e p s i s z e n t 
györgy . 1788: Lóré (erdő). — I k a f a l v a . 1607: Rő-
láb. 1650: Reoszer. 1667: rószerb(en). 1680: Röh Gálos. 
1696: Reőgálos. — B ö 1 ö n. 1690: Rö. — F e 1 s ő c s e r-
ná ton . 1786: Rő. 1832: Röh. — K é z d i m a r t o n f a l -
va. 1758: Guáré. 1778: Govárré 1801: Goáré. — B a-
r á t o s . 1732: Bogdán réve. 1756: Fazakas révin. 1758 
Bentze réve. 1797: Lécfalvi réh. 1847: Nagyréh. 1929 
Pál Adámné réve, Pál Tamásné réve. — Z á g o n . 1721 
Vola Ren tul. 1790: Beder Továba a Réven innét. 1818 
Oláh révinél. — M a k s a . 1562: az Nag rewen alól. — 
I l l y e f a l v a . 1603: Revzegen. Rew Szeg. 1677: Ege-
tó'réve. 1787: Oroszok reve. 1829: Alsórév. — M á l n á s . 
1591: Czolnok reh. Farkasre. 1670: a Révnél vicinussa 
az Olt. 1691: Hoszszai Ré. — S z ő r c s e . 1559: Luka Re
ve. XVIL sz.: Hajó rehben. 1716: Hajó révben. 1719: Hijo 
rebben. 1731: Hallyo rév n. h. 1738: Horgosré. 1748: He-
jo rév. 1750: Hijjo Rév. 1779: Hijju Révben. 1832: Hio-
rébe v. Hiorévbe. — A l s ó c s e r n á t o n . 1600: az reo 
lábba. 1627: az veolgen kiuul az Reoben. 1650: Reöh láb
ban, az reóh feöld labyan. 1655: Reo keozeott. 1721: Fel-
seo Rő. 1762: Rhö Lábban. 1771: A' Ró'hbe. 1810: Rév. 
1848: a' Rhőbe. 1933: Kisrő. — K u r t a p a t a k . 1629; 
az Nagi reure ieoveobe. Az Nagi mezeoben az reoben. 
1713: Rő. 1844: Alsó RőhnéL 1854: Rőh. — B é l a f a l v a . 
1800:Ró'bértz (e). —H a t o l y k a. 1606: az rehben. 1721; 
Rőh. 1724: Rő. — G e l e n c e . 1614: az Zabo reve(n) alól 
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;i.z Osdola vizén. 1778: Rákosréve. 1835; Osdola vízinél 
a Széna hordó Réhnél. — K é z d i a i m á s . 1654: Szent-
egjhaz mezeibe az Reoh neged lábba. 1712; Sáré közben. 
1758; Templom mezejében Röhlábban. — K a r a t n a . 
XVII. sz.: Röláb. 1723: Rci Szóllyesben. 1739: Külsörő. 
1780: Rö. 1823; Torja-Kászon között kulsö Rovben. — 
S z e n t k a t o l n a . 1604: az belseo reoben. az Reöben. 
az reo lábban az vt mellet. — B i k f a l v a . 1509, 1583: 
Egres patak rewe. 1688: az rev mellet. 1646: Az Felső 
fok rGuinel. 1733; a Lisznyai olő rénél. 1751: Dobolon az 
Elő révnél. 1775; a fok Revin. az elő Réhnél. 1778; Ho-
szu réhnél. 1784: Egrespataka alsó réve. Egrespataka fel
ső réve. 1815: a felső fok Réh előtt. 1829: Simon Réve. 
— E g e r p a t a k . 1678: Nagyrévnél. 16í)6: Szekérrév, 
1709; Szekér Révin aloll. 1805: A Réten a Butsok^ révi
néi ["A Bucs itt családnév]. 1825: Hoszu Ré előtt. 1827: 
Bika Róvibe. — S z á s z f a l u . XVI. sz.: az reobe. 1635: 
az róben. Az reó harminczosba. 1697; az reo részben. 
1845: Rő kerület. _ E s z t e l n e k . 1631: Roh bercz' 
niaka '["Ma Lőbércnyaká-nak mondják]. 1648; Reö. 1793. 
Rőbérc. — B á r ó t . 1632, 1666; Köveczes rév. 1669: Sza
randok rev alött. 1790: Szarándok révben. 1798; Köve-
tses Révben. XVIII. sz.: Kovács" Rév hágójában [''Másutt 
Követses Rév Hagojáb(an) alak áll; lehet, hogy a fentebbi 
adat csak ennek elírása]. 1806: A' felső Szarándok révbe. 
Hiu rév. Hejo rév. Heorév. A' Kövecses rév tetején. A' 
mosó révben, mellynek szája Napnyugotrol a' Kormos 
Lángos follyo vize árka. 1808: Disznórév, Hejjorév. 1837: 
Hajor-éj. 1840: Szarándokréh. 1850: Disznyoréh (csereer
dő). 1857: Követses rév oldalán. — S e p s i m a g y a r ó s . 
1696: Köles kert réve n. hellybe' mellynek vic. ab una 
a patak. 1717: a' révnél. 1749: a Révnél a ponkon. 1798: 
Ivánka Patakánál a Rév n. helyen. 1811: z Rébe. Köz
helyben Rév-ponkon. 1825: a Réhre menőben. 1845: Ré-
ponknál. — M á r k o s f a l v a , 1673: Sárkányréviben. 
1731: Gátröben. 1795: Gátröv n. lábban. 1845: Felső sár
kán réve. — K i s k á s z o n . 1834: Sáré szélyben. 1851; 
a Másodré megett. — B e r e c k . 1573/1818: Magyaros 
alatt az Ojtoz vizén túl az Magyaros és Rakottyás allya 
n. hellyeken az Első réven innen és tul. 1810; Buzarénál, 
— B o d o s . 1804: Bederéve. — Z a b o l a . 1682: a rö 
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Láb n. helyben. 1716: az halam révénél. — K o m o i L ó. 
1606: Egerpatak rewre ieweoben. 1729: Pap révinéi a F'o-
keteügyön. — S á r f a l v a . XVI. sz. vége: rö fel hold
ban. 1714: Az Rd felly hódban. Hordórév. 1816: Kápol
nán tul a rő fej holdban. 1844: Rőfélholdban. 1856; Rö-
féllába. — K ö k ö s . 1759: az Daczó Révinéi. 1766: Si-
monréve. — A l b i s . 1830: Révbe menőben 1850: Rőh-
ben. — S z a c s v a . 1606: az Egerpataki Rewre ieoveo-
ben. — T e l e k . 1635: Disznód re'nel. — M i k l ó s v á r . 
1752: a' Csorda rehben (Révben ~ rében). Hajó révoen. 
Hejo Rév. Urmösi ré. Rö. 1761: a Hajó rév. — P a p o 1 c. 
1654: Szász róvinél. — K ö p e c. 1680: Baroth felé való ha
tárban Rü neü béliben. 1726: Rév. Bárót. 1747: Disznórév-
pataka. Disznórév teteje. 1752: Rö Baroth. 1816: Révba-
rotban. 1820: Röv Lábban. 1827. Rév előtt. — K i s b o-
r o s n y ó . 1715: Pokolrénél. 1717: a Bergető révnél. 
1760: Saramásréve. 1776: Madarászréve. 1787: Tóköz fel
ső Réve. 1805: Pokol Révnél (ma: Pokoré). 1852: Vágás 
réve. — K ö z é p a j t a . 1633: az reoben. 1683: Roh n. 
h.-ben. 1716: Hoszszu fele Rövben hoszszu lábban. Röv 
lábján. 1752: Csorda rév. Mező ré. Kokas Patakában a 
Révnél. 1796: Rö n. h.-en. — A 1 d o b o 1 y. 1676: Czu-
nia réviben. — Á r k o s . 1677: Vásár rév n. helly. — 
N a g y b o r o s n y ó . 1698: a Vápa révnél, a' gát réve tó
jában. — B i t a . XVni . sz.: a" Fekete ügy Vizén által-
járo révek. — R é t y . 1700: Sovándréba. 1737, 1776, 1822, 
1838: Sovándré. 1819: Sohandriba. 1929: Rövid Sovándré. 
— L i s z n y ó . 1670: hoszszu rere menőben. 1759: a" 
Hoszszu Révnél. 1787: Kupán határban. A Kupán revire 
jövőben 1791: Kupán révinéi. 

B. A régi S z o l n o k - D o b o k a megyéből: D o m o 
kos. 1932: Malomrü. — M a g y a r l á p o s . 1828: Köves 
Rüh (SzDMon. V, 29). 

C. K 0 1 0 z s megyéből: K a l o t a s z e n t k i r á l y . 
1737: Nagy rév előtt (Bánffy I. Nemz. It.). — L. még 
KHn Mut. Nagyrév és Rév al.; BHn Rev al. 

2. Az itt felsorolt helynevekből nyilvánvaló, hogy rév 
köznevünknek az erdélyi helynévkincsben a következő 
változatai voltak, illetőleg vannak: rév (írva: rev, rew, 
reu, rév) \ réj, ré (írva: reh, rej, réh, ré) \ rő (írva: reo. 



reó, reö, reő rö, reoh, rőh, rhő, röh, roh, ró, rő) \ rőv \ rű 
(írva: rűh, rü) | rí ~ n (írva: ri). 

3. Ezek az alakok a következőképpen magyarázhatók: 
reü > röü > rő, illetőleg riü > riiii > rű \ réi > ré > rí 
> ri I rév X rő > röv. — Érdekes, hogy a fenti hely
név-példákban az egyes települések helynevei között ezek 
az alakok nem egyszer váltakozva jelentkeznek. E vál
takozások magyarázata talán a kérdéses hely népnyelvé
ben levő nyelvjárási ingadozásokkal magyarázható, vagy 
azzal, hogy az okleveles adat leírója saját nyelvjárási 
alakját jegyezte bele az oklevélbe. Egyébként a rű alak 
elég ritka; ez csak nagyon későn és nagyon szórványo
san jelentkezett. Ugyanez figyelhető meg a rév i~ röv 
alakváltozat-pár és a •̂ é > rí > ri fejlődésében is. Min
denesetre érdekes volna ismernünk a rév köznév alak
változatait mindenünnen. Helynévgyüjtésünk hiányossá
gai miatt magam még Erdélynek is csak három vidéké
ről gyűjthettem össze példáimat. 
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VERVÖLGY 

Karácsonyi János már kimutatta, hogy e helynevünk 
előtagjának legtöbb esetben nincs semmi köze a vér 'san-
guis' köznévhez, hanem benne a régi magyar, újabban 
csak a Székelyföldről ismert üvér ~ üver szónak meg
csonkult alakja lappang. Ilyen Vérvölgy több helyről is 
kimutatható (MNy IV, 352—3). Szilágy megyében egy 
község és ugyanott négy község egy-egy határrészének 
neve; M e z ő k ü l p é n y helynevei között is szerepel. A 
megoldást az ugyancsak marosmenti S z é k e l y k á l köz
ség határában 1687-ben előforduló Almásüver helynév 
későbbről kimutatható alakja adta meg. Karácsonyi azon
ban mint nem nyelvész nem vehette észre, hogy az Al
másüver > Almásvér esetében nem egyszerű ,,rontásá
ról, „elferdítés"-r6'l van szó (ö így nevezte ezt az alaku
lást!), hanem hangtörvényszerű változásról. Az összetétel 
átalakulása éppen úgy a második, illetőleg harmadik nyílt 
szótagban lévő rövid magánhangzó elsorvadásával ma
gyarázható, mint annyi más hasonló hangtani helyzetben 
végbement változás (vö. Horger Antal: NyF 65 és tőlem: 
EM. L, 117; NyM Mut.). 

Közelebbről a helyszínen a Kolozs megyei B o n c h i d a 
jelenkori helyneveit gyűjtögetve, ott is találtam egy 
Vérvölgyei. A nép természetesen valami harccal kerítette 
kapcsolatba ezt a helynevet is. Történeti adataink, me
lyek kivétel nélkül az e település birtokosa, a Bánffy 
nemzetség levéltárából származnak, 1717-töl kezdve min
dig VéruöZgynek olvasható írás változatokban őrizték meg 
e helynevet. Csaknem egy évszázaddal előbb egy ugyan
ezen levéltárban fennmaradt forrás azonban egy ilyen 
helynévadattal örvendeztet meg: 1638: „Wver oldalon" 
(i.h. Fasc. XX. No. 16). Ebből kétségtelen, hogy a mai 
bonchidai Vérvölgy is előbb Üvérvölgy lehetett. Az üvér 
tájszó, melyet eddig a székely szók között tartottalt nyil
ván, most Erdély nem székely területéről, a Mezőségről 
is előkerült. De itt sem áll magában, mert a szolnok-do-
bokai M e l e g f ö l d v á rról is idézhető a következő két 
hílynévi adat: 1842 „Az Üuerbe" (e). Az Ver alatt (sz) 
(Boidor lev. Magyarlápos). Az üver tájszó azonban köa-
névi szerepében különösen Bonchidán nagyon hamar ki-
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veszhetett a közhasználatból. Csak így érthető meg, hog; 
az Üvervölgyhöl olyan korán, már a XVIII. század ele 
jére — kétségtelenül népetimologizálással — Vérvölg] 
lett. Ezek után valószínűnek tartom, hogy 1813-ból a Ko 
lozs megyei G y ö r g y f a l v á r ó l , 1758-bül az Aranyo 
menti A r a n y o s r á k o sról és 1893-ból K ö v e n drd 
újabban előkerült Várvölgyek is egy előbbi Üvérvölgy 
bői származhatnak. így magyarázhatók a Kolozs megye 
M é r a és V á r a l m á s Vérvölgy alakulásai is (KHi 
241—2, 316; EM L, 143—4). 
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VESZEKEDŐ ERDŐ 

Csűry Bálint (MNy XXX, 311) a Villongó, magam meg 
a Virgó helynévről mutattam ki, hogy pereskedés emlé
két őrzi (MNy XXXV, 50—1, EM 560—2, AÉ 440—8). 
Ugyanakkor említettük mindketten a Peres, illetőleg Pe-
reshid. Perestere s a hasonló helyneveket mint olyano
kat, amelyeknek esetében a névadás az előbbiekkel együtt 
kétségtelenül az e helyek birtoklása körül keletkezett 
egyéni vagy közösségi perlekedésekből, civakodásokból, 
sőt verekedésekből indult ki. 

Az ilyen szemléleti alapon keletkezett helynevek sorát 
szaporítja a címszóbeli név is. Ehhez az adathoz akkor 
jutottam hozzá, amikor 1940 nyarán a budapesti Páz
mány Péter Tudományegyetem Magyarságtudományi In
tézetének megbízásából a Veszprém megyei S z e n t g á l 
községben gyűjtő Lőrincze Lajos helynévanyagát a hely
színen áttanulmányoztam, s vele a gyűjtés kiegészítését, 
feldolgozását megbeszéltem. Ekkor olvastam és jegyez
tem ki kéziratos jegyzetei közül szíves engedélyével az 
1641-ből való következő adatot: „ . . . az veszekedeö er-
deöt és füvet egy aránt élhessék" („Szent Gál és a Hor
vát família a Kabi erdő iránt magok közt tett compro-
missuma" a Szentgáli ref. egyház It-ban). Bár ebben az 
adatban a veszekedő erdő jelzős kapcsolatot még nem 
lehet kétségtelenül tulajdonnév! szerepben használt hely-
jelölő névnek tekinteni, jó számon tartani mint olyat, 
amellyel ilyen szerepben másutt még találkozhatunk. 
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ZÜRK, ZÖRKE, ZERKE 

A Kolozs megyei N a g y p e t r i helynévkincsében eze
ket a helynévadatokat olvasom: 1795: A Zörk oldalán 
(sz). 1826: A' Zörk oldalán (sz). 1891: Zörke. 1941: Zör
ke ~ r. Zerke. Zörkalja ~ r. Su Zerke (KHn 304, 306). 
Első pillantásra eredetibb alaknak a Zörk látszik. Meg-
gondolkoztató éizonban az, hogy ez az alak olyan hely-
névi összetételben jelentkezik, amelyben a Zörk tag egy 
Zörke oldala helynévből hangkieséssel keletkezett hely
név is lehet. De így sem tudjuk más adat híján megma
gyarázni sem a Zörk, sem a Zörke helynevet. Szerencsére 
azonban Nagypetri történeti helynévkincsében 1795-ből 
fennmaradt egy olyan érdekes alak, amely megmutatja, 
hol kell keresnünk az értelmezhetetlennek látszó helynév
alakok magyarázatát. Az említett időpontban ugyanis 
Nagypetri határában Az örke hegyesseben egy erdőt em
lítenek. Ez az adat valószínűvé teszi, hogy itt is, mint 
annyi más esetben, szóhatártévesztéssel átalakult helynév
vel van dolgunk. Ilyenformán tehát a mai Zörke egy 
névelős az örke helynévből alakult, úgy, hogy a névelő 
z-jét egybeejtették magával a helynévvel. A helynév ro
mán Zerke alakja alapján magát az örke alakot is meg 
lehet magyarázni. Szerintem ez talán román szájon ala
kult úgy, hogy a magyar az örkő kapcsolatból a román
ság szóhatártévesztéssel és hanghelyettesítéssel elvonta a 
Zerke alakot. Minthogy a gyakran hallott romános hely
névalak hatására a magyarság tudatában mindegyre hal
ványodhatott a helynév összetett volta, sőt szóhatárté
vesztéssel már ekkor is keletkezhetett Zörkó alakja, visz-
szakölcsönzéssel és az egymás mellett párhuzamosan élő 
magyar és román alak keveredésével (Zörkö X Zerke) 
magyar ajkon új alak (Zörke > Zőrke) születhetett. Az 
örke helynévvel egyidöben jelentkező Zörk alak, mint 
már előbb is jeleztem, nyilván a Zörkö oldal > Zörke ol
dal helynévi összetételből a kalotaszegi helynevekben na
gyon gyakori hangzókivetéssel keletkezett. Az ilyen ösz-
szetéteiekben a magyar lakosság ajkán máig is ŰZ a 
hangkivetéses alak (Zőrkajja) használatos, de önállóan a 
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teljesebb, bár már az előbb érintett módon átalakult 
Zőrke forma él. A román lakosság ma ennek megfele
lően a Zerke, illetőleg Su Zerke helynevet használja. 

1945 

9 — Nyelv és irodalom 



UI 
KÖNYV ÉS IRODALOM 

A KÖNYV JEGY MŰVÉSZETE 

Mikor egyik könyvgyűjtő ismerősöm szobájába lépek, 
és a könyvpolcokon sorakozó könyvek szép rendjében 
itt-ott hézagokat látok, eszembe jut egy híres francia 
könyvbarátnak, Grolier Jánosnak könyveire nyomott jel
mondata: ,,Grolierii et amicorum". De nemcsak francia 
földön éltek ilyen szabadelvűén gondolkozó könyvgyűj
tők; ilyen volt az a magyar Pókai Zsigmond is, aki a 
Batthyány-könyvtár egyik régi magyar könyvébe, Ká-
szoni János •'•Rövid igazítás-«-ába (1647) ezt a bejegyzést 
írta bele; „Est Sigismundi Pókai et amicorum eius". Az 
én könyvgyűjtő ismerősöm, miként a francia Grolier, a 
magyar Pókai meg néhány ritka szellemtársa azt az elvet 
vallja a könyvkölcsönzés tekintetében, hogy könyvei 
nemcsak az övéi, de ismerőseié és barátaié is. Természe
tes dolog, hogy ilyen egyoldalú életelvet a mi köreink
ben, ahol a könyv nem tartozik az ún. tulajdon-szentsége 
jogelv védelmező pajzsa alá, mondom, itt ilyen elvet elég 
körmyclmüség még hallgatólagosan is vallani. Ennek bi
zonysága az a sok hézag is, amely ennek az egyébként 
kétségtelenül emelkedett gondolkodású, de saját érdekei
vel keveset gondoló könyvgyűjtőnek könyvtárában lát
ható. A könyvszeretők nagy többsége azonban éppen el
lentéte Groliernak és társainak. Közülük a legtöbb éppen 
azt a másik velős rövidségü utasítást szeretné könyveire 
írni, amelyet egy könyvön láttam: ,,Nunquam amico
rum". Ez pedig egyszerű parancsban magyarán kifejezve 
annyit tesz: „Barátodnak könyvet ne kölcsönözz!" 

Egyébként a mi világunkban a könyv nem jutott el 
ma sem odáig, hogy éppen úgy kizárólagos tulajdonnak 
tekintsék, mint bármely más ingóságot. A könyvről való 
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felfogás köztünk alig-alig változott a könyvnyomtatás 
feltalálása óta. A legtöbb könyvtulajdonos korszerűsítve, 
komolyabb vagy tréfásabb formában ugyanolyan bejegy
zést tehetne a nyomdai sokszorosítás útján készült könyv
be is, mint amilyet a Batthyány-könyvtár egy XIII— 
XrV. századból való kéziratába 1555-ben Zlyvarych Gás
pár furcsa magyarsággal beírt: ,,Een azt mondom hogy 
myndenyk eoreozzeon magát vgy hogy; valaky ez keon-
wet el akarna lopassál venny tahat három prychket le
gyen rajta venny". 

Nem lehet csodálkozni, hogy már korán, századokkal 
előbb is, mikor a kézirat, majd a nyomtatott könyv még 
drágább és m,ég értékesebb jószág volt, mint ma, a tu
lajdonos minden lehető' módot felhasznált tulajdonjoga 
jelzésére. Azokon a csodálatosan szép kivitelű kézirato
kon, amelyeknek igazi termőföldje Olaszország volt, az 
egyes lapokon alkalmazott címerekkel vagy más jelvé
nyekkel tüntették fel a tulajdonost. A Mátyás király 
könyvtárából ismert kéziratokon, az ún. Corvinákon a 
könnyed lendülettel kanyargó reneszánsz virágfüzérek és 
a szeszélyes, csipkeszerüen áttört keretdíszek között ott 
látni egy-egy korabeli országcímert. Mátyás címerét vagy 
legalább a közismert Corvin-jelvényt: a gyűrűs hollót. 
De éppen Mátyás király könyvein láthatni a könyvtulaj-
don-jelzés egyik aránylag késői változatát is, ti. azt a 
módot, hogy a tulajdonos kívül, a díszes kötet elülső 
vagy esetleg mindkét tábláján jelzi a maga tulajdonát: 
vagy címerének, vagy dombornyomású arcképének, eset
leg mindkettőnek a könyv táblájára való nyomásával. 

E két legősibb tulaj donjelzési mód a kézi-bejegyzés és 
a könyvtáblán kívül alkalmazott tulajdon jegy (külső 
könyvjegy, super-exlibris, superlibros) ma is él, részint 
az egyéni név-bejegyzésben, részint csökevényes alakban 
a könyvsarkára nyomott kezdőbetűkkel vagy címkével 
való tulajdon-jelzésben. Az igazi könyvjegy vagy ex lih-
risz keletkezése későbbi, a könyvnyomtatás feltalálásával 
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és fejlődésével egybeeső mozzanat. A komoly könyvsze
rető ember ugyanis hamarosan belátta, hogy a könyvbe 
való beírással a könyv veszít szépségéből, sőt sokszor 
tisztaságában is hiba esik. Ezért a beírás helyett már a 
könyvnyomtatás feltalálásának századában nyomtatás út
ján előállított külön lapokat készítettek, és ezeket ra
gasztották be a könyvtábla belső felére. Az első ilyen 
tulajdonjelzö lapocskák, azaz az első könyvjegyek Német
országban a XVI. században készültek. Azonban nem
csak a kéziratos, az egyesek megrendelésére készült 
könyv, de kezdetben a nyomdai sokszorosítás útján elő
állított is drága jószág volt, és így megszerzése csak ki
váltságosak részére volt lehetséges. Ezek a kiváltságosak 
a nemesi meg a papi rendből kerültek ki, és így köny
veiken tulajdonjegyül saját nemzetségi vagy egyházi 
jelvényüket, címerüket, esetleg mindkettőt együttesen 
alkalmazták. Az első könyvjegyek tehát pusztán címer
rel vagy jelvénnyel ellátott nyomtatott lapocskák vol
tak. Ehhez azonban már korán hosszabb-rövidebb, kézzel 
írott vagy nyomtatott szöveg járult. A tulajdonos a címer 
mellett kezdólDetűinek, nevének kézi-bejegyzésével vagy 
esetleg rányomtatásával, jelmondata feltüntetésével tette 
lehetővé tulajdonjoga elismertetését. Maga a címer rajza, 
a külső, járulékos díszekben megnyilvánuló stílusjelleg 
természetszerűleg mindig tükrözte a kor uralkodó míí-
vészi irányát, és így rányomta a könyvjegyre nemcsak 
a készítő művésznek, hanem annak a kornak bélyegét 
is, amelyben a lapocska készült. Például az eddig isme
retes első magyarországi könyvjegy, a pozsonyi Teilnkes 
János fametszetű ex librisze címerrajzával, sisakdíszével, 
a címerfoszlányok gazdag redőzetű elrendezésével és 
olaszkoszorús keretdíszével kora reneszánsz ízlését hir
deti. Érdekes ebből a szempontból a Kolozsvári Refor
mátus Kollégium két XVI. századi könyvjegye is. Mind
kettő, a Lazius Farkasé (1562 körül) és a Schallius Kon
rádé (1547) alapvető jellemvonásaiban reneszánsz ízlésű 
ugyan, de a vaskosabb keretdíszeken már látszik a ki
bontakozóban lévő barokk nehézkesebb cifrálkodása. Ér
dekes a könyvjegy szempontjából megjegyeznünk, hogy 
az a gondos, a címer járulékos részeire, sőt az olaszkoszo-
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rús keretrészre is kiterjedő aprólékos kidolgozás, mely a 
Teilnkes-féle ex libriszen megfigyelhető, már a címeres 
könyvjegy művészetének teljes virágzását mutatja. Ez a 
csúcspont; innen már csak a régi formák eljelentéktele-
nedése, söt elvetése útján lehet tovább jutni. 

De nem mehetünk hirtelen tovább anélkül, hogy meg 
ne látnók e három példaképpen említett lapon a könyv
jegy fejlődésének egyik-másik jellemző mozzanatát. Az 
egyszerűbb Teilnkes-féle címeres ex librisszel szemben a 
Laziusén már az olaszkoszorúban foglalt címer csak 
egyik, bár kétségtelenül legfontosabb dísze a lapnak. Mel
lette a könyvek, a keretbe szorított hosszadalmas felirat 
a tulajdonosnak mintegy élettörténetét, sőt jellemzését 
akarják adni. Schallius könyvjegye már egyenesen a tu
lajdonos személyiségét állítja előtérbe: mellképét közli, 
illetőleg feliratban a tulajdonos származásáról és foglal
kozásáról tudósít. Ez a személyiség hangsúlyozására irá
nyuló törekvés természetes emberi-lélektani okokon kí
vül a reneszánsz és nyomában a reformáció egyéniesítő 
hatásának is tulajdonítható. E jellemvonás a polgári ele
mek újkori előtérbe jutásával mindegyre erősödik. A vá
rosi polgárnak, illetőleg a polgári vagy népi rétegből 
származó szellemi pályán mozgónak nem volt nemzetségi 
címere, amelyet növekvő szellemi érdeklődése kétségte
len jeleként egyre gyarapodó könyveibe tulajdon jegyül 
alkalmazhatott volna. így hát mestersége, foglalkozása, 
tudományszakja jelvényével vagy valami egészen esetle
gesen választott jelvénnyel, illetőleg jelképpel helyettesí
tette a szokásos címert. Ezzel az eddigi címertani kötött
ségektől megzabolázott könyvjegy-művészet szabad leve
gőhöz jutott. Ez a szabadság némiképpen üdvös volt 
ugyan, de művészi szempontból nem mindig vált elő
nyére. Míg eddig ugyanis a metszeteket rendesen igazi 
művészek készítették (pl. Dürer is), ezután a kereslet nö-
vekedtével a metszetek színvonala is alábbszállott. Hogy 
itt, ebben a vonatkozásban milyen mélypontot érhet el 
egy eredetileg művészeti ág hanyatlása, mutatja korunk 
divattá fajult könyvjegy-„művészeté"-nek számtalan íz
léstelen példája. 
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A könyvjegy-művészet fejlődésének hullámvonala min
dig olyan korban szökött magasba, amikor a művészi 
sokszorosító eljárások történetében is a fellendülés idő
szaka következett. Egyik ilyen kor, a könyvnyomtatás 
feltalálására következő' száz év, a fametszés virágkora 
volt. E kor legnagyobb famietsző mesterei Dürer Albert, 
Cranach Lukács és Beham Sebald János egyben a leg
kiválóbb, legművészibb könyvjegyek alkotói voltak. Már 
az ö virágzás! korukban (XV. század vége — XVI. szá
zad eleje) mind erösebben fejlődik a grafikai eljárások 
másik két neme: a rézmetszés és rézkarc is. Mindhárom 
eljárás biztos kezet, igazi művészi tehetséget kívánt, de 
minden anyagszerű korlátozottsága mellett gazdag, szé
les távlatú fejlődési lehetőséget is ígért. A könyvjegy
művészet fejlődóstörténetében éppen azért van e három 
művészi ágnak oly nagy, döntő szerepe. Mikor a három 
művészi sokszorosító-ág pepecseléssé vagy iparrá fajult, 
a könyv jegy művészete is hullámvölgybe jutott. Legmé
lyebbre itt is a XIX. század végén zuhan a könyvjegy
művészet életvonala. De végre a múlt század végén való
sággal újra felfedezik a régi könyvjegy-művószet csodá
latos szépségeit. Érdekes, hogy ez a felfedezés a címer-
tannal foglalkozók közvetítésével történt. A német cí-
merszakértó'k és családtorténószek ráébrednek a címeres 
könyvjegyek eddig kihasználatlanul fekvő nagy címer
tani és családtörténeti értékére. A könyvjpgy-művészét 
fejlődésében ez a végeredményében szakmai felfedezés új 
lendület megindítója lett. E felfedezés korban egybeesik 
a német és az angol grafika bámulatos fejlődésével. Ez
zel együtt a könyvjegy művészete is új, eddig nem ta
pasztalt virágzásba kezd. Az igazi művészi sokszorosító 
eljárások mellett azonban mind több és több szerep jut 
a cink-dúcokkal készített lapoknak is. Nem kétséges, 
hogy mint annyi minden másnak, úgy ennek is anyagi 
okai vannak. Mindhárom előbb érintett sokszorosító el
járás nagy művészi ízlést és biztos mesterségbeli tudást 
kíván, míg a cink-lemezzel való munka sokkal köny-
nyebb, de egyben ipariasabb sokszorosító eljárást tesz 
lehetővé. Azok a módok éppen ezért drágábbak, míg ez 
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utóbbi eljárásmód lényegesen olcsóbb. Mivel pedig ma 
már minden könyvszerető ember a maga bélyegét is rá 
akarja nyomni könyvére, a könyvjegy-rajzoltatás és ké
szíttetés szokása egészen általánossá vált. De éppen e 
szokás terjedése, általánossá válása természetszerűen a 
könyv jegyek töblaségét művészi szempontból teljesen je
lentéktelenné tette. A könyv jegy fejlődéstörténete to
vábbra is a legkényesebb művészi ízlést is kielégítő sok
szorosító eljárásokkal készült ex lilirisz-lapok cs az íz
léstelen nyomdaipari könyvjegy-gyártás útján előállított 
könyvjegyek véglete között mozgott. Sőt a kor szellemi 
arculatát híven tükröztető szélsőségekkel korunk mélyre 
süllyedt könyvjegy-ipara vezet. De itt-ott egyre többen 
tíinnek fel olyan grafikusok, akik a könyvjegy alkotása
kor is meglátják a kínálkozí) művészi feladatokat, és 
egy-egy karccal vagy metszettel is a művészet legmaga
sabb csúcsaira jutnak el. 

Természetes, hogy mint minden művészeti vagy ipar-
mííveszeti ág termékeit, úgy a könyvjegy művészetéit is 
közgyűjtemények és magánosok rendszeresen gyűjtik. 
Külföldön szakfolyóiratok és sziakkönyvek egész sora 
terjeszti e szép gyűjtési ág eszméit és divatját. Volt egy 
rövid életű magyar szakfolyóirat is: a Magyar Exlibris. 
A gyűjtés arányait, az egyes gyűjtemények gazdagságát 
csak akkor képzelhetjük el, ha tudjuk, hogy egyes gyűj
teményekben a könyvjegyek száma a százezren jóval fö
lül jár. Az ex librisz-gyüjtés igazi hazájában, Német
országban, Svájcban és Ausztriában vannak olyan ma
gángyűjtők, akik 30—40 művésztől származó könyvjegy
gyűjteménnyel rendelkeznek. Egy-egy ritka vagy éppen 
egyetlen példányként ismert lap olyan hatalmas össze
geken cserél gazdát, mint amilyeneken például a levél
bélyegek egyes ritkább példányait veszik meg. Szeren
csére vannak olyan gyűjtők is, akik nem a mennyiségre, 
hanem a lapok minőségére, művészi értékére helyezik a 
fő súlyt. így aztán természetes az is, hogy az ilyen 
ínyenckedő gyűjtöszenvedély valósággal végtelen fejlő-
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dési lehetőséget nyitott a könyvjegy-müvészetnek is. Min 
ahogy a bélyeggyűjtők hatalmas hadának gyüjtőszenve 
délye jó üzletté tette a különböző államok számára 
bélyegkiadást, úgy ma a könyvjegy-készítést is soka 
maguknak a lapoknak szinte kizárólag gyűjtési célokr 
való alkalmazása érdekében űzik. Az ilyen célból készül 
könyvjegy aztán már csak tiszta véletlenből kerül bel 
6gy-egy értékesebb és nagyobb alakú könyvbe, és íg; 
mintegy a könyvtől elválva, idegenként éli a maga külöi 
életét. Legtöbbször azonban mindössze a tulajdonos nevi 
eló'tt álló Ex libris vagy az utána álló könyve szó jelz 
a metszet vagy karc könyvjegy voltát. A művészi szem 
pontú gyűjtő csakis a művészi sokszorosító eljárásokká 
készített lapokat gyűjti. Például Diamant Izsó gyüjtemé 
nyének mintegy háromezer lapja csaknem mind ilyer 
művészi eljárásokkal készült darab; csak egynéhány vi
lágirodalmi vagy politikai nagyság kedvéért került bele 
gyűjteményébe cinklemezzel vagy más ipari eljárássá 
készült lap is. 

Vannak gyűjtök, akik a különféle tárgyú könyvjegye
ket gyűjtik. Egyik csak a természetjárással kapcsolatos 
ex libriszeket kedveli, másik csak bizonyos ország vagy 
\nidék ex libriszeire vet ügyet. Vannak olyan gyűjtök, 
akik csak az „Ex libris muz ic i s . . . " vagy „Ex libris ero-
ticis . . . " stb. feliratú lapokra vadásznak. A gyűjtési szen
vedély újabb és újabb szemponttal igyekszik felcsiklan
dozni, küzdelemre vinni a beteljesedéstől irtózó, nyug
talan emberi szellemet. Akit azonban nem a gyűjtöszen-
vedély, hanem a könyv szeretete vezet, saját könyvei 
számára tervezett könyvjegye készíttetésekor megfogadja 
az angolok leghíresebb exlibris-művészének, Craig Gor
donnak intését, hogy a könyvjegy ne legyen egyéb, mint 
szerény, egyszerű kis dísz, amellyel kapcsolatíaan a tu
lajdonviszonynak, a könyvtulajdonos egyéniségének kell 
kifejezésre jutnia. Ennek az igazságnak szemmel tartá
sával minden könyvszerető ember rányomhatja bármi
lyen kicsi könyvtárára már a könyvvásárlásban meg
nyilvánuló egyénisége látható, külső bélyegét is. 
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A KOLOZSVÁRI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM 
KÖNYVTARÁNAK H A R Ü M EX LIBRISZE 

Az a három könyvjegy, amelyről it t szólani kívánok, 
kolozsvári kollégium könyvtárának 1935 folyamán ala-

itott ex librisz-gyüjteményéböl való. A kis gyűjtemény 
lapjainak megvetésére Herepei Jánosnak, a kollégium 
b. levéltárosának kutatómunkája adott alkalmat; a gyűj-
5sben megértő munkatársra akadt Brüll Emánuelben, a 
ollégium könyvtárosában. Herepei az erdélyi papok, ta-
árok és más egyházi tisztségviselők élettörténetére vo-
atkozólag keresett adatokat a könyvtáblák és könyvlapok 
íjegyzéseiben. Evégből átnézte a könyvtár könyvállo-
lányának XV—XVIII. századi anyagát, s közben nagyon 
ik eddig lappangó ex libriszt fedezett fel. Ezek közül való 
kollégium két régi, XVI. .századi darabja. 
A régebbi könyvjegyet, a Schallius Konrád 1547-böl 
ló ex libriszét a kollégiumnak egy IX. 1. számot viselő, 
gy ívrét alakú, bőrrel borított, fatáblákba kötött köny-
elsö táblájának belső oldaláról áztatták le. A könyv 

ne a következő: „Institutiones In.stitutionum Juris Ci-
is D. Justiniani sacratissimi principis libri I I I I . . . Lug-
ni, Apud Hugonem, & Haeredes Aemonis a Porta 

D. X. L." — A könyv a címlapon levő »'Ex biblio-
íca Bursae Silesiticae^" kétsoros XVI. századi kézi be-
[yzése szerint valamelyik német egyetem vagy föis-
la, (esetleg a boroszlói) sziléziai hallgatóinak könyvtá-
)ól való lehetett, és való.színűleg innen került a stutt-
•ti származású Schallius Konrád tulajdonába. Ez a 
lallius, mint a metszet kicsinyített hasonmásán is ol-
iható, 1547-ben >->-civis metallicus Schemniciensis^^ volt. 
vei Schemnitz a felvidéki Selmecbánya német neve, 
iönyvjegy Selmecbányái, azaz magyar vonatkozású da-
I. — Erre az álláspontra helyezkedett Nyíreö István 
íreceni egyetemi könyvtárigazgató is Brüll Emanuel-

intézett levelében (1936. VI. 10). Selmecbányán — 
reő szerint — az 1548. évi országgyűlés határozatai 
)ján indult meg a bányaügyek újjászervezése, és e 
ikálat kapcsán kerülhetett ide Schallius is. Közelebbi 
tokát azonban nem sikerült róla Nyíreőnek sem sze-
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reznie; magam sem akadtam személyét iliotően semmi 
nyomravezető adatra. 

Schallius könyvjegye nagyon gondos kivilelű rézmet
szet. Az ismeretlen metsző igazi mestere volt művésze
tének. Jó rajzkészség nyilvánul meg már az egyszerű dí
szítések könnyedségében is, de különösen a metszet felső 
része, a tulajdonos arcképe készült remekbe. A rézmetsző 
élethűségre törekedett ugyan, de nem pepecselt, hanem 
erőteljesen és mégis különleges finomsággal karcolta bele 
a nyomólapba az arc jellegzetes vonalait. Az arckép és 
a ruha-szegélydísz könnyedsége, a keret és a sarok dísze 
reneszánsz ízlésben dolgozó kézre mutat, de a felirat vas
kosabb keretmegoldása már a barokkba való áthajlást 
jelzi. — A metszet szokatlan nagysága (21,5 X' 14,3 cm) 
valószínűvé teszi azt a feltevést, hogy az eredetileg nem 
ex librisz, hanem valami emléklap volt, és a tulajdonos 
csak esetlegesen használta a lapot könyvébe a tulajdoa-
jelzés céljára. A metszetnek ez a példánya azonban két
ségtelenül könyvjegyül szolgált, mert a legújabb időkig 
egy vele közel egykorú (1540) könyv tábláján volt, és 
onnan került 20/1935. szerzeményi számmal a kollégium 
ex librisz-gyűjteményébe. Az ex librisz külső történeté
hez hozzátartozik még az is, hogy a könyv 1777 előtt 
talán hosszabb ideig a Dalnoki Teleki Mihály tulajdoná
ban volt; ekkor ajándékozta tulajdonosa a kollégium 
könyvtárának. Erre vonatkozik az első fatábla belső fe
lén, az ex libris egykori helye fölött levő következő be
jegyzés: „Ex gratuita Oblationc Spectabilis Domini Mi-
chaelis Teleki de Dalnok Procuratoris utriusque Fori in 
Magnó Transilvaniae Principatu Celeberrimi obtinuit 
hunc Librumi CoUegium Reformatorum Claudiopolitanum, 
Anno 1777 Die 5-ta Februarii". — E bejegyzés alighanem 
attól a Diószegi Mihálytól származik, aki a kollégiumnak 
1776. február 12-töl köny-vtárosa volt, majd a zilahi rek-
torsága után külföldre ment (Török István, A kolozsvári 
ev. ref. koll. tört. Kv, 1905. I l i , 324). 

A másik, XVI. századi könyvjegy az előbb ismertetet
tel közel egykorú darab. A kollégium F. 37. jelzetű latin 
nyelvű könyve elülső második, felül csonka örlapjáról 
került 19/1935. szerzeményi számmal a kollégium ex lib
risz-gyűjteményébe. A könyv címlapján a következő eím 
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olvasható: „Athenaei dipnophisitarum sive Coenae sa-
pientium Librí XV. Natale de Comitibus Veneto Nunc 
primum é Graeca in Latinam linguam uer tente . . . Ve-
netiis apud Andreám Arriuabenum ad signum Putei. 
MDLVI". — A könyv nagyon hamar kerülhetett az itt 
ismertetendő könyvjegy tulajdonosának birtokába, mert 
a címlapon a legfelső címsor feletti részen a következő 
egykorú latin nyelvű bejegyzés olvasható: „Sum vuolf-
gangi (!) Lazy vien: Medicj ac Hiatoricj 1562.'' — A könyv 
sokkal későbbi, 1814-ből ismert tulajdonosa az az Emeri-
cus Teleki lehetett, akinek bejegyzése a címlap alján ol
vasható. A könyv — úgy látszik — csak 1814 után ke
rült a könyvtárba. Lehet azonban a bejegyzés csak al
kalmi névbeírás is. 

Az 1562-i bejegyzés írója kétségtelenül maga Lazius 
volt. Ez az orvos és történetíró — a rávonatkozó adato
kat Nyíred már előbb jelzett, szíves leveléből vettem — 
1514-ben Bécsben született ugyan, de családja stuttgarti 
eredetű volt. Magia Lazius előbb Bécsújhelyen volt oi -
vos, majd a bécsi egyetemre ment át. 1537—1541 között, 
valószínűleg a nagyobb jövedelem kedvéért, mint katona
orvos szolgált L Ferdinánd magyarországi csapatainéll. 
1541 után ismét többnyire Bécsben lakott, bár közben 
több németországi utat tett. 1546-ban és 1561-ben a bécsi 
ígyetem rektora volt. Könyvtára a bécsi Nemzeti Könyv
tárba (Nationalbibliothek) került, de nem a kollégiumunk 
könyvtárában lévő könyv lehet az egyetlen, amely szét
szóródott Lazius könyvtárából. Az ehnondottak alapján 
látható, hogy a könyvjegy tulajdonosának ugyan volt 
köze Magyiarországhoz, de azért ez nem számítható a régi 
magyar ex libriszek közé. Egyébként a könyvjegynek ez 
a példánya — úgy látszik — csak egy nagyjában kidol
gozott rézlemezről készített próbanyomat. Erre különö
sen két körülmény mutat. Ha főként az eredeti példányt 
magunk elé tesszük, láthatjuk, hogy a lemez kidolgozá
sában kisebb-nagyobb tökéletlenségek lehettek; az egész 
rajz inkább vázlatszerű, és így még aprólékosabb kidol
gozást kívánt volna. Az ismeretlen rézmetsző a nagyjá
ban kidolgozott lemezről kísérletképpen, próbanyomat
ként készíthette ezt a darabot. Nem nyomta egészen tisz
ta papírra s. lemezt, hanem a gövöfi szigettenger egy 
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részletét ábrázoló térkép-töredék hátára. Könyvjegyünk 
azonban így is a szebb ex libriszek közé tartozik. Különös 
véletlen, hogy a szintén stuttgarti származású Lazius 
könyvjegyének jellemzéséül nagyjában ugyanazt lehet 
elmondani, mint az előbbi ex libriszről. Az olasz koszo
rúba helyezett címerpajzs vázlatos kidolgozású ugyan, 
de szép reneszánsz ízlésű munka; a többszörösen tagolt, 
csigavonalakkal díszített keret azonban éppen úgy ba
rokk felfogásra vall, mint az 1547-es könyvjegy keret
megoldásának vaskosabb formája. A jelenleg 18,2 X 
11,7 cm nagyságú nyomat vagy eredetileg is csonka volt, 
vagy a későbbi körülmetszés miatt alul és felül, sőt je
lentéktelenebb mértékben oldalt is csonkult. Az olasz-
koszorúra felül odakötött csokor és a bodorodó szalag-
dísz felső részéből körülbelül két milliméter darabot nem 
nyomott le a lemez; lehet azonban, hogy ezt a jelenték
telen darabkát később vágták le belőle. — Az itt közölt 
nyomaton a hiány nem látszik, mert az újabb, kicsinyí
tett cinknyomólemez készítője, a kolozsvári Keresztes 
József túlbuzgóságból kiegészítette a nyomatnak e pon
ton csonka rajzát. 

Az 1609-ben alapított kolozsvári kollégium könyvtára 
az alapítási évvel közel egykorú időben keletkezhetett. 
Ahol iskola van, ott bármilyen szerény könyvtárnak is 
kell lennie. A jelenlegi könyvtár régebbi darabjaiban 
előbb a könyvtárosok írták be bejegyzéseiket, később kézi 
bélyegzővel nyomták be a kollégium tulajdonos voltát 
igazoló pecsétet. Az első évszám nélküli bejegyzés a XVI. 
század 40-es éveiből való; egy könyvön talált legrégibb 
keltezett tulajdonjelzésben az 1650-es évszám olvasható 
(Sehol. Orth. Cladiopolitanae 1650). 

Csak a 30-as évek nagy könyvtárrendezési munkálatai 
közben látták be, hogy a kollégium könyvjelének meg-
rajzoltatása elodázhatatlan feladat. így kérték fel a híres 
erdélyi címerszakértőt és festőt, Köpeczi Sebestyén Jó
zsefet a kollégiumi könyvtár ex libriszének megrajzolá
sára. Sebestyén olasz reneszánsz stílusban rajzolta meg 
az ex libriszt. Az egyszerű, de ízléses kivitelű, 15,5 X' 
10,5 cm nagyságú tusrajzon a kollégium pártával ékített 
címerpajzsát olaszkoszorú fogja körül, emezt meg a négy 
sarkán egy-egy rózsával díszített, árnyékolt keret. A cí-
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merpajzs alatti feliratos szalag, az olaszkoszon'i meg a 
keret közötti tért finom reneszánsz virág- és levéidíszek 
töltik ki. A bal felső sarokban ott az erdélyi református 
jelkép: a fiait önmaga vérével tápláló pelikán, a balban 
vízivó galambpár'látható. Maga a címer tulajdonképpen 
egyszerű és egyszínű mása annak a ragyogó és stíluso
san megszerkesztett színes címernek, amelyet szintén 
Sebestyén rajzolt meg a kollégium számára. Az itt több
szörösen tagolt reneszánsz pajzsban a töviskoszorúval 
átfont hét szál fehér liliom előtt lángnyelvekből kikelő, 
kiterjesztett szárnyú fehér fönixmadár a protestantizmus 
hőskorában általánosan használt jelkép volt. Eredetileg 
csak a tövisek között növő liliom volt a címerpajzsban, 
a főnix azon kívül, pajzstartó dísz volt. A két azonos 
jelentésű jelképet K. Sebestyén József olvasztotta egybe 
és foglalta bele a címerpajzsba. (A címer leírására nézve 
1. Herepei János: Ifjú Erdély XIII, 103—4.) 

A két XVI. századi ex librisz utótörténetéhez hozzátar
tozik az a sajnálatos ténymegállapítás, hogy a második 
világháború végén valaki — talán a helyszínnel és az 
ex librisz-gyűjtemlény értékével ismerős személy — be
hatolt a régi kollégiumi könyvtár felszakított zárú le
véltári szobájába, és a már előbb feldúlt levéltári anyag
gal együtt őrzött gyűjteményből a két XVI. századi ex 
libriszt a kartonlapokról letépte és magával vitte. Ez 
azonban csak bizonytalan feltevés, hiszen lehetséges, 
hogy nem szakértő kézbe került a két értékes nyomat, 
és akkor, sajnos, mindkettőnek elkallódásával, sőt meg
semmisülésével számolhatunk. 
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A KOLOZSVÁRI KÖNYVKÖTÉSZET M Ü L T J A B O L 

1 

György deák, XVIII. századi kolozsvári könyvkötő 

Már Herepei János a XVni . századi kolozsvári könyv
kötőkről szóló egyik közleményében egy Debretzeni 
György deák néven emlegetett compactorra, azaz könyv
kötőre vonatkozó, 1736—1738-ból való adatokat idéz 
(EM XLVII, 478). Ugyanő ennek személyét megkülön
bözteti egy ugyané tájt Kolozsvárt dolgozó hasonnevű 
typographus személyétől. 

Ez idő tájban azonban nemcsak ezekről a kolozsvári 
nyomdász György deákra vonatkozó adatokról tudunk. 
Az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltárában többek kö
zött van egy olyan számadáskönyv is, amely egy másik, 
kolozsvári György deákra vonatkozó adatot őrzött meg. 
E számadáskönyv — Kelemen Lajos szíves felvilágosítása 
szerint — a korában jelentős kolozsvári, unitárius 
könyvnyomdász, Kmita János lengyel származású fele
ségéé, a Wilhelm Christeriáé volt. A XVH. század vé
gétől a következő század végéig terjedő bejegyzések kö
zül természetesen csak a XVIH. század elejiek egy része 
származhatik tőle (ezek között vannak lengyel nyelvűek 
is), a többiek valószínűleg a nyomda későbbi tulajdono
saitól vagy vezetőitől valók. E bejegyzések közül idé
zem a 86b levélről egy személyében ismeretlen beírótól 
származó következő sorokat: 

A(nn)o 1741. 16. Marty | György Déák(na)k Compac-
torlnak attam hitelb(en) 2. hétig I 21. Colloquiumot ad 
14. fi. 2. „94 I 28. Marty atta(m) ismét I 7. Colloquiumot 
ad 14 — „98 I 8. Benitzkit ad 12 — „—96." 

E bejegyzések szerint tehát az ismeretlen bejegyző egy 
CoUoquium címkezdetű kiadványt és alighanem Beniczki 
Péter vvMagyar rhithmusok* című munkájának valame
lyik kolozsvári kiadását, esetleg éppen az 1729-ben meg
jelentet, adta részben hitelbe György deák könyvkötő
nek. Ez a könyvkötő is nagy valószínűséggel azonos le
het a Herepei említette Debretzeni Györggyel. Ha ez így 
van, akkor ebből nyilvánvaló, hogy ez a könyvkötő, aki 
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neve után ítélve Debrecenből került ide, még az 1740-es 
évek elején is itt dolgozott, tehát nemcsak futóvendég, 
vándorlegény volt, hanem meg is állapodott Kolozsvárt. 
György deák könyvkötömester Debrecenből való szárma
zásának megállapítása azért érdekes, mert Debrecennek 
valóban országos hírű könyvkötö-művessége volt. Mint
hogy pedig a debreceni könyvkötőcéh remekdarabjait a 
céhintézkedés értelmében a Debreceni Református Kol
légium nagykönyvtárának kellett megőrzés végett, át
adni, ott olyan páratlan értékű magyar könyvkötés-gyüj-
temény keletkezett, melyhez fogható — tudomásom sze
rint — egyetlen városnak sincs. Ha majd egyszer e gyűj
temény teljes feldolgozása elkészül, és előkerülnek er
délyi könyvtárainkból a régen híres kolozsvári könyv
kötő-műhelyekben készült kötések is, talán kimutatha
tók azok a hatások, amelyek az erdélyi könyvkötő-mű
vészetet Debrecen részéről érték. Addig csak egy-egy 
olyan név, mint a György vagy Debretzeni György deáké 
vagy egy-egy ma Erdélyben őrzött remekbe készült 
könyvkötés sejtet meg velünk bizonyos összefüggéseket 
Kolozsvár és Debrecen könyvkötő-művészete között. 

1946 

Egy adat a kolozsvári könyvkötészet történetéhez 

Alighogy megjelentek Herepei Jánosnak azok a sorai, 
melyekben az erdélyi könyvkötészet történetével foglal
kozva két, hihetőleg Hartmann Ehrenfriedt János kezé
től származó kötést ismertet", kezembe került a Kolozs
vári Református Kollégium könyvtárának az a RMK kö
tete, amely éppen úgy Pápai Páriz Ferenc >>Pax Crucis-«-
ának Telegdi Pap Sámuel nyomdájából 1710-ben kikerült 
kiadványának egy példányát foglalja magába, mint a 
Herepei leírásában szereplő kötet (*'Az erdélyi könyvkö
tészet és nyomdászat történetéhez. 1. Compactor János 
deák: EM. XLVII, 472—6 és ETF 143. 35 kk.). Pápai Pá
riz e munkája kollégiumi példányának"* az az érdekessége, 
hogy ennek kötése is teljesen ugyanolyan, mint a Here-

143 



pei közölte képen láthatóé. (''A kötetet RMK 479 jelzet 
alatt őrzik. — A bekötött Pax Crucis címlap nélküli, söt 
a rákövetkező levélnek és az utolsó előttinek is csak 
csonkja van meg; az utolsó levél egészen hiányzik.) A 
könyvkötés természetesen annyiban mégis különbözik a 
Székely Nemzeti Múzeum meg a Budapesti Egyetemi 
Könyvtár »Pax Crucis-« példányának kötésétől, hogy a 
tábla középső, leveles virágszárakból képezett koszorújá
ba GRÓF IFOLTI 
részén pedig 1712 

MARIA, a hátsó táblának ugyanazon 
ÉSZTEN I DOBÉN feliratot nyomott 

a könyvkötő. További érdekessége e példánynak az is, 
hogy ezt a kötetet is Szatmár-Némethi Sámuel kolozsvári 
ref. kollégiumi professzor küldte ajándékba a kötési táb
lán álló név tulajdonosának. Ezt az első tábla belső fe
lére írt következő sorok bizonyítják: 

,,Méltóságos Gróf | Bethlen László U- | ram eö Naga 
kedves 1 Házas Társának, Mél | tóságos Gróf Fólti | Má
ria jo Aszszonyá- | nak eö Naganak, | 1712, uj esztendő 
a- I jándékában aláza- ] tossan küldi Sz. Némethi Sá
muel C. E. R. P.« 

Nemcsak a kötés, hanem a nevek megváltoztatásával 
az ajánlás szövege, és az ajánlás napja is teljesen meg
egyezik a Herepei ismertette Bánffi Kata-féle példány 
ajánlásával. Ügy látszik, Sz. Némethi Sámuel egyszerre 
legalább három példányt készíttetett a Pax Crucisból, és 
így küldte el őket egyidöben újesztendei ajándékul. 

Lényegtelen megjegyezni, de minthogy 1712-beli ú j 
e s z t e n d e i ajándékról van szó, ez a kötés a többiek
kel együtt nyilván nem 1712-ben, hanem az óévben, azaz 
1711-ben készült. Bárki lett légyen is e most ismertetett 
kötés készítője, e kötésnek a Herepei ismertetésében sze
replő másik kettővel együtt kétségtelenül egy mestere 
volt. A díszítés minden részlete, a tervezés és a felirat 
azonossága azt mutatja, hogy mindhárom kötés egyidö
ben, egy célból cs egy rendelő számára készült. Ezek után 
már azon sem csodálkozhatnánk, ha e kötésből még elő
kerülne más példány is. 
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MI A VIRÁGÉNEK? 

Bevezető a »-Haja, haja viráBom-« kötet elé 

1. Mikor néhány évtizeddel ezelőtt e sorok írója a régi 
magyar költészet emlékeit rejtő kéziratos énekeskönyvek
kel behatóan foglalkozott, érthetően ráterelödött a figyel
me e verses emlékeket őrző források szerelmi énekeire 
is. S noha utána más irányba sodródott is az érdeklődése, 
évtizedek múlva, a régiség emlékei iránt ébredezni lát
szó közönségigény ösztökélésére, egy virágénekekből álló 
kötet egybeállítására vállalkozott. 

E vállalkozás eredményeként megszületett kötet cí
méül nem esetlegesen, nem véletlenül választotta egyik 
legrégibb ide vonható verses emlékünk, a Körmöcbányái 
virágének „Haja, haja, virágom!" réjáját. Nem esetleges 
az sem, hogy a gyűjtemény első versszövege éppen úgy a 
virágom szóval zárul, mint ahogy az utolsót is a Virágom, 
virágom sorismétlés rekeszti be. A címmel és e külsőle
gesnek látszó rendezési fogással a kiadvány gondozója 
már eleve is utalni akart egyrészt a kötet jellegére, más
részt meg a válogatás és anyagelrendezés szempontjainak 
arra a belső, elvi indítékára, amely egy virágének-gyűj-
temény ilyen formában való egybeállítására ösztökélte. 
Az lebegett ugyanis célként előtte: kéziratos és nyomta
tott forrásokból hordjon egybe és tegyen közzé egy 
olyan gyűjteményt, amely — megítélése szerint — hite
les tájékoztatást nyújt a magyar névtelenek virágének
költészetének nemcsak korai, XV—XVII. századi életé
ra], hanem későbbi, korunkig követhető utóéletéről is. 
Mikor aztán e célkitűzést e gyűjteménnyel meg valósi t-
haUa, halaszthatatlan feladatnak látszott, hogy elöljáró
ban éppen e kötet anyagát tevő v i r á g é n e k fogal
mával igyekezzék megismertetni az olvasót. 

Nem könnyű, sőt nem is célravezető kézikönyvbe illő 
tömörséggel válaszolni erre a kérdésre: m i a v i r á g 
ének? Sokkal ajánlatosabb, a fogalom tisztázásának cél
ját jobban szolgáló eljárásmód az, ha a történeti jelent
kezés néhány jellemző adatának felsorakoztatása, a kor
társak és a késő utódok véleményének ismertetése és a 
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virágének egykori társadalmi jelentkezésének megvilá
gítása rendjén szinte magától kerekedik ki a válasz. 

2. A v i r á g é n e k szó után a XVI. század közepénél 
előbb hiába keresgélünk. A XVI. század nagy magyar 
humanista írójánál, Sylvester Jánosnál találkozunk első
ként vele. Sylvester ugyanis bibliafordítása (1541) utó
jegyzetei között a bibliai nyelv képes kifejezéseihez fű
zött magyarázatként ezeket a virágénekre utaló sorokat 
vetette papírra: „Az ilyen beszéd vei tele a Szentírás, 
melyhez hozzá kell szokni annak, az ki azt olvassa. Köny-
nyű kediglen hozzászokni a mü népünknek, mert nem 
idegen ennek az ilyen beszídnek neme. Il ilíyen beszíd-
vel naponkid való szólásában. íl ínekekben, kiváltképpen 
az v i r á g é n e k e kben mellyekben csudálhatja minden 
níp a magyar nípnek elmijinek éles voltát az lelísben, 
melly nem egyéb, hanem magyar poézis. Mikoron illyen 
felsíges dologban, illyen alávaló píldával ílek, az ganéj-
ban arant keresek, nem azon vagyok, hogy a hisságot 
( = a hívságot, azaz hiábavalóságot) dícsírjem. Nem dícsí-
rem az mirűl az illyen ínekek vadnak, dícsírem az beszíd
nek nemesen való szerzísit." — Ez a virágénekre vonat
kozó legrégebbi nyilatkozat mind tartalmi, mind formai: 
nyelvi szempontból magáról a műfajról csak általános
ságokat árul el. Mindössze arról bizonykodik, hogy a vi
rágének tárgya, a szerelem, a kor vallásos írói-fordítói 
számára az alávaló, alantas tárgyak közé tartozott, for
mai, nyelvi megjelenésében viszont e műfaj olyan szép
ségeket rejtegetett magában, hogy Sylvestert is bámu
latba ejtette a ,,lelísben" megnyilvánuló költőiség. A ki
tüntető elismerés mellett is mindez édeskevés ahhoz, 
hogy valami közelebbit megsejtessen a virágének tar
talmi és formai jellemzó'iból. 

A továbbiakban a kortársak nyilatkozatait szinte kizá
rólag a fokozódó értetlenség és a szűkszavú elutasítás jel
lemzi. Teljesen kárhoztató például két évtizeddel később 
Melius Juhász Péternek egyik, Pál apostol Kolosszébe-
liekhez írt levelét magyarázó müvében (1561) olvasható 
nyilatkozata. Melius ugyanis a levélnek tiszta életre intő 
egyik részéhez ezeket a sorokat fűzte: ,,Itt megtiltja Pál 
a parázna, hívságos, csúf és trágár beszédet, v i r á g é -
n 0 k eket, lator dúdolást. Ügy mint ím ezek: Péter fér-
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jem etc, A zöldvári éneket, Az aggnőnek s az aggebnek, 
annak mind eggy ára etc. Hajdúhoz illendő éktelen be
szédet meg tilt, valamint épület nélkül szólsz." Melius 
tehát már nem a humanista Sylvester reneszánsz-költői 
hozzáértésével nézi és látja a virágénekben legalább a 
külső köntös, a nyelv pazar csillogását, hanem kímélet
len prédikátori szigorral a trágár beszéd, a fajtalan ének
lés („lator dúdolás"), a kor legféktelenebb, legvadabb zsol
doskatonasága, a hajdúság éktelen szitkozódásai sorába 
rántja le azt a virágéneket, amelyikben a szépségeken 
ámuldozó előd, Sylvester a magyar nép elméjének ének-
szerzésbeli éles voltát még minden néppel csodáltatni kí
vánta. Utána aztán az egyébként feudalizmusellenes Bor
nemisza Péter is prédikációiban (1584) ezt dörgi a fék
telenül tobzódó kortársak felé: „Immár csak mind ha
zugságnak hallgatására és híságos mulatságra vágyódnak 
mindenek fülei, tisztátlan és fajtalan beszédnek hallga
tására, trágár és peníszes (?) csúfságra, bába-beszédre, 
álnokul költött fabulákra Királyfia Miklósrúl, poéták 
óriásirú], Apolloniusról és egyéb hívságról; v i r á g - és 
s z e r e l e m é n e k hallgatására, lant, síp-dob, trombi
taszóbeli hujja-hujjára és teményezer csácsogásokra." Ez 
az elítélő nyilatkozat kárhoztatóbb minden más korabeli 
prédikátori kijelentésnél, hiszen a szerelemről szóló vi
rágénekeknek még hallgatását is olyan bűnök társaságába 
sorolja fel,. amelyekért a kor kérlelhetetlen ítélete sze
rint egyenként is súlyos testi büntetés: nyelv-kiszagga-
tás, megkövezés, máglyahalál vagy legalábbis vesszőzés, 
hagyniakoszorúval a városból, a faluból való kicsapás, 
enyhébb fokon: pellengérre állítással, illetőleg eklézsia-
követéssel kapcsolatos nyilvános megszégyenítés járt. 

Éppen Bornemisza nyilatkozatának megjelenése évé
ben, a költő-prédikátor Tolnai Decsi Gáspár sem tanús
kodik még annyi megértésről sem, mint Sylvester vagy 
Melius, mikor — Bornemiszához csatlakozva — kímélet
lenül ostorozza azt, aki ilyenféle éneket csak hallgat is. 
Még valamivel Bornemisza és Decsi előtt egészen ha
sonló szellemben nyilatkozott a „gaz korcsmán gajdolt 
énekek"-röl a kor >->-énekes reformátor<-<-a. Huszár Gál 
(1574). Hasonló szellemben ajánlja híveinek 1597-ben 
Soos Kristóf is: ,,Ne valami heában való históriáknak, 

147 



s z e r e l e m é n e k e inek olvasásában és éneklésében le-1 
gyetek foglalatosak, hanem áldgyátok dícsírvén az Uratj 
éneklésekkel." Nyomában, már az ellenreformáció korá
ban, ugyanilyen mély ellenszenvet árul el a virágénekek 
iránt Szilvásújfalvi Imre is, mikor énekeskönyvében 
(1602) az ,,ámorrúl való énekek"-et mindenütt való „el-i 
vesztésre" méltóknak mondja. Kivételszámba megy, szin
te önmaga világnézeti felfogása, egyházfői helyzete merő 
ellentmondásaként hangzik el Geleji Katona Istvánnak 
az az önkéntelenül feltörő, halvány elismerése (1636), 
hogy „kellemes"-nek mondja a virágéneket, holott előbb 
ö is a „testi énekeket", „tisztátalan szerelemről írt paj
kos énekeket" a ,,fajtalan, lutrikámos fűzfapoétáknak 
szemtelen beszéde" elítélő minősítéssel illette. 

E műfaj ilyen szellemű megítélése tekintetében tehát 
alig volt különbség a XVI—XVII. század küzdőfelei, a 
protestantizmus és a katolicizmus tollforgatói között. Sdt 
mintha a ,,pápás" egyház hitvédő harcosai még a puri-
tán-aszketikus protestáns prédikátorokon is túltettek vol
na a virágének elítélésében, üldözésében. A Meliusszal 
és Bornemiszával kortárs nagy katolikus ellenfél, Telegdi 
Miklós például mindkét református hitvitázónál súlyo
sabb ítéletet mond a világénekekre akkor, amikor Agen-
dariumának (1583) gyóntató kérdései közé ezt a kérdő-
pontot is beleiktatja: „Énekeltél-e avagy hallgattál-é vi
r á g é n e ket, melyben testi szerelemről és buja dolgok
ról volt emlékezet?" S mikor Erdélyben Geleji Katona 
legalább egy óvatos jelzőt papírra merészel vetni, ugyan 
a tájt Pázmány Péter bíboros lesújtó szavakban kel ki 
az „ u n d o k v i r á g é n e k e k " ellen. Szerinte ezeket 
,,mind gyerekek, mind leányasszonyok kardéra" (könyv 
nélkül) tudják. Ugyanő esztelenségnek tartja, hogy az 
atyák és a férjek „ v i r á g é n e k e k e t , szerelmeskedés-
rói írt könyveket adnak feleségök, leányok kezébe", hi
szen „akik szerzik, akik éneklik a v i r á g é n e k e k e t , 
országos kerítök, közönséges kutakat mérgezők". — En
nél kérlelhetetlenebb ítéletre nem siklott rá a prédiká
torok tolla sem. 

Az előbb felsorolt virágének-említéseken és egy alább 
tárgyalandón kívül még egy XVI. századi világi adalékra 
feltétlenül hivatkoznom kell. Tarnóczy Sebestyén kézdi-
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szentléleki udvarában fenntartott XVI. század végi is
kola rendtartása őrzött meg számunkra egy figyelemre 
méltó adalékot. Ennek az iskolai élet rendjét körültekin
tően szabályozó rendtartásnak egyik pontja ilyen tilal
mat tartalmaz: ,,Megtiltot(t) könyveket vagy mint az szép 
Venusrul és szerelmes fiárul Cupidóriil v i r á g é n e k e 
ket senki be ne hozza azt tanulni." 

3. A sok-sok hasonszellemű nyilatkozat közül kiválo
gatott és itt felsorakoztatott kijelentések szigora azonban 
valamennyire érthetővé válik, ha tekintetbe vesszük, 
hogy ezek az egyházi szószék erkölcsi szintjéről két, 
féktelenségben tobzódó század világi tömegeihez intézett 
figyelmeztetésként hangzottak el. Az elítélő szemlélet ki
zárólagosan egyházi jellegét illetően különben is meg-
gondolkoztat két ide vonható világi jellegű tény. Egyik 
az, hogy még Zrínyi Miklós könyvtára egykori jegyzé
kébe is a megelőző század nagy lírikusának verseskötete 
„Balassi Bálint fajtalan éneki" megjelöléssel került bele. 
Lehetséges, hogy a könyvjegyzék egybeállítója nem ép
pen abban a megbélyegző értelemben használta a f a j 
t a l a n jelzőt, mint a XVI—XVII. századi egyházi kor
társai. Nem alaptalan azonban az a vélekedés sem, ameJy 
mégiscsak a világiaknak a v i r á g é n e k megjelölés 
használatát illető bizonyos tartózkodását látja e bejegy
zésben. Ilyenféle következtetésre késztet egy másik vi
lágias mozzanat is. Mikor ugyanis a hálás Balassi-tanít
vány és barát Rimay János a XVII. század elején költő-
mestere verseinek tervezett kiadásához elöljáró beszédet 
írt, ö sem vette tollára a v i r á g é n e k nevet; helyette 
szokatlan, nyakatekert, körülírásos kifejezésre: ,,az sze
relem argumentumában való ének"-re kényszeredett rá 
tolla. Utána sietve — amolyan mentegetésképpen — ki
emeli Rimay, hogy ezekben az énekekben Balassi ,,szám
talan főtudós emberek nyomdokát" követi. A Balassi sze
relmi verseire igazán illó v i r á g é n e k megjelölés ke
rülésével Rimay alkalmasint ettől az egyháziak körében 
kellemetlen csengésű, megbélyegző árnyalatú műfajtól 
mintegy el akarta különíteni a költő verseit, és ilyen
formán igyekezett egyengetni a Balassi-énekek útját az 
egyháziaktól is elfogadott irodalom magaslatai felé. 
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A legfeltűnőbb éppen az, hogy a XVI—XVII. század
ból fennmaradt ide tartozó verses emlékek viszonylag 
nagy számához mérten igen kevés esetben utalnak a sze
relmi énekekre ebben a két században — hihetőleg köz
keletű — v i r á g é n e k megjelöléssel. Mintha szándé
kosan kerülték volna a magyar nyelvű megnevezéseket, 
a legjellegzetesebb e csoportba tartozó szerelmi énekek 
előtt is a kéziratos énekeskönyvekben a tartalomra egyál
talában nem utaló Más, illetőleg — magyar vers eseté
ben is — a latin Alia cantío megjelölés áll. De még ha 
az énektartalomra félreérthetetlenül utalni akarnak, ak
kor is bátortalanságukban kerülték a szép, jelképes, 
anyanyelvi műfaj-nevet, legfeljebb a latin Cantío de 
amore címre tévedezett rá a toll. Nem kétséges: a pro
testáns prédikátorok és a katolikus klérus dörgedelmes 
tilalmazása rettentette el a kéziratok szerkesztőinek, le
íróinak, másolóinak kezét attól, hogy az énekek elé a tar
talmat pontosan kifejező magyar címet írjanak. Ez az 
aggodalmasan félénk tartózkodás mindenképpen érthető 
abban a században, amelynek mindjárt az elején, 1612-
ben megjelent egyházi beszédgyüjteményében Mihálykó 
János a XVI. századi prédikátorok szellemét visszhan
gozva ilyen felháborodott rosszallással fordul a gyüleke
zet, illetőleg a prédikációs kötet olvasója felé: „Más la
kodalomban és Collatioban (azaz céhlakomán) olöáll va
lami szemtelen lator inas és akarminemű faytalan, bot
ránkoztató, v i r á g - és s z e r e l e m é n e k e t nagy 
torok szóval és szemtelenül énekel." A lakomán elhangzó 
szerelmi énekek ellen dörgedelmeskedö prédikátori han
gon túl a XVII. században — még valamivel a Mihály-
kó-féle nyilatkozat előtt — csak egyszer találkozunk a 
v i r á g é n e k említésével. Homonnai Bálint 1605-beli 
naplójának egyik részlete szerint a h a j d ú k — tudat
lanságból vagy talán gúnyból — a z s o l t á r o k a t 
n e v e z t é k v i r á g é n e kéknek. Valamivel később, 
1629-ben Miskolczi Csulyak István egyházlátogatási jegy
zőkönyve már csak s z e r e l e m é n e ket említ. A kö
vetkező században Apor Péter is úgy tájékoztat, hogy 
„mikor megittasodtak az emberek . . . akkor. . . néha s z e 
r e l e m é n e k ét is mondottanak". E század második 
felében az anekdotikus történetek nagy erdélyi mestere, 
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megőrzője; Hermányi Dienes Jó/sef nem virágénekeket, 
hanem s z e r e l e m v e r set emleget. 

4. A felsorakoztatott vélemények mind megegyeznek 
abban, hogy a v 1 r á g c n e ken mindenki s z e r e l m i 
éneke t ért. A Meliu.sc't kivéve, nincs azonban egyik 
nyilatkozatban egyetlen olyan utalás sem, amely a v j -
r a g é n éknek ne\'ezetL verses szövegek tartalmi voná
sait illetően a szerelmi énekjelleg kidomborításán tui t.;-
jékoztatna. Melius nyilatkozata éppen azért jelentős, 
mert nála a „hívságos, csúf és trágár beszéd" meg a ,,la
tor dúdolás" megjelölés fogja közre a v i r á g é n e k 
szót. Ezzel az együtt-emlégetéssel M e l i u s mintegy je
lezni kívánja, hogy ö v i r á g é n e k e n a f a j t a l a n , 
t r á g á r é n e k e k k e l r o k o n é n e k f a j t á t ért. 
Jelentős azonban a nyilatkozat folytatólagos része azért 
is, mert az összes prédikátori-hitszónoki nyilatkozatok 
között ez az egyetlen, amely három, a maga korában 
minden bizonnyal közismert virágénoket legalább utalás
szerűén fel is sorol. Ezek között elsőként egy „Péter fér
jem" kezdetűt, majd „Az zöldvári ének"-et, utána pedig 
„Az aggnőnek s az aggebnek annak mind egy az ára'* 
tartalomjelzéssel (?) jellemzett darabot említ. Nem lehet 
kétség, hogy az első valamilyen tréfás, ha ugyan nem 
trágár, asszonyszájba adott, férjjel dévajkodó, e nemben 
meglehetősen ritka ének lehetett, mint ahogy ugyanilyen 
szellemű szerzeményt sejthetünk a harmadikul említett, 
nagyon gyakori asszonybecsmérlo ellen-énekben is. A 
másodikul említett >-^Zöldvári ének-«-ről vajmi keveset 
tudnánk mondani, ha nem maradt volna fenn, sajnos, 
teljesen töredékesen, egy olyan XVI. századi énekszöveg 
(ezt egy 1505—1542 között tett feljegyzés örökítette 
ránk!), amelyet ma — alkalmiasint éppen Meliustól köl
csönzött névvel >^Züldvári ének« megjelöléssel illetnek a 
kutatók. Az 'erdő' jelentésű zöldvár szóval alkotott cím 
egy ún. e r d ö - é n e k címe. Az ének a középkori va-
gáns-költészet, azaz a vándordiákok költészete tavasz-da
lainak körébe tartozik. Belőle legalább a XVI. századi vi
rágének egyik fajtájának nyelvi-stilisztikai elemeire néz
ve annyi felvilágosítást kaphatunk, hogy az egyezések 
alapján bátran a XVII—XVIII. század hasonló nyelvi
stilisztikai sajátságokat mutató szerelmi énekeivel a/ono.í 
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műfaj elődjének tarthatjuk. A zöldbe öltözött erdők, a 
piros hajnal, az ifjak, a kegyesek (= szerelmesek) a har
mat, a virág, és a virágzás emlegetése a későbbi virágé-
nek-költészetnek is jellegzetes, sőt szokványos kelléke. 

5. Szerencsére a XV. század végéről, illetőleg a XVI. 
század elejéről fennmaradt másik két ének rövidségében 
is kiegészítő, sőt döntő tájékoztatást nyújt a virágének 
két végletes fajtájára nézve. A legrégebbi, a '•"•Soproni 
virágének-" (1490—1495) a szerelmi énekek legkomolyabb, 
sőt legkomorabb faját: a b ú c s ú én eket képviseli: 

Virág, tudjad tőled el kell mennem, 
És teiretted kell gyászba ölteznera. 

Aligha e típus ellen szikráztak a prédikátorok és hilr 
szónokok lesújtó nyilatkozatai. Az ilyenféle énekben, 
amelyben a metaforikus v i r á g is a búcsúzóban a biz
tos elválás és az elszakítottság miatt öltözött gyász tisz
taságában, érintetlenségében ragyog, ilyen énekben 
ugyan mi kivetnivalót találhatott volna a világi hiába
valóságoktól elforduló, legszigorúbb vallásos kegyesség 
is?! 

A másik, még zártabb, befejezettebb, ritmusosságában 
és dévajkodásában még jellegzetesebb versszöveg, a »kör-
möcbányai virágének<i (1505—1507) már egy olyan vi-
rágének-típusnak a szelídebb képviselője, amely ellen 
hihetőleg elsősorban dörgedelmeskedtek a prédikátorok 
és ellenfeleik becsmérlő kijelentósei 

Supra aggnő! szökj fel kabla! 
Hazajött firjed, tombj Kató! 
A?, te szíp palástodban, 
Gombos sarudban, 
Haja, haja virágom! 

Már az első sorban megütött hangnem: az aggnő és 
az egyházaktól kárhoztatott állatalakoskodó játékokra 
emlékeztető s éppen a szerelmesre vonatkoztatott kabla, 
azaz kancacsikó emlegetésével, a féktelen, tomboló tánc
ra való buzdítás, a díszes palástba, cifra lábbelibe öltö-
zöttség emlegetése után végül az ilyen és még ilyenebb 
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hangulatú virágénekekben bizonnyal gyakori réja mél
tóan, bár nagyon szelíden képviseli azt a virágének-faj-
tát, amelyet az egyházak minden eszközzel üldöztek, sőt 
olyan sikeresen irtogattak, hogy a XVL századi kézira
tos lejegyzésekben alig maradt ránk belőle valami is. 

A virágéneknek tehát már a XV. század végén és a 
következő százév elején volt egy komolyabb formája, 
amely sokat megőrizhetett a lovagi költészet szalonképes 
csiszoltságából, de sokat maga-kelletö, nyafka szenvel
géséből is. Volt azonban egy féktelenebb, kocsmák gő
zében, céhmulatságok, lakodalmazások, vad dözsölések al
kalmával gajdolt faja is, amely a környezet és a helyzet 
kínálta lehetőségekkel szabadon élt, sőt a valóság dur
vább, trágárabb vonásainak emlegetésében tobzódva, 
jócskán vissza is élt. Nyilván elsősorban ez ellen védeke
zik, ezt támadja felekezeti különbség nélkül a protes
táns Melius és Bornemisza, de ez ellen hadakozik a ka
tolikus Telegdi meg Pázmány is. 

6. A virágéneknek e féktelenebb fajtájában valóban 
volt tehát egyházi és nyárspolgári szemmel nézve tar
talmi és hangnemben kivetnivaló. Ezen túlmenően azon
ban lehetett a virágének jelentkezésében gyakran olyan 
társadalmi jellegű mozzanat is, amelyre eddig a vele fog
lalkozók nem fordítottak kellő figyelmet. Ezen azonban 
nem lehet meglepődnünk. Ha ugyanis gondosan megvizs
gáljuk a virágénekre vonatkozó, eddig ismeretes egykorú 
nyilatkozatokat, nagyon kevés utalást találunk arra a 
társadalmi környezetre, amelyben a virágéneklés folyha
tott. Mindössze Bornemiszának a virágének és szerelem
ének hallgatásával együtt emlegetett „lant-, síp-, dob-, 
trombitaszóbeü hujja hujjá"-ja és a Huszár Gáltól em
legetett „gaz korcsmán gajdolt énekek" árulhat el any-
nyit, hogy a kocsmák és a bormérö városi polgárházak 
ivószobája, udvara lehetett az a szintér, ahol a virága 
énekmondás sokszor nem éppen szűzies külsőségek kö
zött lefolyhatott. Hogy mindez nemcsak puszta feltevés, 
azt bizonyítják egy kolozsvári törvénykezési jegyzőkönyv 
nemrégiben előkerült vallomásai. 

Ezt a pillanatnyilag érdeklődési körünkbe tartozó val
latást 1585-ben Székely Ferenc kolozsvári polgár meg
esett leánya ügyében annak bizonyítása érdekében tar-
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íoLták, hogy a megejtéssel gyanúsított Nagy Gergelynek 
semmi köze nincs a leány teherbe eséséhez. A vallatás 
rendjén aztán kiderült, hogy a leányhoz sok legény járt, 
fggyel-eggyel kapcsolatban — a vallomástevó'k szerint — 
a leány a bizalmasságnak olyan messzemenő jeleit mu
tatta, hogy nem csoda, ha annak nem kívánt következ
ménye is jelentkezett. Ugyanarról a leányról az egyik 
valló. Vékony Istvánné Márta asszony azt is ellocsogja, 
hogy egyszer „ é j j e l v a l a m i l e g é n e k n e k m o n d 
v a l a v i r á g é n e k e t a z l e á n y é s p o h á r t 
t ö l t V a 1 a''. Más úttal ugyané valló látta, hogy „ké
sőn estve. . . valami legénkék vadnak" egy másik „leán-
nál", egy bizonyos, csak keresztnevén emlegetett Erzsé
betnél, de , , o t t v a l a a z S z é k e l y F e r e n c l e á 
n y a i s , é s h á t v i r á g é n e k e t m o n d a n a k * . 
Noha ezek után a törvény eló'tt Márta asszony ki is je
lenti, hogy egyébként ez esetben „semmi gonoszságot nem 
látott", a többi vallomások a virágének-mondást olyan, 
erkölcsi szempontból laza leány- és legény-társaság kö
rében lefolytnak, olyan dözsöléssel és kikapóssággal kap
csolatosnak jellemzik, hogy ezért ez az eset már a világi 
hatóságnak, a városi törvényszéknek is dolgot ád. 

A virágének-mondásnak ilyen társadalmi körülmények 
között való jelentkezése aligha lehetett szórványos eset; 
ellenkezőleg, az efféle nagyon gyakran eshetett meg ab
ban a században, amikorról az előbbiekben elítélő nyi
latkozatok egész sorát idéztük. A hely és az időbeli kö-
rfilmények miatt, valamint a társaság összetételéből, és 
nem utolsósorban a következmények miatt, bátran arra 
gondolhatunk, hogy e két virágének-mondás esetében 
nem a virágéneknek azt a komoly, tiszta fajtáját dalol
gathatta az éj jelező Erzsébet leányasszony és társasága, 
amelynek egy szép példánya a Soproni virágénekben ha
gyományozódott ránk, hanem azt a dóvajabb, sőt nem le
hetetlen: vaskosabb, trágarabb formát, amelynek egyik, 
még viszonylag egészen jámbor képviselője a Körmöc
bányái virágének. 

Mikor a virágéneket elítélő, becsmérlő XVI—XVII. 
századi nyilatkozatok keletkezésének okait keresgéljük, a 
világi hívságokat tagadó istenes, vallásos kegyesség ma
gatartása mellett nem szabad tehát figyelmen kívül hagy-
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nunk azokat a Uírsadalmi körülményeket sem, amelyek 
között a virágének-mondás egykor jelentkezhetett. 

7. A virágéneknek az a három képviselője, amellyel az 
előzőkben foglalkoztunk és az a másik három Meliustól 
utalásszerűén emlegetett virágének elég keveset árul el 
az itt vizsgált énekfajta tartalmi vonásairól. Megítélésem 
szerint egy jellegzetes vonást azonban már maga a v i 
r á g é n e k név is őriz. Az összetétel előtagjaként sze
replő virág szó ugyanis minden kétséget kizáróan arra 
utal, hogy e név keletkezésekor az összetétel valóban csak 
olyan énekekre vonatkozhatott, amelyekben virág-szim
bolikával (virág = szerelmes, kedves) fejezte ki az ének-, 
illetőleg versszerző szerelmese iránti érzelmeit. E véleke
dés ellen azt szokás ellenvetésként felhozni, hogy a sze
relmi költészet oly művészi fokára jutott Balassi szerel
mes verseinek egyike sem viseli a v i r á g é n e k meg
jelölést. A Balassa-kódexnek, Balassi szerelmes versei 
XVn. századi gyűjteményének mindjárt az elején az 
„Egy horvát virágének" nótájára dallamjelzésben előfor
dul ugyan a bennünket most közelebbről érdeklő v i-
r á g é n e k szó, de ebben az énekben éppen úgy szó sem 
esik virágról, mint abban az 1604 táján másolt másik, 
aévtelen szerzöjü énekben, amely elé pedig a másoló 
címként szintén a »Virágének<-< megjelölést rótta fel. E 
megállapítás erejét azonban nagymértékben csökkenti az 
a körülmény, hogy viszont a Balassa-kódex másolója ép
pen a Júliáról szóló énekekkel kapcsolatban használja e 
megjelölést, amely énekekben pedig a virágmetaforák 
elég bőségesen jelentkeznek. Ha most számba vesszük azt, 
hogy a régi nyelvben az összetétel alakulásakor bizony
nyal a fogciLmi valóság mentől pontosabb tükröztetésére 
törekedtek, nem gondolhatunk másra, mint hogy kez
detben a v i r á g é n e k valóban kizárólag olyan ének
fajtát jelenthetett, amelyben az énekszerző kedvesét v i-
r á gnak szólongathatta, v i r á ggal azonosíthatta, vagy 
legalábbis rá v i r á gként hivatkozott. Mivel azonlDan az 
ilyen virág-metaforákban bővelkedő versek egyben sze
relmi énekek voltak, később (talán már Melius korában!) 
minden szerelmi éneket a v i r á g é n e k összetétellel il
lettek, arra való tekintet nélkül, hogy jelentkezett-ó ben
ne vagy nem a virág-szimbolika. Megítélésem szerint 
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azonban a virágéneknek ez az általánosabb jelentésár
nyalata csak másodlagos fejlemény az előbbiekben jel
zett szűlcebb körű, elsődleges alapjelentéssel szemben, A 
XVI. század közepén innen azonban már minden valószí
nűséggel ezzel a második és nem az elsődleges jelentéssel 
kell számolnunk. Természetes azonban, hogy amíg a vi'í 
r á g é n e k műszó élt (a XVII. század közepe táján in-í 
nen nincs rá adatunk), e megjelölés nemcsak általánosul 
Ságban szerelmi énekre, hanem különlegesen éppen a vi4j 
ragot szerelmi szimbólumként felhasználó költői termé* 
kékre is vonatkozhatott. '\ 

Az elmondottakból világosan látható, hogy éppen a vi-'| 
rágónek-költészet feltehető kezdő szakaszára, a XV. szá̂ J 
zad végén lejegyzett Soproni virágének korát megeló'z(5| 
időkre nézve nincs egyetlen virágének-emlékünk, söts 
meg rá vonatkozó utalásunk is aUg. A Mátyás király köz-̂  
vétlen környezetében élt olasz Galeotto Marzio egyiki 
közléséből ugyan valamelyes bizonyossággal arra követ-] 
keztethetünk, hogy az udvari szórakozások között virág-l 
énekek előadása is szerepelt, de hogy ezek az énekek azl 
elsődleges jelentésben képviselték-e ezt a műfajt, arrai 
nézve persze az olasz vendég szűkszavú értesítése sem-í 
mi tájékoztatást nem nyújt. A legrégebbi három ének 
virág-metaforás jellege egyfelől, másfelől a XVII. század 
elejétől egyre bőségesebben fel-feltünedezö szerelmi éne
kekben a virágszimbolika csökkenése, teljes hiánya, ille
tőleg a virág- és madármotívumok együttes jelentkezése 
bennünket arra késztetett, hogy a >->-Haja, haja virágom* 
darabjainak válogatásakor a virágének fogalmának álta
lánosabb 'szerelmi ének' jelentésárnyalatát tartsuk szem 
előtt, azzal a fenntartással, amelyre majd az alábbiakban 
utalunk. 

8. Az előzőkben tulajdonképpen már feleletet is adtam 
arra a kérdésre, hogy legalábbis a XV. század végétől a 
XVIII. század elejéig terjedő időszakaszra vonatkoztatva 
magam mit értek virágéneken. Arra a kérdésre tehát, 
amelyre való egyenes, rövid válaszadást fejtegetéseim 
kezdetén elodáztam, most az előbbi kitérők után ilyen 
választ adhatok: A v i r á g é n e k névvel a XVI—XVII. 
században s ennek nyomán az irodalomtörténetírásban a 
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XIX. század derekától kezdve a s z e r e l m i k ö l t é 
szet t e r m é k e i t jelölték, illetőleg jelölik. 

9. A gyűjtemény válogatási szempontjainak kialakítá
sakor úgy véltem, időben nem elégedhetünk meg a XV— 
XVII. század legszebb virágének-szövegeink összegyűjté
sével. Csatlakoznunk kell ahhoz az először a múlt szá
zad végén leghatározottabban Erdélyi Páltól vallott fel
fogáshoz, amelynek újabban Kodály Zoltán és — bizo
nyos vonatkozásban — Eckhardt Sándor is hívéül szegő
dött. Felfogásuk szerint a virágének korai, XV—XVI. 
századi szakaszáról keveset tudunk, virágzása korából, a 
XVII. századból egészen a XVIII. század közepéig azon-, 
ban rendkívül gazdag a virágének-anyagunk. E másfél 
százados virágzás után a virágének és ennek éppen gaz
dag virág-szimbolikát fejlesztett ága sem tűnhetett el 
nyomtalanul, hanem — úgy vélem — a XVIII. század 
tözepótöl az egyes korok ízlésáramlatait követve egy
részt a diákmelödiáriumok szentimentális »érzékeny da-
lai*-ban, másrészt meg a XVIII. század végétől egyre in
kább erősödő népiesség szerelmi dalaiban élt tovább. De 
még a népiesség teljes diadalával sem torkollott bele tel
jes egészében a névteleneknek ez a virágének-költészete 
a müköltészetbe, és nem is olvadt fel teljesen benne. 
Mikor a virágének buja tenyészete a társadalmi és mű
velődési élet újabbkori átalakulásával a névtelen műköl-
tőiség szintjéről végleg eltűnt, tulajdonképpen nem halt 
meg, hanem élete a szellemi javak szokásos továbbélésé
vel a népköltészetben folytatódott. A népköltészet és a 
névtelen virágének-költészet kölcsönhatása feltehetőleg 
már századok óta amúgy is élő valóság volt. Kodály pár
huzamos példájánál maradva, nem nehéz az előbb már 
idézett kétsoros Soproni virágének és a négy századdal 
később (1906) Kodálytól lejegyzett ének virág-metaforá
jában a szemlélet-, illetőleg a szellemrokonságot felfe
dezni. 

Virágom véled elmegyek, 
Virágom, tőled el nem maradok. 

Szerintem a Kodál3rtól idézett népköltészeti termékek 
„Haj, rúzsa, haj, heje, huja, haj" és „Haj, virágom, haj! ' ' 
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réjájában is a Körmöcbányái virágéneknek gyűjtemé
nyünk címéül választott XVI. századi réjája él tovább, 
A virágének virág-metaforája bővül hosszabb versrész
letté például Kriza egyik Fejcr-Nyikó-melléki házasító 
dalának refrénszerűen ismétlődő soraiban: 

Szcrelmös virág! 
Kinél nincsen szöbb kincs, 
Kinclí szüve bánatába nincsen, ninrs. 

Ahelyett hogy a bizonyító példák fölös számát tovább 
idéznök, csak utalok e válogatásnak a népköltési gyűjte
ményekből eléggé szűkmarkúan kiszerttelgetett sok-sok 
olyan darabjára, amelyek éppen a virágének korunkig 
folytatódó életének szemléltetése céljából kerültek ide. 

10. Most, hogy ezzel tulajdonképpen a v i r á g é n e k 
fogalmáról és az e kötet egybeállításában irányt szabó 
szempontokról tájékoztattam az olvasót, szólanom kell 
még az előbbiekben jelzetteken túl is válogatási eljárá
somról. E munka során érthetően arra törekedtem, hogj' 
a virágének-költészet dús anyagából csak a legszeblD, leg
jellegzetesebb darabokat vegyem fel gyűjteményünkbe, 
Sietek azonban megjegyezni; bizonyos kikerülhetetlen 
egyoldalúság érvényesül válogatásunkban a tekintetben, 
hogy a mai irodalom ízlésbeli követelményeihez és e ki
advány jellegéhez igazodva kénytelenek voltunk a vi
rágének dévaj fajának vaskosabls hangnembeli képvise
lőit teljesen figyelmen kívül hagyni, és csak egy-két 
jámborabb darab besorolásával képviseltetni e műfajt. 
Az egykorú virágének-költészet e válfajának sokszor nem 
éppen emelkedett hangvételét és fennköltnek semmikép
pen sem minősíthető előadásmódját példázó utalások 
cilapján könnyen tájékozódhátik a korabeli ízlésszint 
ilyen vonatkozásai iránt különösebben érdeklődő. 

Be kell vallanom, hogy a válogatás nem éppen könnyű 
munkája után elég sok fejtörést okozott az anyagelren
dezés kérdése is. Azt a felismerést, hogy a virágének 
élete nem a XVII. század végéig vagy a XVIII. század 
közepe tájáig terjed, hanem korunkig levezethető tovább
élésével is számolhatni, ezt a felismerést, illetőleg e fel
ismerés bizonyítását talán jobban szolgálta volna az a 
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rendezósbéli eljárás, ha az egybegyűjtött énekanyagot a 
történeti jelentkezés szigorú időrendjébe sorolva tártam 
volna az olvasó elé. E tudományos szempontból talán 
megfelelőbb rendezési móddal azonban az időrendet csak 
a virágénekek első írásbeli jelentkezése, de nem az egyes 
énekek valóságos keletkezési kora tekintetében valósít
hattam volna meg. Ugyanis az egykorú kéziratos énekes
könyvek és más, többségükben írott, kisebb részben 
nyomtatott források ugyanúgy csak azt mutatják, hogy 
az éneket mikor vetették először papírra, mint ahogy a 
XIX—XX. század nyomtatott népköltési gyűjteményei
ben a lejegyzés időpontjának jelzése csak a gyűjtő hely
színi munkájának idejére, és nem a népköltési termék 
keletkezési korára nézve tájékoztat. Éppen azért egy-egy 
későn, mondjuk a XVIII. század elején lejegyzett virág
éneknek minősülő versszöveg — keletkezése időpontját 
tekintve — lehet XVII., sőt akár XVI. századi is, leg
feljebb szövegén rontott vagy éppen csiszolt a születése 
óta eltelt, élöszájon, illetőleg emlékezetben való lappan
gás egy-két százada. Mivel ilyenformán számomra amúgy 
is megvalósíthatatlan feladatnak látszott, hogy az egy-
begyíijtött darabokat a keletkezés valóságos időpontja 
szerinti időrendbe állíthassam, végül is hosszas latolgatás 
után a ciklusos elrendezési mód mellett döntöttem. Te
kintetbe vettem ugyanis azt, hogy kötetünk lényegében 
a mai olvasó gyönyörködtetésére szánt versgyűjtemény; 
célravezetőbb tehát az énekek azonos vagy rokon tar
talmi jegyei alapján ciklusokba csoportosítani az anya
got, mintsem valamilyen k ü l s ő l e g e s rendet terem
teni a versszövegek között. Mint erre alább külön is uta
lok, az időrendi elrendezés elvét csak az egyes cikluso
kon belül érvényesítettem. 

Nos, ha már így a ciklusokba csoportosítás mellett 
döntve, ciklus megjelölést használok, nem térhetek ki 
egy ebből folyó másik követelmény elöl sem. Minden 
verset egyedítenem kell olyan értelemben, hogy címmel 
ellátva kell besorolnom abba a ciklusba, amelybe tárgyá
nál, hangulatánál fogva tartozik. Tudvalévő ugyanis, 
hogy az egykorú kéziratos és nyomtatott források a vi
rágénekeket és más lírai verses darabokat — mint erre 
már az előbbiekben utaltam — legtöbbször cím nélkül 
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vagy legfeljebb olyan semmitmondó címhelyettesítö vers
elkülönítő magyar vagy latin nyelvű megjelöléssel őriz
tek meg, amelyek stilisztikai-költői szempontból teljesen 
alkalmatlanok arra, hogy egy ciklusos elrendezésű kötet
ben énekeimként használjuk fel őket. (A forrásokból fel
használható címeket »• •« jel közé rekesztve megtartom.) 
Az így most e kötet forgatói elé kerülő, régiesen szólva 
^•szíveket újító bokréta-« egyes darabjai, úgy érzem, a 
mai érdeklődő számára egyénítettebben, változatosabban 
kínálkoznak olvasmányul, mint ha címtelenség összemo
sódó, parttalan egyhangúságában követnék egymást az 
énekek. 

11. Az így kialakított végleges rendben tehát a virág
énekek tizenkét ciklusba sorolva, úgy kerülnek az olvasó 
elé, hogy az egyes ciklusokon belül igyekeztem — az 
előbbi fenntartással — az énekek első jelentkezését szám
ba vevő időrendet következetesen érvényesíteni. Az ilyen 
értelmű rendezési törekvésektől hellyel-közzel, de men
től ritkábban csak abban az esetben tértem el, ha ugyan
annak az éneknek egy korábbi és egy vagy több későbbi 
változatát — a nyilvánvaló tanulság céljából — szüksé-
ségesnek tartottam közvetlenül egymás után közölni. 

Nemcsak a verscímeket, a ciklus-jelöléseket is maguk
ból az énekekből vettem. Ilyenformán egy-egy, a ciklus 
jellegére utaló verssorból vagy a verssor néhány szavá
ból, illetőleg egy-egy önmagát kellető réjából alakítottam 
a ciklusok élére rótt címet. 

12. Az előbbiekben elmondottak után alkalmasint célja
tévesztett eljárás volna az olvasót több magyarázgatás-
sal, a virágénekek költői, stilisztikai és nyelvi szépségeit 
unalomig részletező fejtegetésekkel terhelnem. A Kiadó
val egyetértésben a kötet gondozója és a fametszetekkel 
ékítő művész a gyűjteményt olyan, a ma emberének 
szóló olvasmánynak szánta, amelyből a már elörebocsá-
tott legszükségesebb tájékoztatás után ki-ki önmaga is 
megláthasson a letűnt századok virágének-költészetében 
annyi szépséget, annyi jellegzetességet, amennyi elég ah
hoz, hogy megközelítően valós képet alkothasson magá
nak a virágének múltbeli szerepéről, magasfokú költői-
ségéröl, nyelvének művészi veretességéről és pazar bá
járól. 
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Talán — a művésszel együtt — nem áltatjuk ma
gunkat hiú reménnyel, mikor azt hisszük: ezt a célt lega
lábbis olyan mértékben megközelítettük, hogy az el
mondottak után az olvasók számára valóban minden to
vábbi kalauzolás szükségtelen a névtelenek pompázó vi
rágoskertjébe vezető gyűjteményes kötet forgatásakor. 

1969/1979 

11 ~ Nyelv és irodalom 



A MAGYAR DiAKÉNEKLÉS TÖRTÉNETÉHEZ 

A magyar diákság életével tudományos érdeklődéssel 
keveset foglalkoztak. Pedig ha a magyar diákénekléi 
legelső történeti jelentkezését tekintjük, akkor is töbt 
mint három százados múltról kell szólanunk. A diák
éneklésnek, mint elsősorban a protestáns iskolákban ki-
íejlödö müveltségtörténeti jelenség keletkezésének idő
pontja egybeesik a reformáció korával. A reformáció 
nemcsak a középkori kötöttségből való felszabadulást, 
szabadságot, hanem sajnos, nagyon sok tekintetben sza
badosságot is hozott. E szabadosság hamarosan éreztette 
hatását a külföldi, elsősorban a német diákéletben is. 
A magyar diákok pedig éppen ekkor kezdték nagyobb 
számban látogatni a német főiskolákat, s itt megismer
kedtek a német diákság akkor már fejlett, de szörnyű
séges kilengésekkel tele életformájával.^ Arra, hogy ez 
az életforma ide hozzánk is átplántálódott volna, sem
mi adatunk nincs. Kollégiumi szabályzataink a XVII. 
század közepéről ugyan tiltják az éjszakai kocsmázáso-
kat (compotationes) s az igen hangos éneklésre is vo
natkoztatható clamores cyclopicit,^ de a cyclopsi Mahálás 
eltiltása a szigorú elvi puritanizmus e korában csak a 
megrémült professoratus veszedelmet túlzó tiltakozása 
lehetett a diákság unos-untalan feltörő dévajsága és ösz
tönszerű éneklési kedve ellen. Egyébként is e rendelke
zésen igazán nem csodálkozhatunk ebben a korban, mi
kor a köznapi élet legnagyobb féktelenséggel épp>en maga 
adott példát az ifjabb nemzedéknek a könnyelmű életre. 

Az erdélyi diákéneklés történetileg igazolható első nyo
mai a XVII. század első feléből valók. Mint Ilerepei Já
nos szíves közléséből tudom, Szécsi István kolozsvári sá
fárpolgár számadáskönyvének már 1622. május 5-i be
jegyzésében (109. 1.) beszél a Bethlen Gábor, Károlyi Zsu
zsanna ós kísérete tiszteletére az Varga-színben rende
zett ünnepélyen énekelt diákokról. A város törvénykezési 
jegyzökönyvének (11., 28., 30. és 33. 1.) 1629. évi feb
ruár 7-i és 20-i, valamint március 2-i bejegyzése meg 
arról az ekkor tartott tanúkihallgatásról szól, melyet a 
nagy (unitárius) és a kis (kálvinista) scholabeli mendi-
kánsok közötti halálos végű verekedés okának vizsgálata 
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írdekében folytattak. A verekedés oka az volt, hogy egy 
temetésen csak a nagy scholabeli diákok énekeltek, és 
így csak azok kaptak pénzt. Ekkor tehát már olyan diák
énekkarok voltak, amelyek temetésre, lakodalomra jár
tak, hogy valami mellékkeresethez jutva, egy kis köl
tőpénzt vagy legtöbbször éppen a mindennapit megsze
rezzék. Bár a diákénekkarok énekanyaga alig tartozik 
bele a tulajdonképpeni értelemben vett s pusztán vilá
gias dalokat felölelő diákéneklés anyagába, mint majd 
később, a XVIII. század végi diákéneklés tárgyalásakor 
látjuk, a diákéneklés fejlődéstörténetének vizsgálatakor 
lehetetlen kitérni a diákénekkarok énekanyagának vizs
gálata elöl. 

Hogy a diákság már a XVII. században is a társadalmi 
életben kedvelt volt, azt talán mondanom sem kell. Mu
latságokban ez a mozgékony, ma itt, holnap ott osztály, 
ez a könnyelműségekre s kilengésekre hajló elem nél
külözhetetlen volt.3 Különösképpen így volt ez a XVII. 
századnak magyar értelmiségiekben nagyon szegény ide
jén. A diák, akit nagyon sokszor nem is csak a mulatás-
vágy, de igen reális dolog, az éhség és a koldusszegény
ség hajtott a lakodalmak felé,* bohóskodással és éneklés
sel fizette vissza a szíves látást. 

A XVII. század diákeredetű énekeiből bizony nagyon 
sokszor igen sivár kép néz le ránk. Az ekkori, sőt még a 
későbbi diákéneklés is alig tudott felszabadulni a mester
legényekkel való „elvhü" harcban kifejlődött alacsony-
rendű, piszkos gúnyolódásban-^', és a házasságra vágyó 
vénleány bánatának ízléstelen s közönségesen részletező 
rajzában" megnyilvánuló lelki durvaságból. Legérdeke
sebbek még az e korból fennmaradt mendikáns, azaz kol
dusdiákénekek; ezekben a nagyotmondás, a lehetetlen 
kapcsolatok és valószerűtlen elemek tudatos halmozása 
alkotja a komikumot. Mindennek célja, mint már előbb 
is mondtam, egészen reális volt. Például: 

Most olyat hazudok, kit magam sem hiszek, 
Talán az urak is egy polturát vetnek 
Vagy az asztalfélre engemet ültetnek — 
Avagy az ajtón is ebrudon kivernek.' 
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A fennmaradt emlékek alapján, úgy látom, ilyenszerű, 
sokszor végnélkülire nyújtott, kevés leleményre mutató, 
inkább a durva, röhögtető komikumra alapított diákéne
kek vagy talán csak diákok által szerzett énekek, lako
dalmi „gajdok", mester-, barát-csúfoló" diáknóták kora 
ez a XVII. század. 

Ügy látszik, a diákéneklés csak akkor kezd új formát 
ölteni, s bizonyos haladást mutatni, mikor a XVIII. szá
zadban, valószínűleg népi hatások beszüremkedésével, 
mind rövidebbé, egyszerűbbé, de egyszersmind kifeje
zőbbé válik. Némelyik, ez időben keletkezett diáknótá
ban már valami halkléptü előfutárát lehet látni a későb
bi diákéneknek. 

Hogy a népköltészetnek a diákéneklésre való hatása 
nem puszta feltevés, bizonyítja az a tény, hogy a XVIII. 
század végéről három olyan diákdal-gyüjteményröP is 
tudunk, amelyek világosan népköltészeti hatást árulnak 
el; sőt az első nyomtatott magyar népköltési gyűjtemény 
a M-Régebbi és újabb érzékeny, részint víg, többnyire ere
deti Dalok gyűjteménye^ is Sárospatakon (I. kiad. 1826; 
II. kiad. 1834), tehát valószínűleg diákkezdeményezésre 
jelent meg. 

A XIX. század elején aztán bőséges diákének-termés 
kezdődik. A néppel és a népköltészettel való érintkezést 
még csak növeli a századeleji romanticizmusnak a nép 
felé fordulása, viszont mérsékeli és a népi hatást meg
hamisítja a német s főleg a bécsi polgári „ízlés" eló'nyo-
mulásával az émelygős, rokokó-biedermaier szentimen-
talizmusnak mind eró'sebb térhódítása. Némely, máig is 
élő diáknótánk — pl, a Hodie, hodie kezdetű — első for
máját is ez idő tájról ismerjük.'" 

Ezzel aztán a diákéneklés tárgyalása során elérkez
tünk ahhoz a ponthoz, amikor a diákéneklés újabbkori 
keletkezési formáival kissé bensőségesebben is meg kell 
ismerkednünk. Ez időtől kezdve a diákénekek keletkezé
sének öt formáját — a fordítás, nyelvkeveredés, travesz-
cia, átköltés és végül az eredeti diáknóta-alkotás formá
ját — számos példával szemléltethetjük." 

F o r d í t á s útján kerültek bele a magyar diáknóta
kincsbe a legkedveltebb diáknóták, köztük olyanok is, 
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melyeket az avatatlan eredetieknek tartana. Elég ezek 
közül csak kettőt: a közismert Ballag már a vén diák-
ot" és az így élni szép, így élni jó*^ kezdetűt említenem. 
Az előbbit Bemooster Bursche zish' ich aus^^, az utób
bit So lében wir, so lében wir^* kezdettel a német diák
dal-gyűjteményekben is feltalálhatni. Ez a körülmény, 
a kölcsönzés ténye, szinte természetes is, hiszen különö
sen a felvidéki, de aztán az egész magyar diákságnak a 
hazai és a külföldi német diáksággal való kapcsolata 
közismert tény. 

A n y e l v k e v e r ó ssel alkotott diákénekeket még 
legújabban is általában a m a k a r o n i k u s o k közé 
sorolták, bár ez, mint Tolnai Vilmos újabban megjelent 
fejtegetéséből (MNy. XXVI, 241—8, 337—46) tudjuk, 
ilyen értelemben helytelen. Éppen ezért ezeket inkább 
nyelvkeveréssel alkotott énekeknek nevezhetnők, mivel 
szövegük két vagy több nyelv szókincsének keverésével, 
illetőleg néha makaronikus szavak felhasználásával ala
kult. 

A nyelvkeveréses diákdalra az egyik legjellegzetesebb 
példa a XIX. század elejétől több változatban^^ ismert 
Hodie, hodie, vinum est bibendum latin—magyar nyelv
keveréses ének. Alighanem diákeredetünek tekinthető a 
Megholt feleségem, Satis tarde quidem kezdetű tipikus 
nyelvkeveréses ének; ennek legrégibb változatát 1796-
tól ismerjük.^'' Ilyen nyelvkeveréses diákdalnak tekint
hető az a híres debreceni d o n g ó - n ó t a is, melyet a 
múlt század elején énekeltek a debreceni diákok egy 
kocsma-tulajdonos tanáruk és a magisztrátus bosszantá
sára." Valószínűleg a Farkas Imre Iglói diákok (1909) 
dmií operettje révén vált közkedveltté Petőfi Diligenter 
JTequentáltam kezdetű éneke is. 

A magyar irodalomból gyéren ismert t r a v e s z c i a 
is kedvelt módja a diáknóta-alkotásnak. Csak egy jelleg
zetes darabot, Mikszáth Kálmán szerint a múlt század ele
jén keletkezett M a r s e i l l a i s e - t r a v e s z c i á t em
lítem. Ez az ének mint jellegzetes kortörténeti adat is 
érdekes. Valószínűleg ilyen traveszcia-féle az az „érthe
tetlen tréfás dal" is, melyet ugyancsak a múlt században. 
Színi szerint (i.m. 120) a sárospataki diákok énekeltek^^ 
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(Mikszáth Kálmán munkái. Jub. kiad. Különös házasság. 
I, 22. — L. még Színi 119 és Székely i.m. 54). 

Természetes, hogy az ilyen röpke traveszcia kérészéletű 
alkotás, és így jelentőség tekintetében háttérbe kell szo
rulnia a diákköltészetben sokkal szokásosabb és mara
dandóbb hatást jelentő énekalkotási móddal, az átköl-
t é ssel szemben. Az átköltés azonban csaknem minden 
esetben után- és továbbköltéssel kapcsolatos, azaz nem
csak diákvonatkozásúvá teszik az éneket, de újabb 
versszakokkal ki is bővítik azt. Ezt a jelenséget egyébként 
a fordítással alkotott diákénekekben is megfigyelhetjük. 

A ma is közismiert és első lejegyzésében tudtommal j 
múlt század 40-es éveiből Sárospatakról ismert A diáh 
nak a temploma a pincs^^ kezdetű ének is egy betyárdal 
átköltése.-° De nemcsak az első versszak készült világo
san átköltéssel, hanem az a 2. és 3. versszak is, melynek 
népi változatát Vikár Csökölröl (Somogy) közölt katona-
énekében^i fedezhetjük fel. Az a változat, melyet Arany 
és Gyulai (i.h.) közöl, két versszakában, vagy talán há* 
romban is, eredeti, bár utánköltéssel alkotott diákvál
tozat. Érdekes az az EM. kézirattárában (3026. sz. 17bi) 
levő változat is, amely a 3., általam máshonnan nem is* 
mert versszakának tanúsága szerint Egerből származik; 

j' 
Isten hozzád tehát Eger városa, 7 
Kinek deák leggyönyörűbb lakossá; 
Ti egriek, főként szüzek, éljetek, r 
Juristákról el ne felejtkezzetek! 

Ugyanilyen jellegzetes utánköltéses ének a Már én] 
többet, már én többet gimnazista nem Leszek kezdetű. 
Ennek több diákváltozata^s mellett ismerjük — ugyanV 
csak Vikár közlésébőP^ — a katona változatát is. Betyár 
változatából alakult az a Farkas Imre-közleményből-'' is
mert jogász-ének, a jogász-bál csárdásnyitánya, az Ütik 
a jogászt a padon kezdetű, melynek csaknem teljesen 
egyező betyár-változata kéziratban lévő dés-cichegyi nép* 
dalgyűjteményemben is megvan; ezenkívül legalább még 
négy betyár-változatát ismerj ük.^^ Kétségtelenül katona-
nótának^fi vehető a Seprík a pápai utcát is; ez amellett, 
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hogy eredeti formájában kedvelt diáknóta, leány-diák-
énekeink talán egyetlen sikerült utánköltéses darabját 
adta: 

Az én babám bo van zárva 
A brassói Szeretetházba 
Szeretetház kapuja 
Lyukadjon ki — 
Kikkirikki kikkirikki — 
Te meg babám szabadulj ki. 

Erős a gyanúm, hogy e mögött a szöveg mögött is va
lami katonádal szövege lappang. 

Most, miután futólag ismertettem a diákéneklés kez
detleges, bár kétségtelenül érdekes formáit, áttérek az 
e r e d e t i é knek nevezhető diáknóták vizsgálatára. Az 
e csoportba tartozó diákénekek részint latin, részint ma
gyar nyelvűek. 

A l a t i n n y e l v ű d i á k é n e k e k legtöbbször 
beletartoznak a nemzetközi diáknótakincsbe. Legismer
tebb, legnemzetközibb ezek között a Gaudeamus igitur; 
ennek a német—latin, só't valószínűleg csak kuriózum
szerű görög szövegét német gyűjteményből ismerem.^'^ 
Ugyancsak a nemzetközi nótakincsbe tartozik bele az a 
latin nyelvű diákdicsérö ének, melyet Csűry Bálint a tu
lajdonában levő Varga-melodiáriumból (1820—1830) né
hány évvel ezelőtt közölt rövid, de érdekes gondolatokat 
tartalmazó kis cikkében (EISz 1924. 90—1. — Magáról 
a gyűjteményről: ItK 1931. 491). E kétségtelenül Német
országból bevándorló daps nemcsak mint diáknóta érde
kes, de mint olyan is, amely témavándorlás útján éne
keskönyveink és népköltési gyűjteményeink egyik sok 
változatban ismert népdalát szolgaItatta.^^ Ugyanez a for
rás megőrzött egy Mihi est propositum in taberna móri 
kezdetű latin diákéneket is; ezt egy német forrás Gual-
tererus de Mappes XII. századi énekköltönek tulajdonít
ja.'" A diákénekek sorába tartozhatott az a lengyel diá
kokat csúfoló ének is, mely valamikor a XVII. század 
második felében, a lengyelországi protestánsok, különösen 
unitáriusok üldözése alkalmával tömegesen Erdélybe me
nekülő lengyelség beköltözésekor keletkezhetett. Mivel ez 
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az énekszöveg egyik ismert énekeskönyvünk, a Bocskor-
daloskönyv, eddig kiadatlan éneke, itt közlöm: 

Studentes Poloni 
Mali sünt coloni 
Diu discunt 
Mul tum bibunt 
Tamen nihil sciunt. 

Vagantur in orDe :[ 
Furan tur in urbc ,? 
Quid quid tangunt j 
Hoc rapiunt Í; 
Alias non vivunt. j^ 

Laceri sünt omnes 
Rustici falaces 
Ubi habent 
Ibi gaudent J 
Secus nihil habent J 

Omnes fere nobiles 
sic colunt viles •, 

Habent nomen i 
Nul lum ómen 
Et boni velamen.31 

Bár kézzelfogható adataim nincsenek rá, mégis az éner 
ket diákeredetűnek, a rivális magyar diákságtól eredőnek 
kell tartanom. Valószínűleg magyar, közelebbről erdélyi 
szerzemény, és érdekes kortörténeti adatot szolgáltat.^ 

M a g y a r n y e l v ű d i á k é n e k e i n k tárgyalását 
nagyon hosszadalmassá tenné a gyűjteményemben levő 
XVI I I^XIX. századi énekek''^ mindannyijával való fog
lalkozás, így beérem csak néhány jellegzetes XIX. és 
XX. századi ének vizsgálatával. 

A csatlakozó jegyzetben, utalólag említendő' diákéne
kek mellett nagyon sok olyan diákénekünk van, ame
lyeknek mindenike egy-egy kép a régebbi diákéletből. 
Ezeknek egyik példáját az át- és utánköltéssel alkotott 
diákénekek tárgyalásakor már említettem (A diáknak a 
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temploma...); ide vonatkozó versszakát, melyet éppen 
enyedi diákok közöltek velem, ide iktatom: 

Kezemben van már az úti levelem. 
Nem diák már Enyeden az én nevem; 
Snk bor terem még addig az Őrhegyen, 
Míg valaki Iát engemet Enyeden. 

Ezt a „kicsengetett" diák énekelhette Patakon,-^* és in
nen származott el Nagyenyedre is. 

Ki ne értené meg s ki ne ismerné fel a diákélet egyik 
tragikomikus epizódját ebből a másik diáknótából; 

Még azt mondják a tanárok, 
Miből isznak a diákok. 

Csuhája! 
Ha nincsen pénz a zsebünkben, 
Van a Korbuly mellényében, 

Csuhája! 
Rokját csapja zálogházba, 
Ügy él majd a kávéházban, 

Csuhája 1 
S meg azt mondják a tanárok, 
Miből isznak a diáliok? 

Csuhája !35 

Az öreg kolozsvári zálogházas Korbuly sem hitte, hogy 
emlékét éppen a diáknóta fogja ideig-óráig fenntartani! 

Diáknótáink közül legtöbb valószínűleg a sárospataki 
és a debreceni kollégiumból származik. Két igen kedves 
és sikerült diáknótánk szövegét 1906 tájáról éppen Deb
recenből ismerjük; 

Mikor Wittenbergának 
Kapuját döngettem, 
A rektor magniíikus 
Azt mondja énnekem; 
Hej domine spektábilis! 
Látszik, hogy kend magyar, 
Ügy döngeti, bongati, kongati ezt a kaput. 
Mint a jeges zivatar.3c 
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Vagy aztán ide sorolhatjuk azt a különös szépségű, a 
kuruckori bujdosó-dalok búsongó büszkélkedésére emlé
keztető éneket is, melyből a debreceni diák kevélysége 
áramlik felénk: 

Kardunk is kicborbádzott, 
Zsinórunk leázott, 
Széllel bélelt köpenyegünk, 
Egész télen fázott. 

Még sincs pajtás, még sincs 
Hét országban párunk, 
Mé.i4is híres Debrecenben 
Nagy büszkén pávázunk.37 

A tréfásan évelödö, a könnyek között mosolyt csaló 
diákének sokszor a nép közé is leszivárog; erre Kriza' 
náP^ láthatunk egy példát: 

Elmentek a diákok, 
Búsulnak a leányok 

Fodormenta, lóminta, 
Énistenem hozd vissza, 

Mer ha vissza nem hozod. 
Az én szüvcm megszakad. 

A nép közé leszivárgott diákénekek közül Imre (i.m. 
389) szerint „kedves hangulatáért megmaradást érdemlő* 
A minap, hogy Debrecenben jártam kezdetű ének; ezt ő 
csak utalólag. Veres Imre teljes egészében közölte (Nyr 
IV, 432). Megvan ez az ének Szentgyörgyi Lajos »Dal-
füzér-«-ében is^^; e gyűjtemény hihetőleg Nagyenyedről 
(1859) való, és így arra következtethetünk, hogy az ének 
nemcsak Debrecen környékén, de itt is ismert volt. 

Nem kíméli a kamaszkori tiszteletlenségben leledző 
diák magát a tisztes Pithagorászt sem: 
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Dési gimnázium tetejében 
Pitágorász ül ott feketében, 
Szomorúan néz ki 
A kémény lyukából, hej! 
El akarnak vágni a fizikából. 

Dési gimnázium tetejében 
Nem ül Pitágorász feketében, 
Mosolyogva néz ki 
A kémény lyukából, hej! 
Nem vágtak el engem a fizikából.40 

Egy egész diák-életképet magában rejtő, szinte eljátszást 
kívánó ének az a népnél is barátcsúfoló alakban meglevő 
ének, melyet Sebestyén Gyula Kemenesaljáról (Vas m.) 
(MNGy VIII, 332—3), Vikár meg Jutáról (Somogy m.) 
(i.h. VI, 200) közöl a pincében mulató barátokról.*^ Diák
változatát csak Kolozsvárról ismerem; hogy a többi er
délyi kollégiumban ismeretes lett volna, arra nincs ada
tom. 

Félig tréfából, félig talán a tanulás megkönnyítése cél
jából is, még az Arkhimédész és Pithagorász tételét is 
rímbe szedte s énekelte a diák: 

Minden vízbe mártott test, kisangyalom! 
A súlyából annyit veszt, kisangyalom! 
Mint amennyi az általa 
Kiszorított víz súlya, kisangyalom! 

A-SEor á az á kvadrát, kisangyalom! 
Bé-szer bé az bé kvadrát, kisangyalom! 
A kettőnek összege 
Pitágorász tétele, kisangyalom! 

íit a diákdalt Kolozsvár, Nagyenyed és Marosvásár
hely diáksága énekelte e század húszas-harmincas évei
ben. Ugyanennek az éneknek a többi változat mellett 
van egy versszaka, melyben az izguló diák akasztófahu
mora szólal meg:^-

171 



A-szor á az á kvadrát, kisangyalom! 
Nem tudom az algebrát, kisangyalom! 
Logaritm.us tangens pí, 
Nem szeretnék ielelni, kisangyalom 143 

Ezek az énekek nagyrészt abban a korban születtek, 
mikor a diák még felelőtlenséggel, gondtalan nemtörő
dömséggel énekelte a kedvelt diáknótát: 

Ha diák vagy, ne tanulj! 
Vigan élj és ne búsulj! 
Boros kancsó a kezedbe, 
Barna kislány az öledbe, 
Heje, huja, haj 144 

Ekkor keletkezhetett ez a kedvelt, üde pattogó dallamlj, 
életkedvvel telt ének: 

Diákélet a legszebb a világon, 
Nem kell törje fejét a tanuláson, 
Lányok közül kiválasztja a barnát, 
Vele együtt tanulja az algebrát: 
A plussz bé plussz-minusz cé, 
Édes babám, öleljél, 
Diákélet a legszebb a világon!43 

A diákéletnek ez a formája a múlté. Csodálkozhatunk 
azonban, hogy ez a tárgy, a diákélet s vele a diákéneklés, 
apró emlékezéseken kívül a tudományos érdeklődés kö
rébe nem került. Pedig nem lenne elég iskoláink tör
ténetének tárgyalásakor az adatok végtelen, legfeljebb 
szakemberek által olvasott sokaságával megelégedni, s ér
tetlenül, nemtörődömséggel nézni a diákéletet, melybe a 
vért éppen a diákkedély és ennek egyik elsőrangú le
csapódási formája: a diákéneklés adta. 

E sorok alig adnak többet, mint valamelyes vázlatot, 
hiszen maga ez a tanulmány minden előmunkálat nélkül, 
az adatok inne-onnan való összeszedegetésének fáradságos 
munkájával készült. Egyetlen, csak megközelítőleg teljes 
diákgyűjtemény sem állt a kutató rendelkezésére. 
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A németek ebben a tekintetben is előttünk járnak. 
Csak az általam több ízben idézett Kommers Buch pél
dáját említem. E több mint ötödfélszáz éneket magában 
foglaló német diákdaloskönyv 1867-ben már a 15. javí
tott és bővített kiadásban forgott közkézen, bár első ki
adása — mint a Praefatio I. mutatja — alig 12 évvel 
dőbb, 1855-ben jelent meg. Pedig a címkép Vivát Aca-
áemia Lipsiensis 1409—1859 felirata arról tanúskodik, 
hogy ez a gyűjtemény csak egyetlen főiskola nótakincsét 
foglalta magában. 
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A DIAK DICSÉRETE 

Már régebben közölt Csüry Bálint egy tulajdonában 
levő, múlt század eleji kéziratos énekeskönyvböl egy la
tin nyelvű diákének-szöveget. Kimutatta róla, hogy e 
szöveg azért érdekes, mert magyar változatát több mini 
egy századdal később maga Szatmár megyében jegyezte 
le. Csűry azt az egészen valószínű feltevést fejtette Id, 
hogy e dal a nép közé valamely deákos ember közvetí
tés-évei kerülhetett. (A magyar népköltészet forrásaihoz; 
EISz I, 90—2). Vélekedésének további bizonyságául ma
gam nemrégiben kimutattam, hogy azt az éneket német 
diák-énekeskönyvekben is megtalálhatni, és így akkor 
kétségtelennek tartottam, hogy ez az ének Németország
ban járt diákjaink révén került bele a hazai diákság 
énekkincsébe, és innen jutott be, nyilván a faluról szár
mazó diákság közvetítésével szélesebb körök, az iparos 
és földműves réteg énekanyagába is. (Két népdalunk szö
vegének forrása: EM XLVI, 259 kk. — Megjegyzem, an
nak idején elmulasztottam megemlíteni, hogy ennek az 
éneknek ismertem dési iparos- és diákkörökből egy trá
gár változatát is.) 

Mikor azt a kis cikkecskét írtam, elkerülte figyelme
met, hogy a hazai németség énekei között is feltalálható 
e népdalunk, természetesen német változatban. Lehoczky 
Tivadar még 1892-ben a Bereg megyei német telepekről 
értekezve, közölte többek között a következő kétverssza-
kos német énekszövegeí is: 

Du Tochter, wiUst du heira ten? 
Ja, Mutter, ja. 
Willst da einen Schneider habén? 
Nein, Mutter, nein. 
Hősen fllcken wcrd ich nicht, 
Einen Sclineider will ich nicht. 

Du Tochter, willst du heiraten? 
Ja, Mutter, ja. 
Willst du ei!-!en Bauer habén? 
Ja, Muitor, ja. 
Ochocn hütcn kann irh schon, 
Erdiipfel graben werd ich schon. 
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Amint Lehoczky kimutatta, a Bereg megyei német te
lepek II. Rákóczi Ferenc elkobzott és a koronára szállt 
munkácsi meg szentmiklósi uradalmán 1726 után kelet
keztek. Lehetséges tehát, hogy a fenti ének hozzátarto
zott a telepeseknek előbbi lakóhelyükről magukkal ho
zott énekanyagához, de megeshetik az is, hogy valamikor 
később, a Németországot járt diákok révén, esetleg éne
keskönyvek útján vált ismertté ez az ének. Természete
sen a földművelő lakosság ajkán a d i á k dicséretéből a 
p a r a s z t dicsérete lett. 

Ezek után természetesen már nem lehetetlen az sem, 
hogy a kérdéses ének egyes helyeken nem a latin nyelvű 
diákéneklésből, hanem a hazai németség közvetítésével 
került bele népünk énekei közé. 
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KÉT NÉPDALUNK SZÖVEGÉNEK FORRÁSVIDÉKÉN 1 

Néhány évtizede annak, hogy Imre Sándor a »-Magyar 
népdal nemei^-röl értekezve a diákdalok tárgyalásáról 
sem feledkezett meg. Csakhogy ö e dalokat úgy teürií 
tette, mint egy külön osztály, a diákság nótakincsét éí 
nem a nép-, illetőleg parasztdal-költészettel való kölcsöníí 
hatásában (EM 1889, 382—402, 465—86). Seprődi János 
már sokkal helyesebben járt el a diákdalokból alakulft 
népdalok forrásainak megjelölésében, s különösen a Kás 
joni-kódex ismertetése nyomán mutatta ki néhány diák
közvetítéssel népdallá fejlődő énekünk latin mintájájf 
(1. tőle: A kájoni kódex irodalom- és zenetörténeti adaH.| 
lékai: ItK 1909. 293 kk.). I i l 

Nemrégiben Csűry Bálint figyelmeztetett ismételten al 
diákéneklés tudományos vizsgálatának, illetőleg a diák
énekek összegyűjtésének szükségességére (A magyar nép-: 
költészet forrásaihoz: EISz I, 90). Valóban a népdalszö
vegek forráskutató munkájának kifogástalan elvégzése 
éppen úgy elképzelhetetlen a régi diákéneklés beható is-| 
merete nélkül, mint amennyire az a különböző nemzeti, 
különösen pedig a környező népek népdalkincsében való 
tájékozatlanság esetén. Ha ugyanis meggondoljuk, hogy 
a diák a szerzetes és később más felekezeti iskolák nagy
részt latin költészeti termékein felnőve ment vakációkra 
az otthonba, majd mint rektor vagy pap állásba: magá
tól értetődő az a következtetés, hogy e különleges ,,nép
költészet" és az igazinak találkozása nem ment végbe 
minden hatás nélkül. A hatásnak nem egy kézzelfogható 
esetét ismerjük. Az alábbiakban két ilyen esetre muta
tok reá. 

1 
A diák dicsérete 

Egy ilyenről már Seprődi is megemlékezett (i.h. 292—3 
ós Nyr IV, 89), kimutatva a Kájoni-kódex egy latin s 
egy magyar éneke között a tárgyi egyezést. Nemrégiben 
meg Csűry közölt néhány észrevételt két-három népda
lunk forrására vonatkozólag (i.h. 90^2) . De míg egy né
hány népdalunk forrását csak sejtelemként jelöli diák-
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eredetűnek, érdekes az a forrásközlése, melynek révén 
«gyik, különböző gyűjteményeinkben gyakran előforduló 
népdalunk eredetére világít reá. 

Arról a népdalunkról van itt szó, melynek legrégibb 
változatát egy XVIII. századi forrásból, a Solymosi da-
loskönyvböl, Kanyaró Ferenc »A deák dicséretei< címmel 
közölte (Virágénekek a XVII. és XVIII. századból: EM 
1892. 546; ide vonatkozó jegyzetek még EM 1893. 69— 
72). Csűry ez ének késői változatáról kimutatta azt, amit 
már az ének tárgya s formája maga amúgy is kétségte
lenné tesz, hogy ti. e népdalunk egy latin diákének ha
tására keletkezhetett. Az ötversszakos éneket egy pataki 
diák 1830-as évekből származó énekeskönyvéből jegyezte 
le. Az énekeskönyvre, melyet Csűry szívességéből ma
gam is használhattam, mint Varga-melodiáriumra hivat
kozom (ism. ItK 1931. 491 kk. — A dal ott a 1 8 b _ 9 b 
lev.-en fordul elő). Csűry — forrásának megfelelően — 
a latin diákéneket a magyar diákéneklés termékének 
tartva kimutatja, hogy itt nem fordításról van szó, csu
pán „téma-vándorlásról, mely a nép közé valamely deá-
kos ember közvetítésével kerülhetett". 

Pedig e népdalunk nemcsak hogy nem magyar népi, 
de még nem is magyar vagy nem magyarországi eredetű. 
A diákdalok után való kutatás közben kezembe került 
egy német diák-énekeskönyv, ebben a következő latin 
ftiekre bukkantam (Kommers Buch für den deutschen 
Studenten. Leipzig, 1869. XV. Aufl. 274): 

1. Filia carissima, 
Vis habere rust icum? 

Nolo, nolo, mater pia, 
Scio causam talem, 
Quia rustici, rustici 
Semper sünt quadrat i . 

2. Filia carissima 
Vis liabere medicum? 

Nolo, nolo, mater pia, 
Scio causam t a l c n , 
Quia medici, medici 
Sempor sünt porci. 
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3. Filia carissima, 
Vis habere Studentes? 

Volo, volo mater pia i 
Scio causam talem 
Quia Studsnües, Studentes 
Scmper sünt amabiles! 

összehasonlítva e latin változatot a Varga-melodiárium 
változatával, ez egyszerűbb és rövidebb. Abban a rusti-
cus, dooes, miles, monachus szerepel mint a studiosus 
vetélytársa. Mégis e dal és a Varga-melodiarium-beli kö
zött való, bizonyos részében szó szerinti egyezés kétség
telen. Ennek bizonyosságaként közlöm itt a jelzett vál
tozat 5. versszakaszát. Hogy e változat éppen úgy e^ 
törzsből hajtott ki a tőlem közölttel, mint az eddig isme-* 
rétes magyar változatok, az minden bizonygatás nélkül 
is kétségtelen. íme: 

Filia í 
Vis habere studiosum? 

Volo páter, volo mater 
Scio enim quare 

Studiosi juvenes 
Semper sünt amabiles 
Et eorum^ tota vita 

Vita vita tota vita 
Semper est jucunda. 

Kétségtelen az, hogy ez az ének Németországban járó 
diákjaink révén kerülhetett előbb valamelyik (vagy egy
szerre több) iskolánk diákságához, és innen a diákok 
közvetítésével a nép közé. Megdől tehát Kanyarónak az 
a feltevése, hogy a Solymosy-féle diákdicséretet nem vá
roson, valamely nagyobb iskolában, hanem falun szerez
ték; talán egyik falusi rektor, aki Debrecenből került ki 
s aki hihetőleg ismerte a Szentsei-féle daloskönyvben 
számunkra is fenntartott XVII. századbeli éneket. Ezt a 
szintén diákdicsérö éneket Thaly Kálmán közölte (Vit. 
én. 66—71). 
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;Az ének keletkezésének ez az elmélete mai forrásisme
reteink mellett nem állhat meg. A Kanyarótól közölt 
Solymosi-féle változat esetében még lehet valami átdol
gozásról, bővítésről szó, de a tárgy és kidolgozás, egy-
s?óval: a tartalom és a forma lényegében idegenből, min-
.dea valószínűség szerint Németországból eredt; ez az 
idegen tárgy azonban, amennyire a feljegyzett vázlatok 
niígy számából következtethetjük", nagyon ismertté és 
kedveltté vált. [̂ P. Horváth Ádám gyűjt: EM Kézirattár 
1930 sz. 59b. — Erdélyi, Népd. és mond. III, 2—3 és 157 
.(Szeged). — Bartalus: Magyar dalok egy. gyűjt. I, 20—21 
(Erdélyi dallammal). — MNGy II, 136—8 (Csongrád). — 
Székely—Abafi: Szerelmi népd. 42—3 (Csákvár). — 
Csíiry: EISz 92. — Magam diákkörből Sepsiszentgyörgy-
lől és Udvarhelyről ismerem az ének változatait. Désen 
1920 táján még trágár változatát is hallottam egy laka-
tossegédtöl.] Természetesen elsősorban latin alakban a 
diákság közt élt s csak magyarra való átültetése után 
csiszolódott — már annyira amennyire — népdallá. 

Bővülésére vonatkozólag érdekes, de téves Kanyaró
nak az a megjegyzése (i.h. 72), hogy a későbbi változa
toknak a parasztra vonatkozó versszaka népi eredetű. Ha 
nem is ismernök az ének két latin változatának első 
versszakát, mely a rusticusról szól, akkor is lehetetlen
nek kellene tartanunk a változatokban szereplő parasztra 
vonatkozó részek népi eredetét, hisz e versszak a pa
rasztra nézve lebecsülő; ez az önbecsmérlés lélektani kép
telenség. Az a parasztra vonatkozó versszak azonban, 
amelyet Csűry szamosháti népköltési gyűjtésből közölt, 
már kétségtelen népi eredetű. De ott már a paraszt meg
becsüléséről van szó. A katonára vonatkozó változatot 
(Erdélyi i.m. III, 157) szintén népinek kell vennünk, mert 
abban a nép előtt becsült katona a kitüntetett személy; 
feltehetjük azonban azt, hogy az eszmét a közvetítő itt 
is a Varga-:melodiárium latin változata 3. versszakának 
m i 1 e s-motívumából vette, s csak később dolgozta ki 
azt a nép a maga hajlamának, katona-becsülésének meg
felelően. Természetesen itt nem éppen a latin változat
ból való kölcsönvételröl van szó, hanem abból a latin 
énekváltozatból valóról, melynek írott nyoma a Varga-
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melodiáriumban, illetőleg a ^Kommers Buch-«-ban ma-i 
radt fenn. 

Érdekes megfigyelni, hogy a különböző változatokbaí 
legtöbb az iparosokra vonatkozó versszak; leginkább a 
kovács (5-ször), a szabó (4), a takács (2), bádogos (1), 
suszter (1), bognár (1) versenyez a diákkal, akit még a 
katona (1), boltos (1), molnár (2), béres (2), kanász (1), 
juhász (1), bíró (1), paraszt (1) és a János-sal (1) szem
ben is g y ö n g y v i r á gnak nevez. 

Egyébként magam ezt az énekünket a nemzetközi nó-
takincshez tartozónak gondolom. Amint fennebb láttuk, 
a német- és magyarországi latinságból már sikerült egy-
egy változatot kimutatnom. Érdekes azonban tudni azt,; 
hogy az erdélyi román népköltészet is ismer hasonUj 
tárgyat. A Mezó'ségröl jegyeztem le a következő' román 
népének szövegét: I 

„Fata mamei cea mai micá, 
Cea mai micá, 
Te-te cere un sóidat, 
Un sóidat, un sóidat, 
Cel mai maré blástámat." 
„Nu má duc, nu má duc, 
Maicá dupá el." 

„Fata mamei cea mai micá, 
Cea mai micá, 
Te-te cere un plugar, 
Un plugar, un plugar." 
,,E1 miná boii la jug, 
Eu má duc, má duc, 
Maicá dupá el." 

Az éneket az akkor ördöngösfüzesen (Szolnok-Doboka 
m.), ma Szamosújváron lakó dr. Sáliak György orvos 
1931 táján orvostanhallgató korában — sajnos — csak 
irodalmi átírásban közölte velem. 

Valószínűnek tartom, hogy e román változat magyar 
közvetítéssel került bele a román népköltészetbe. Ter
mészetesen itt is, mint a magyar változat esetében, csakis 
tárgykölcsönzésröl és nem fordításról van szó. A hang 
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és a beállítás a román változatban sokkal népiesebbnek 
tetszik, mint a magyar változatok esetében, és így fel
tehető, hogy a román nép körébe e dal tudákos közve
títés nélkül jutott. 

Hogy a magyar ének ma is többfelé él-e a nép ajkán, 
nem tudom. Mai életére nézve egyetlen biztos adatunk 
a Csűrytöl a Szamosháton feljegyzett változat. Régebbi 
népi életére nézve Erdélyi, Bartalus és mások közlése 
elég bizonyíték, habár e gyűjtök gyűjtési alapelve elég 
bizonytalan is. Magam csak diákok és iparosok között 
hallottam, amennyire emlékszem, három versszakos — a 
kovácsra, szabóra és diákra vonatkozó — változatban. 
Ügy vélem, hogy bár valaha eléggé ismert népdal volt 
is, ma már a nép kevésbé ismerheti. Lassan mint diák
nóta is csak mesterséges élesztgetéssel tengődik tovább a 
diék-öndicsérgetésnek egyik évszázados emlékeként. 

2 
A vén leány panasza 

Mint ahogy az előbb tárgyalt népdalunk forrása egé
szen pontosan meghatározható, éppen úgy ismerjük az 
alábbi, legutóbb Bartók Béla közölte népdalunk forrását 
is: 

Párta, párta, fene-ette párta, 
Hogy a menkö régen meg nem vágta. 
Elszagattam tizenhárom pártát. 
Fene látta a gatyának szárát. 

E dal mögött már Bartók Béla is műdalt sejtett, „amely
ből... parasztibb variáns fejlődött ki" (1. tőle: A ma
gyar népdal. Bp. 1924. 55, 97). A dalt maga Bartók je
gyezte le Nagymegyeren (Komárom m.), de legtöbb vál
tozata erdélyi daloskönyvekben és népköltési gyűjtések
ben van. Sejtelme, amelyet bizonyára a dallam nem népi 
jellegére alapított, teljesen jogos, mert szövegtörténeti 
szempontból is csak azt lehet mondani: az ének nem 
népi eredetű. 
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A «-Vén leány panaszai ugyanis nagyon régi és nagyon 
sok, különböző korból egészen a XX. század elejéig is
mert változatban kerengett. Legelső nyoma a Thorockai-
daloskönyvben (1695) fedezhető fel^ ha ugyan Thalynak 
a Szentsei-daloskönyvböl közölt XVII. századi változata-, 
vagy a Vásárhelyi daloskönyvben levö^, ugyancsak XVII. 
századi, nem előbbi. Az ének XVIII. és XIX. századi vál
tozatai* is több-kevesebb tárgyi vagy szó szerinti, illető
leg kifejezésben egyezést mutatnak Bartók változalá-
val^. 

Magam ebben az esetben is diákeredetet sejtek, nem̂  
csak azért, mivel a változatoknak csaknem mindeniké
ben a diák a kitüntetett személy, akit a vén leány „meg
kéretne", hímem azért is, mert e dalt — Kanyaró sze
rint — még a múlt század elején is énekelték „pajkosabb 
diákjaink" Kolozsvárt és Tordán^. Magának a dalnak 
egész szelleme, sokszor trágár gúnyolódása, az iparosok 
lebecsülése, mely különlegesen diákszokás, egyaránt diák
szerzőt sejtetnek velem. 
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EGY D I A K D A L L A V A L T CSOKONAI-VERS 

A magyar diákéneklés történetének ezután támadó his
torikusára hárul az a feladat, hogy a diákság dalkincsé
nek s benne megnyilatkozó ízlésének vizsgálata során ki
derítse a korabeli ízléstörténeti irányokkal való rokon
ságot, illetőleg az azokkal való összefüggéseket. Kétség
telenül az irodalom s még általánosabban az irodalmi 
ízlés története számára nagyjában előrelátható, de rész
leteiben érdekes meglepetéseket adó megállapításokat hoz 
majd az ilyenféle vizsgálat. 

Ha többet nem is, de annyit mindenki, saját személyes 
tapasztalata alapján tud a diákéneklésröl, hogy a diák
ság dalkincsének egy részét a magyar írók hosszabb-rö
videbb ideig közkedvelt dalai tették s teszik ma is. Az
zal sem mondok újat, hogy Petőfit kivéve talán egyetlen 
magyar írónak sem forgott annyi éneke diákszájon, mint 
Csokonainak. Különösen a múlt század elején fordult a 
magyar s itt is elsősorban a lokálpatrióta debreceni és 
sárospataki diákság érdeklődése az egész életében diáko
san szertelen, örök vagabundus Csokonai felé. Egyik nép
költési anyaga miatt értékes sárospataki énekeskönyvünk, 
a "-Régibb és újabb, részint érzékeny, részint víg, több
nyire eredeti dalok gyűjteménye* (Sárospatakon, 1826; 
n. kiadás uo. 1834), mely a múlt század 20—30-as éveire 
vonatkozóan a sárospataki diákság ízlésének és érdeklő
désének irányát mutatja, csaknem egynegyedében Cso
konai-dalokból áll (Vö. még Harsányi^Gulyás , Csokonai 
Vitéz Mihály összes müvei, Bp. 1922. U XIV. kk.). 

Alábbi soraimban egy diákdallá vált Csokonai-vers 
változataira szeretnék rámutatni. 

Imre Sándor, akinek >->.A magyar népdal nemei-« című 
tanulmányában a magyar diákéneklés történetének leg
első és máig is legteljesebb összefoglalását olvashatjuk, 
a diákdalok közé sorol egy „Itt hagynám én ezt a várost, 
ha lehetne" kezdetű éneket is (Erdélyi Múzeum-Egylet 
Kiadványai. VI. köt. Kv. 1089. 388—90. — Megjelent az 
Olcsó Könyvtárban is). Bár ö az éneknek csak ezt az egy 
sorát közli, a hozzáfűzött s a tartalomra vonatkozó meg
jegyzésére alapítva, kétségtelennek látszik, hogy ez az 
Imre által ismert és említett dal legalábbis változata le-
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het annak, melyet Erdélyi János is közöl [Népdalok és 
mondák. Pesten, 1846—48. II, 74. Még két sorában egye
ző két változatot közöl Muzsláról (Esztergom m.; i.m. 
I, 86)]. Az összehasonlítás kedvééit álljon itt e dal: 

Itt hagynám én ezt a várost, 
Ha lehetne. 

Ha engem egy szőke leány 
Nem szeretne. 

Öszveütném sarkantyúmat, 
Elindulnék, 

Ezen csúnya város felé 
Sem fordulnék! 

Itt hagynám én, csak tégedet 
Vihetnélek, 

Szekeremhe magam mellé 
Ültetnélek. 

Félre tenném süvegemet. 
Csak te szeretnél engemet. 

Ez a kedves hangulatú dalocska valószínűleg külön-i 
bözö változatokban Kecskemét, Muzsla, Szabolcs és Zala, 
tehát a magyar nyelvterület nyugati részén volt isme
retes (1. Erdélyi i.m. II. Függelékének a II. köt. 141. da
lára vonatkozó megjegyzését. Ezt bizonyítja még az iŝ  
hogy Imre diákemlékei alapján írta idézett tanulmányá
nak a diákéneklésre vonatkozó részét, ö pedig Nagyvá
radon és Debrecenben diákoskodott). A dalnak a keleti 
magyarság közötti változatát nem ismerjük. 

Érdekes dolog, hogy az idézett dal mögött egy Csoko
nai-dal, a H a b o z á s című áll (1. az idézett Csokonai
kiadás P, 510—1): 

Itt hagynám én ezt a várost, ha lehetae, 
Ha engemet az én Lillám nem szeretne. 

Összeütném sarkantyúmat, megindulnék. 
Még e város fele háttal sem fordulnék. 
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Itt hagynám én ezt a várost, ha lehetne. 

Ila őtet is ültethetném az ölembe. 

A két dal — az imént közölt és ez — nyilvánvalóan 
azonos, csakhogy a fennebb közölt második változatot a 
sokkal bővebb Csokonai-vers 1. versszak 1—2., a 2. vers
szak 3—4., illetőleg a 3. versszak 1. és 4, sorának össze
vonásával kaptam. Az így m.esterségesen kapott és az 
Erdélyi által lejegyzett változatot a Csokonai versével 
szemben az egyszerűség jellemzi: elmaradt belőle Csoko
nainak a búcsúzás fölött érzett fájdalmának leírása, ez 
a rokokós-szentimentális sallang-áradat; ugyancsak el
maradt a Lilla két, a Vitéz egy felelete s a kettő által 
együttesen énekelt egy sor. 

De nemcsak az Erdélyi-féle egy teljesebb és két, első 
két sorában egyező változata ismeretes e Csokonai-dal
nak. Kálmány Lajos — egy négy versszakból álló s két 
sorában azonos, de egyébiránt eltérő népi változat mel
lett — közölt egy másik változatot is, amely bár jóval 
hosszabb az Erdélyiénél, olj'^anszerű összevonással, mint 
amilyet előbb a Csokonai-féle változat esetében végez
tünk, szinte teljesen az Erdélyi változatával azonos alakra 
hozható (Ezekre 1. Koszorúk az Alföld vadvirágaiból I, 
71—3, 87—8). 

Ez a terjedelemre is hosszabb, kilenc hatsoros vers
szakból álló változat már sokkal közelebb áll a Csokonai
dalhoz. Szövegtörténeti szempontból nem közelebbi függ
vénye ugyan Csokonai H a b o z á sának, de szellemét, 
ízléstörténeti jellegét tekintve határozottan az: megvan
nak benne valamivel halványabb, tompább — s talán 
mondhatni — magyarosabb színekben Csokonai költésze
tének rokokós-szentimentális elemei, de elmaradt itt is 
belőle a fellelhető rész. Néhány sorában pontos szöveg
megfelelője, többi részében Csokonai költészetének után
érzését mutató változat ez az ének. 

Bár csak felteszem, de kétségtelennek tartom azt, hogy 
Csokonai H a b o z á sa diák-közvetítéssel került ahhoz a 
réteghez, amelynek dalkincséböl Erdélyi és Kálmány az 
említett változatokat közölte. Kálmánynak és még inkább 
Erdélyinek a népdal fogalmáról való nagyon is laza s 
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tágkörű felfogása megengedte nekik, hogy diák- és mas 
eredetű nótát is bevegyenek népdalként gyűjteményük
be. E felfogás ismerete feljogosít, sőt ösztökél arra, hogy 
a változatokat, s különösen az Erdélyiét, diáknótának 
vegyem, de megengedi ezt Imre fennebb említett utalása 
is. Az egész diákos hangulata is emellett tanúskodik. 
Ami az Erdélyi változatában, meg a többiben is, nem 
diákos vonás, az talán ama, legfeljebb félnépi réteg át
alakításának tekinthető, melynek dalkincseböl a gyűjtők 
változataikat vették. 
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EGY TOBOKKORIDALUNKRÓL 

Az elsőként Pálóczi Horváth Ádám )->-ötödfélszáz éne
kek* című gyűjteményéből Thaly Kálmán közölte „Amott 
kerekedik egy fekete felhő" című, hihetőleg legalábbis 
XVII. századi dalunk eredetéről Galamb Sándor kimu
tatta, hogy a Pálóczi Horváth feljegyezte és Thalytól 
négy, a kritikai kiadásban két szakaszban közölt dalunk 
3—4. versszakát, illetőleg 5—8. verssorát a feljegyzőnek 
nem volt szándékában népi eredetűnek állítani, hiszen a 
maga szerzetté dalok + jelét tette az 5—8. verssor elé. 
Kálmány Lajos azonban — Galamb véleményével szem
ben — Pálóczi Horváthnak saját kezű minősítését téves
nek tartotta, és a Thaly közölte dalnak egészében való 
népi eredete mellett kardoskodott. (Minderre 1. Thaly, 
Vit. én. II, 334; Galamb: It. I, 62; Kálmány: It. II, 98— 
100. — A kritikai kiadás: Ötödfélszáz énekek. Pálóczi 
Horváth Ádám dalgyűjteménye az 1813. évből. Sajtó alá 
rendezte Bartha Dénes és Kiss József. Bp. 1953. 300). 
Horváth a maga feljegyezte éneket réginek és nagyon 
értékesnek tartotta (Vö. Kazinczy Lev. XII, 525, 527 és 
az id. kritikai kiadás 292. és 300. énekéhez csatlakozó 
jegyzetet 660—1, 667). 

A dal 5—8. sorának népi eredetét bizonygató Kálmány 
állításával szemben — a dal minden későbben közölt vál
tozatának tanúsága szerint — Galambnak kell igazat ad
nunk. Maga a Kálmány közölte három változat (Szeged 
népe III, 17—8, 221) meg az Erdélyi János által közzé
tett is (Népdalok és mondák II, 134) csak a P. Horváth 
feljegyezte ének 1—4. sorát bizonyítja népi eredetűnek. 
Az a változat, amelyet Kálmány véleménye támogatá
sára Kriza János nyomán (MNGy III, 33—4.) idéz, vilá
gosan több dalból összeénekelt darab, ennek kötőanyaga 
nagyon lazán tartja össze az ének széthulló darabjait. De 
így is alig bizonyítja azt, amit Kálmány bizonyítani akar. 

Eredetére nézve Galamb, Thaly után indulva, kuruc-
korinak tartotta dalunkat. És ez a Horváth—Thaly-féle 
változat esetében — persze a Horváth hozzáírását (a 3—• 
4. versszakot) leszámítva — lehetséges is. Valószínű azon-
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ban, hogy még ez előtti időre nyúlik vissza a dal kelet
kezési kora. Legalábbis bizonyos nyomok azt mutatják. 

Ha ugyanis megnézzük a Thaly-gyüjtemónyben más 
helyt (i.m. I, 157) közölt „Tatár rabságban levő erdélyiek 
dala" (1657) című ének 3. versszakát, úgy találjuk, hogy 
e versszak változata szerepel a Thaly—Horváth-féle töf 
redékes éneknek a Kálmány gyűjteményében található 
teljesebb változataiban; tehát e dalunkat legalábbis e 
korból származónak kell vennünk. Egy újabb közlemény
ben (Magyar Dalos Naptár 1930. Szerk.: Tárcza Berta-J 
lan). A Romániai Magyar Dalosszövetség akkori főtit
kára. Kemény Anna bárónő szóbeli tájékoztatása nyomán 
e dalnak ilyen változatát közli: 

Madárkám, madárkám, 
Vidd el levelemet; 
Se közel, se messze, 
Csak harminc mérföldre. 

Ha kérdik, hogy vagyok, 
Mond, hogy rabul vagyok, 
Tatár tömlőéiben 
Térdig vasban vagyok. 

Bár a madártól való izenés motívuma eléggé elterjedt 
költészetünkben, különösen éppen népköltészetünkben, 
mégis kétségtelenül meg kell látnunk a kapcsolatot a 
Thaly—Horváth-féle dal, a Kálmány-gyüjteményben ta
lálható változatok és ez utóbb közlött között. 

Márpedig a Thaly-féle változat, és mint a fenti töre
dékesnek tetsző énekből láthatjuk, a Kemény család ha
gyománya azt mutatja, hogy a kérdéses dal legalább 
részben — éspedig éppen a Horváth-gyűjteményben nem 
szereplő részében — már a XVII. század közepén isme
retes volt. E dal változatának tarthatjuk a Horváth-féle 
dalt, éppen úgy, mint a fennebb már többször említett 
változatokat. 

Hogy aztán mikor kapta dalunk azt a kerek, kristály-
szerű alakot, mint amilyenben a Kálmány gyűjteményei-
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bői és az újabb közlésekből ismerjük, nem tudhatni. Min
denesetre gyanakszom, hogy a dalszöveget a kuruckor 
fonnakészebb ideje alakította s csiszolta ilyen művészivé. 
Ebben az esetben tehát itt is a Thaly nyomán induló 
Galambnak volna igaza. 
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EGY Á L L Í T Ó L A G O S K E M É N Y J A N O S - É N E K 

Két olyan XVII. századi éneket is közölt Thaly Kál
mán, melyek a II. Rákóczi György szerencsétlen lengyel
országi hadjárata után tatár rabságba került erdélyiekről 
szólnak (Tatár rabságban levő erdélyiek dala. 1657: Thaly, 
Vit. én. I, 157—60. — Tatár rabok éneke. 1657: Száz. 
1871. 479 és 482—4). Mindkét ének szoros rokonságban 
van egymással; szinte csak változatoknak nevezhetnők 
őket, ha a Századokban közlött nem volna az előbbinél 
sokkal teljesebb; mint Thaly is megjegyzi, csak 5, 6, 7, 
10. és 11. versszaka vág össze a Vitézi énekekben levő
vel, a többi, mintegy 15 versszak teljesen elüt tőle. 

E két változaton kívül a Nagyenyedi Bethlen Kollé
gium könyvtárának kéziratai között levő Tsorik-kódex 
(248. sz.) egy érdekes és sok tekintetben különleges vál
tozatot (118b—9a 1.) őriz. Az éneket futólag említette 
már Szabolcsi Bence is, mikor ezzel az 1750—51-ben ösz-
szeírt kézirattal foglalkozott (Egy XVIII. századi nagy
enyedi kézirat irodalomtörténeti adalékai: ItK 1926. 115, 
— L. még tőlem: Kéziratos énekeskönyveink 124—5). 
Szabolcsi a tőle vizsgált kézirat »Kemény János Éneke-
címet viselő darabját a Thalynál olvasható változatra 
való hivatkozással csak éppen megemlíti. Pedig ez mint 
ál-Kemény ének, de azon túl mint az előbbi két válto
zattól nagyon sokban elütő versszöveg is, megérdemli a 
vele való részletesebb foglalkozást. 

Az éneket itt alább a másik két változattal való egy
bevetés megkönnyítése céljából — a Thaljrtól közölt vál
tozatok sorbeosztásához alkalmazkodva — teszem közzé, 
megjegyezve, hogy az eredetiben az itt közlendő 18 vers
szakot 9 versszakba foglalta a leíró. 

(1.) Menny el édes szolgám 
Tekintsd me(g) szép hazám 
Csak választ hoz nékem 
Akarja tatár hám 

(2.) Ha kérdik mint vagyunk 
Élünk é vagy halunk 
Mondjad rabok vagyunk 
Térdig vasban járunk 



(3.) Mond meg jó erdélynek 
Bubán borult Népn(e)k 
Jeles Vármegyének, 
Székelek Székinek 

(4.) Kolosos (!) városok(na)k 
És Pátriomoknak (!) 
A sok özvegyek(ne)k 
Keserves Népeknek 

(5.) A Tatár országnak 
0 tartományában 
Az ő Udvarának 
Hideg tzélájában 

(6.) Krono (!) tartományban 
Rosü (?) városában 
Vagyunk nagy rabságban 
Keserves sírásban 

(7.) Húsz ezer tallérban 
Meg sántzolLunk (!) volna 
De a Pogány Tatár 
Még meg sem halgatta 

(8.) Kezünk Rab szijakban 
Lábunk vas békoba 
Vagyunk nagy sírásban 
Keserves log házba 

(9.) Idegen országban 
Hordoz szeren szerte 
Nagy sok summa pénzen 
Ad Török kezébe 

(10.) Óhaj tyúk hazánkat 
Hites társainkat 
Fő Uraságinkat 
Édes magzatinkat 
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(11.) Tizen négy ezerén 
Vagyunk Magyarországból 
A Tatár országnak 
Ö tartományában 

(12.) Nyoltz százat hajtottak 
A Veres Tengerre 
Mint ártatlanokot 
Hurtzolják kínozzák 

(13.) De mind ifjakot 
És ártatlanokot 
Mind nyomorultakot 
Szánd Isten azokot 

(14.) Vonnják Gállyakot 
Óhajtják hazájakot 
Édes Magzatjokot 
Szánd Isten azokot 

(15.) Bizunk az Istenben 
Hogy mée jövendőben 
Ki szabadit innét 
S könyörül ő népén 

(16.) Iram ez éneket 
Én kemény (!) János Ur 
Bízván az Istenben 
Ha el Rákotzi Ur. 

(17.) Adassék ez Levél 
Jeles Vármegyének 
Az kéntsps Erdélynek 
Bubán borult Népnek 

(18.) Az ezer hatszázban 
És az hetven egyben 
Szerzem ez verseket 
Én nagy keservemb(en). 
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Az itt közölt változat tartalmilag, söt nagyon sokszor 
jtiíejezések szempontjából is szoros függvénye a két 
Thaly-változatnak. De csak olyan mértékben vehető an
nak, mint ahogy az egymással való összehasonlításban 
az a két Thaly-változat is. Viszont részben vagy egyál
talában nincs meg egyikben sem az itt közlött változat 
6. versszaka, mely a rabok fogságának helyéről szól (bár 
a másoló értelmetlenné ferdítette a neveket), továbbá a 
foglyok szenvedéséről szóló 13—14. és végül a három 
utolsó, 16—18. versszak. 

E három utolsó versszak két állítást tartalmaz: 1. az 
éneket Kemény János, a későbbi erdéiyi fejedelem írta, 
és 2. a vers 1671-ben keletkezett. Az első állítást támo
gatja a vers elején álló cím is, de meg az a csal^ídi ha
gyomány is, melyről Tárcza Bertalan közlése nyomán tu
dunk. Tárcza ugyanis Kemény Anna bárónő szóbeli köz
léséből a következő éneket adta közre [Magyar Dalos 
Naptár. Szerk.: Tárcza Bertalan. 1930. Függ. XIV. 1. Az 
ének címe itt >vKemény János siralma a krimi fogság
ban 1657-böl-« (Valószínűleg Kemény bárónő elmondása 
nyomán)]: 

Madárkám, madárkám, 
Vidd cl levelemet; 
Se közel, se messze, 
Csak harminc mérföldre. 

Ha kérdik, hogy vagyok, 
Mond, hogy rabul vagyok, 
Tatár tömlődben 
Térdig vasban vagyok. 

Az ének azonban nyilvánvalóan nem lehet Kemény 
János szerzeménye. Mert bár tudjuk, hogy Kemény mint 
prózaíró XVII. századi emlékirat-íróink között első he^-
lyen áll, s továbbá azt, hogy krími fogságában olvas
gatta a zsoltárokat, a református kegyesség korának e 
kedvelt olvasmányát, mégis költői, versírói működé-ét 
pbdeddig nem ismerjük. Ha elfogadnék Kemény szer
zőségét, valószínűleg úgy járnánk, mint azok, akik Beth-
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len Gáborról a legújabb időkig állították, hogy zsoltáro
kat szerzett, sőt világi énekeket is írt, bár ilyet még 
Thaly is csak mint lehetőséget állított. Bethlen Gábor 
diadaléneke (Vit. én. I, 110—117) után írja, hogy „Ez... 
ének egyebek között arról is tanúságot tesz, hogy feje
delmi szerzője énekek írásával gyakran foglalkozhatott 
stb.". Ez állítást Kristóf György vette vizsgálat alá, s ö 
döntötte el »-Bethlen Gábor és a magyar irodalom-« című 
tanulmányában (Budapesti Szemle 1930. 627 kk. és kü
lön is), természetesen nemleges értelemben. 

A három énekváltozat maga — legalábbis néhány vers
szakában — a szövegromlás ellenére is annyira dallamos 
és jól sikerült alkotás, hogy szerzőjének feltétlenül gya
korlott költőnek kellett lennie. Kemény János pedig nem 
volt az. Az első állításból tehát mindössze csak annyi 
valószínű, hogy bár már a XVII. század közepén ezt az 
éneket Kemény János énekének tartották, az ének írója 
nem lehetett Kemény, a fejedelem, hisz nem írhatott 
volna magáról úgy mint „Kemény János Ur^-ról, aho
gyan azt az ismeretlen író a 16. versszakban teszi. Az 
éneket nem Kemény, hanem valamelyik fogságban levő 
vagy itthon maradt híve írhatta. 

De mikor? A 18. versszak felelete az, hogy 1671-ben. 
Alig lehet valószínűsíteni azonban, hogy akármilyen író 
a fejedelem halála után kilenc évvel írt volna a tizen
négy évvel azelőtt, 1657-ben törtónt dolgokról. Valószí
nűleg itt a másoló utóbbkeltezéséröl lehet szó. A kriti
kátlanul másoló előtt korához közelebb állónak tetszhe
tett az ének, ha későbbre keltezi. 

Az immár három változatban ismert éneknek Tárczá-
tól közölt két versszakaszos változata egészen népdal
szerű s népköltési gyűjteményeinkben gyakran szereplő 
változat [Népköltészetünkből ismertebb változataira néz
ve 1. a MNGY I, 229, 240, II, 5, III, 33—34. — Erdélyi, 
Népd. II, 134. — Kálmány, Szeged népe III, 17—8, 221. 
— Gragger, Magyar népballadák (Napkelet kvt. 19. sz.) 
53—4, 175. — ItK 1931. 487 és a jegyzetek. — Ezt a 
kérdést egyébként már érintettem egyik rövid cikkecs
kémben: It. 1930. 248—49 és e kötetben]. Ügy vélem, 
valószínű, hogy a fennebb közölt és a Thaly-féle válto-
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zatokból ismert tatár rabságban levő erdélyiek dalának 
változatunkban levő 2. versszaka lekerült a nép közé 
(vagy talán ott élve belekerült énekünkbe?!), és úgy ke
letkezett ez az ének, melyet aztán a Kemény család ha
gyománya az eredetinél rövidebb változatban napjainkig 
megőrzött. 
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A KURUCKORI >>PRO LIBERTATE^ KURUC 
ÉS LABANC MAGYARÁZATA 

Családi örökség révén egy 8-r alakú (11X17 cm) fél-
pergamen-kötésű wA^otabiliora** van a tulajdonomban. Ez 
a XVIII. század végén és a XIX. század elején összeírt 
kis jegyzetkönyv százegynéhány levele közül mindössze 
64 az egyfolytában beírt, a többi levelén csak imitt-
amott található beírt rész; a 116—29. levelén tartalom
jegyzék van. 

A Notabiliora beírt része nagyon változatos tartalmú; 
sok gazdasági vonatkozású jegyzete mellett könyvészeti, 
könyvtári, történeti stb. jegyzetei leírója széles körű mű
veltségéről, világlátottságáról, a teológiai és világi tudo
mányok iránti érdeklődéséről tanúskodnak. A magyar, 
latin, német, francia, sőt román nyelven írt bejegyzések 
leíróját a 13a levelén levő utalás*, valamint az írásjeUeg 
egybevetése alapján a Kelemen Lajos útmutatása nyo
mán határoztam meg. ["Itt az 1780-ban meghalt Katona 
Mária, férj. Kabos Lászlóné (Köváry László, Erdély nev. 
csal. Kv, 1854. 144) epitaphiuma található]. Ezek szerint 
a kézirat leírója Berkeszi Katona Zsigmond (1767—1833) 
volt; ö a közéleti pályán előbb Belső-Szolnok vármegye 
különböző tisztségeit viselte, majd főkormányszéki taná
csos volt. Hogy a Notabiliora jegyzetei Katona kezétől 
származnak, ezt bizonyítja az is, hogy a leíró Groff Ge
nerális Bethlen Pált „kedves Ipom"-nak mondja (62a 
lev.); Katonának pedig valóban Bethlen Pál gr. leánya, 
Júlia volt a felesége (Lukinich, A bethleni Bethlen csa
lád tört. 555). Fiatalságában külföldi akadémiákon járt 
(Kőváry i.m. 144); ennek nyoma van a jegyzetkönyv
ben is. 

Az ő jegyzetkönyvéböl közlöm az alábbi bejegyzést; 
ez amellett, hogy a régiek egyik kedvelt szokásának, a 
kétértelmű szövegmagyarázatnak elég sikerült példája, 
kortörténeti értékű is. Hogy a kuruckori Pro Libertate 
magyarázata valóban a kuruc korban keletkezett-e, ma
gam nem tudom eldönteni. 



Pro Libertate. 
Ezt a pénzt így magyarázták a kurutzok: 

Deákul: 
Princeps iíakoczi, Ope Legionum, /Uustrissimi Bertseni 
£t fíeliquor(um), Totam Austriam Turbabit. 

Magyarul: 
Princz iíakoczi Orszszágink(na)k Légy /gazgatoja 

Bertsenivel £dgyütt ííont(s)d-el. Tapodd-meg Austrianak 
Tanácskozásait ellenünk. 

A labantzok így magyarázták: 
Peribitis Tíebelles, Omnes, Laquo, Igne, Bello Exilio, 

iíeliqui, Tandem Austriacor(um) Tributarii íJritis. 

Magyarul: 
Pártos iíebellis Országnak Lakosi, Igaz Birátoktól £1-

-partoltatok, /íoszszul Tanátskoztatok, Austria Titeket El
fog Törölni. 

Az első latin magyarázat nem teljes, mert amint lát
hatjuk, benne nincs a libertate szó utolsó e-jének meg
felelő kezdetű szó. Az utolsó magyarázatban is helyesebb 
volna a legutolsó szót eltöröl alakban venni. Szinte fe
lesleges megjegyeznem, hogy a magyar szöveg nem for
dítása a latinnak. 
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BANFFY FARKAS ALMA 

Mária Terézia trónralépése az erdélyi történelemben 
is jelentős fejezet kezdetét jelenti. Németesitő és a job
bágyság ügyét felkaroló politikája megbolygatta az ad
dig nemzetiségi és társadalmi szempontból nyugodtnak 
látszó erdélyi életet. A három kiváltságos nemzet: a ma
gyar, székely és szász között az ellentétek mindegyre 
összeütközésekben robbantak ki. Mikor a királynő 1742-
ben elrendelte azt, hogy az igazságosság alapján az adó
zó nép terhein segítsenek, az erdélyi országgyűlés is el
határozta, hogy el kell végezni a jobbágy-összeírást és 
meg kell alkotni az adózás új, igazságos rendszerét. A 
terv kidolgozására bizottságot neveztek ki. A három nem
zet jelöltjeiből alkotott bizottság azonban nem tudott 
megállapodni a végleges tervben, és ezért mindenik nem
zet külön tervet dolgozott ki. E tervek felvitelére a ma
gyar nemzet részéről br. Ránffy Farkast és Domokos 
Antalt jelölték ki. 

Br. Bánffy Farkasnak (1724—1794), id. br. Bánffy Far
kas kormányszéki titkár és királyi táblai elnök fiának 
ez volt az első jelentősebb politikai szereplése. Ettől 
kezdve aztán részt vett az erdélyi politikai mozgalmak
ban. Mint Erdély egyik leggazdagabb családjának tagját, 
magát is közelről érdekelték a királynő erdélyi gazda.ság-
és társadalompolitikai tervei. E terveket a királynő csak 
erőskezű és engedelmes közigazgatási szervekkel gon
dolta, gondolhatta keresztülvihetőnek. Ezért éppen az 
1760-as években minden eszközt felhasználtak az erdélyi 
befolyásosabb személyiségek megnyerése érdekében. Cí
mek, tisztségek osztogatása napirenden volt, sőt Buccow 
lovassági tábornok személyében i'ij, a kegyetlenségig ke
ménykezű hadikormányzó került Erdély élére. Mikor az
tán az erdélyi ügyekbe Buccow a szokottnál jobban be
avatkozott, az akkori főkormányzó, gr. Kemény László 
erélyes küzdelmet kezdett ellene. E küzdelem Kemény 
nyugdíjaztatásával végződött. Ezeknek a központi politi
kai törekvéseknek a három, nemzet torzsalkodása, félté-
kenykedése adta meg az éltető, jótékony támogatást. Eb
ből az időszakból való br. Bánffy Farkasnak e rövid irá-
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sa. íróját mindeddig csak abból a magyar nyelvű napló
jából ismertük, melyben 1749—50-ben tett bécsi útját 
írta meg. A maga korában azonban jelentős tisztségeket 
viselt: királyi táblai ülnök, kolozsi főispán, országgyű
lési elnök, királyi udvarmester és kincstárnok is volt. 

Ezek az itt alább következő és a XVIII. század érde
kes, szép magyar stílusában írt sorok az Erdély Mú
zeum gr. Bánffy nemzetségi levéltárának eddig rendezet
len részéből kerültek elő. Akár valóságos, akár csak egy 
kigondolt álom leírását tartalmazza az az igénytelen pa
pírlap, amely e sorokat megőrizte, nyelvi szépségeiért és 
időszerű vonatkozásaiért egyaránt megérdemli, hogy ki
emeljük a családi levéltár ismeretlenségéből. A befejező 
rész a XVIII. század református bibliás kegyességének 
egyik szép terméke. 

A közlésben a mai helyesírást követem, de a szöveg 
nyelvi sajátságait megtartottam. A hely- és családnevek 
közlésében, amint az szokásos, a kézirat eredeti helyes
írását őriztem meg. 

Az álom 
Én, Losontzi Bánffi Farkas, a néhai Báró Bánffi Far

kas táblai praeses úrnak fia, midőn 1761. esztendőben 
Erdélly országának gyűlésekor Szeben városában vol
nék, és az országnak három nemzetei között fennforgó 
dolgokról s visszavonásokról gondolkodnám, s azon gon
dolatim között az álomtól elnyomattatnám, álmomban 
látám, és ímé Radnóthon alól az egész térség; mint egy 
nagy tó jéggel és porka-hóval béboríttatott vala; Sok ös
vények vezettettenek vala a jégen, melyeken magyar er
délyi uraságok nagy sokasága jő és mégyen vala. Én is 
egyen az ösvények közzül Szeben felől való széléről fel
felé elindulék, de midőn a jégnek sík voltát venném 
eszemben, és gondolkodnám, hogy megtérjek, azonban a 
jég mindenfelől ropogni, hasadozni és süllyedezni kezde, 
sokan, s azok között, amint hirtelen észrevettem, gróf 
Gyulai József kővárvidéki főkapitány a jég alá merülé-
nek; én pedig a többekkel együtt, kik között gróf Mikes 
Antal, háromszéki főkirálybíró és Teleki Károly, Belső-
Szolnok vármegye adminisztrátora, emlékezem, szintén 
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hónyaljig eső vízben elsüllyedek. Merre fognánk és 
merre szabadulhatnánk ki a jég közzül, nem tudhatjuk 
vala. Menénk hasonló mély vízben, törtetvén a jeget egy 
kevéssé jobbra, de elijeszte egyikünk, hogy mivel a Ma
ros ott, a tájon folyásával nagy kerületeket tészen, és bé 
lévén az egész térség jéggel és hóval fedve, nem tud
hatni, hol legyen a Maros folyása, s félő, hogy folyamat-
jára akadván, nagyobb veszedelemben ne menjünk. Meg-
állánk. Más hasonló okokból a balfelé fogástól ijeszt vala. 
Ez bizonytalanságban és rémületben én hátra tekintek. 
És íme, hátunk megett, jó távol sok emberek, kik az 
erdélyi szászokhoz öltözetekben hasonlók valának, egy, 
előttem személyében mintegy esméretesnek tetsző tisz
tes, középszerű idejű embernek vezérlése alatt lóháton — 
alig szárközepig érö vízben — a jeget törtetvén, a Ma
roson szerencsésen a Mezőség felé általmenének. Ezt lát
ván, hogy mi a jég és vizek közt gyalog vesződünk, amaz 
szászokhoz hasonló emberek pedig szerencsésen lóháton 
általmenének, és álmom közepette szívemben ütló'dvén 
a nemzetek közt fennforgó villongás, annál nagyobban 
megijedek, annyira, hogy minden belső részeim meghá-
borodának, és felserkenvén is, nagy megrettenésem miatt 
alig tudok vala elmémre jöni. Végre erőt vévén maga
mon, hálákat adék az én Istenemnek, ki engemet ez 
álom által tanított, hogy tudnám ez kétséges állapotban 
az én dolgaimat okosan folytatni. El is végzem, hogy 
megtartóztassam az én ajakimat a szólástól, és megvonjam 
magamat a közönséges dolgoktól. 

Ez nem költemény. Minden, ki látni fogja, elhidje, 
hogy ekképpen láttam. 

Te pedig, oh szent Mindenható és a Te búsulásodnak 
közepette és irgalmasságoddal megemlékező Ür Isten, aki 
a Te ingyen való kegyelmességedböl az mi eleinket a so
vány földről és pogányság közzül a Te karodnak ereje 
által ez kívánatos földre kihozván, telepítetted és a Te 
igaz ismeretedre juttattad, ne indulj fel miellenunk a Te 
búsulásodban, és ne törölj ki minket a mi bűneinkért. 
Vétkeztünk, Uram, és álnokságot cselekedtünk a Te szent
séges szemeid előtt. De Te, Uram, irgalmas és kegyel
mes vagy, téríts meg azért minket a mi gonosz utainkról 
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és légy irgalmas, légy kegyelmes minekünk. Fordítsd el. 
Uram, a gonoszt, amelyet elszántál miellenünk, hogy ne 
örüljön a mi ellenségünk és ne szégyenüljünk meg, mert 
csak egyedül Tebenned bízik a mi lelkünk. Ámen. 
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ARANY-LEVELEK ÉS A R A N Y - V O N A T K O Z A S O K i 
SZABO KAROLY LEVELEZÉSÉBEN I 

I 
I 

A tudományos kutatás mindeddig viszonylag keveset 
értékesített abból a mintegy 2300 darabból álló írói le
velezésből, amely Szabó Károly (1824—1890) hagyatéka
ként annak idején az Erdélyi Múzeum Levéltárába, te
hát egy olyan gyűjteménybe került, amelynek a hagyo
mányozó — vezető tisztviselői minőségben — több mint 
három évtizedig odaadó gondozója és gyarapítója volt. 
Pedig e levelezésben a szorosabb értelemben vett iro
dalmi és történeti vonatkozásokon túl a könyvészet, a 
történettudomány, a nyelvészet, a néprajz meg más tu
dományszakok kutatója is jelentős anyagot találhat. En
nek ellenére ebből az anyagból eddig csak Gyulai Pál 
levelei láttak napvilágot (1. György Lajos, Gyulai Pál le
velei Szabó Károlyhoz: EISz III, 121—8, 232—7, 458—67 
és Somogyi Sándor, Gyulai Pál levelezése 1843-tól 
1867-ig. Bp. 1961). 

Minthogy eléggé ismeretes az, hogy Arany János nagj'-
körösi tanárkoidása idején (1853—1860) Szabó Károly is 
— az Erdélyi Múzeumhoz kerüléséig (1859) — a költő 
tanártársa volt, nem meglepő, hogy e levelezésben Arany
levelek és más Arany-vonatkozások is vannak. Két saját 
kezű és három Arany aláírását viselő hivatalos akadé
miai levél található ma Szabó Károly leveles-anyagában. 
Aranynak Szabó Károlyhoz intézett két levele közül IÍÜ-
lönösen az egyik jelentős adalékokat tartalmaz a költő 
Pestre kerülcsónek körülményeire. Ez az 1860. szeptem
ber 14-én, tehát közvetlenül az Aranyék Pestre költö
zése előtti időből származó levél még Aranynak a nagy
kőrösi tanári székről való lemondása előtt kelt. A költő 
ugyanis szeptember 10-i pesti látogatása után döntött 
véglegesen a Pestre menetel kérdésében, és szeptember 
20-án adta be a tanári állásról való lemondását. E levél 
az e kérdésben sokáig habozó Arany lelkiállapotának és 
a döntésben szerepet játszó tényezők ismeretéhez lénye
ges vonásokat szolgáltat [L. ezekre nézve a levél mellett 
Voinovich Géza, Arany János életrajza. 1849—60. Bp., 
1931. 408. kk.]. A költő másik saját kezű levele félig hi
vatalos jellege miatt meglehetősen semmitmondó volna. 
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ha nem tartalmazna futó, de jellemző utalást Arany 
egészségi állapotára nézve is. 

Nem árt jeleznem, hogy ezeken az értékes Arany-re
likviákon kívül Szabó Károly levelezésében a közös bará
tok leveleiben sok Arany-vonatkozás van. Ebből a szem
pontból külön is érdemes volna átvizsgálni ezt a leve
lezést. Például Gyulainak innen már közölt levelei közül 
nagyon sokban Aranynak, illetőleg Aranyéknak szóló üd
vözletet vagy izenetet olvashatunk (i.h.). A kiadatlan le
velek közül főként a Nagykörösön Arannyal és Szabó 
Károllyal együtt tanárkodó Szilágyi Sándor (1827—1899) 
leveleiben találkozunk gyakran Arany-vonatkozásokkal. 
Ez alkalommal ugyan ezekkel nincs szándékomban fog
lalkozni, mégis az itt 1. sz. alatt közölt levélben tárgyalt 
Pestre költözési terv szerencsés megvalósításával kapcso
latban érdemesnek tartom idézni Szilágyinak Nagykőrö
sön 1860. október 26-án kelt s Szabó Károlyhoz intézett 
leveléből a következő részletet: „ . . . Aranyék Pesten na
gyon jól vannak. A lapra mesésen gyűlik az előfizető. 
Még Kőrösről is akadt. Lakásuk kényelmes s János fel
ségesen néz ki, nem az ablakon, hanem a bőrében. Hí
zik. Verse valóságos triumphus volt. Nagyobb hatást nem 
is képzelhetsz mint a mekkorát ű a r a t o t t . . . " — Szabó 
Károlynak és Szilágyi Sándornak Aranyhoz való viszo
nyára nézve jellemző a Szilágyi leveleiben mindegyre 
fel-felbukkanó Aranyra vonatkozó közlés. Ezek közül áll
jon itt Szilágyinak Szabó Károlyhoz közvetlenül a költő 
halála (1882. október 22-ón), illetőleg temetése után Bu
dapestről október 27-én keltezett leveléből ez a néhány, 
egyszerűségében is jellemző sor: ,, . . . Hát bizony szo
morú napok voltak ezek, Aranyné aránylag elég jól van. 
Nyugodt, s bízik, hogy nem sokára követi Jánost. De Já 
nost a ravatalon kellett volna látnod! . . . évek óta nem 
láttam olyan szépnek . . . " 

Ezek után az előbbiekben jelzett Arany-leveleket azzal 
a megjegyzéssel közlöm, illetőleg ismertetem regeszta-
szerüen, hogy a levél személyi vonatkozásai Arany nagy
kőrösi éveinek ismeretében (1. Voinovich i.m.) könnyen 
tisztázhatók. Legfeljebb azt jegyezhetem meg, hogy a 
csak keresztnéven említett Sándor az 1. sz. levél 3. be
kezdésében Aranynak már előbb is említett, leghűsége-
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sebb nagykőrösi tanártársa és később is odaadó barátja, 
a történetíró Szilágyi Sándor, a befejező' sorokban emii
tett Gyula pedig Szabó Károlynak Nagykörösön szüle
tett fia (vö. Szinnyei, MIr. XIII, 194), Pali pedig az Aranj 
benső baráti köréhez tartozó Gyulai Pál. 

Arany két maga írta levelét alább betű szerinti közlés
ben, sőt a sor- és lapvégek jelzésével teszem közzé. A 
három hivatalos levél rövid regeszta-szerű kivonatát 
Arany személyére való tekintettel szintén szükségesnek 
tartom közölni. 

Nagy-Kőrös sept. 14. 1860 
Kedves barátom! 
Éppen vasúton valék, Pest felé menőben, mikor Far

kas I Balázs Czegléden kezembe adta igen kedves | leve
ledet. Mondhatom, nagyon jól esett, mert épen | az új 
állomás körülményeinek megtudása vé„ | gett rándultam 
akkor Pestre, s biztatásod | ugyancsak fölfért habozó ke
délyemre. A vá„ I lasz eddig maradását ne tulajdonítsd 
tehát mellőzésnek, hanem részint annak, hogy sze,, | ret-
tem volna bizonyosat írni helyzetemről, ré„ | szint ked
ves ígéretednek, melyet kilátásba | tettél, hogy t.i. rövid 
nap meg fogsz ben,, | nünket látogatni. Azonban a meny
nyire,, I sajnálom, hogy e látogatás mostanig sem I tör
tént meg: úgy örvendek más részrül, | mert ez bizonnyal 
annak jele, hogy ked„ | ves atyád, kinek rosszul létét 
panaszol,, | tad, annyira minden veszélyen kívül, sőt | egé
szen jól van, hogy mellőzheted vagy I halaszthatod a bé
kési utat, melytől a | körösi is függ. Ezután már hihető
leg I nem fognál Kőrösön találni, ámbár, csalá,, | dom ok
tóber elejéig vagy tán tovább is | még itt marad, de ne
kem többet Pesten, | mint itt kell már időznöm. Holnap 
me,, I gyek, részint szállást, lap ügyét stb. eligazítani, 
ré,, I szint a K. Társaság bizottmányi üléseiben részt [ven
ni, hol a társaság szélesb alapra helyezé,, | sének fontos 
kérdései tárgyaltatnak. 

Fontosak rám nézve is a K. Társaság, édes ] barátom, 
nem oly társulat, mint az Akadémia, vagy mint a ti. 
Muzeum-egylettek, mely biztos | kész tökéről rendelkez-
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vén, ellátja tisztviselőit | az élet fenntartására szükséges 
eszközökkel. A | Kisf. Társulat (!), régibb szerkezetében, 
egy oly | philantrop emberekből álló egylet volt, kik hí
va,, 1 talt viseltek, és épen semmi díjt nem húztak, | s 
kik dolgoztak és vékony honoráriumot is | *'^bbnyire 
visszaadták. Valóban tiszteletre mél„ I tó buzgalom lite
ratúránk mellett és isten lát,, | ja lelkemet, mennyire 
óhajtanám e szép példát | követni én is, ha módját lát
nám, mikép tart,, 1 hassam fel magamat Pesten. Ezt azon
ban tö„ I lem sem kívánhatja, — és nem is kíván,, | ja, 
mert elválasztásomkor kimondták, hogy I az Igazgató fi
zetést húzzon. De mennyit és | honnan? Az első kérdésre, 
mely bizottmányko,, | dásunk egyik tárgyát képezi, a 
döntő felelet 1 csak a sept. 27-ki gyűlésből fog megadat
ni; 1 a másikra pedig az a remény a válasz, hogy [ ha a 
K. Társaságot, mintegy a Sz. István Társulat példájára, 
— nem kiterjesztjük, | mert tag csak választott, író le
het — ha„ I nem könyvek stb. Ígérete mellett 4—f̂  fo„ | 
rintos részvényekre fektetjük: hát maid lesz I pénz is eie^. 
S ládd ily kilátás mellett kell ne,, | kem a bizonyosról 
lemondanom, még pedig nem | várhatom be a készt, ha
nem neki kell úsznom | a Rubicónak (!). Ezért voltam én 
kénytelen más | horgonyról is gondoskodni, t.i. a lapról, 
melyre az engedélyt már meg is nyertem. A két re,, I 
meny aztán tesz-e majd egy valóságot (pél„ | dául 00=?) 
azt nem tudom; hanem már benne [vagyok, hátralépnem 
erkölcsi lehetetlenség (!). A le,, | mondást ugyan még ez 
napig sem adtam itt be, | pedig tudom, nehezen várják: 
hanem hiszen kap,, | nak ők mást akármikor. így állnak, 
vagy is I függnek az én dolgaim, édes Károlykám, mint | 
a próféta koporsója ég és föld között: és még | is e hó 
kevés hátralevő napjai alatt rend,, | be kell jőnöm, ha a 
friss levegőn nem akarok | telelni. 

De miért untatlak én e hosszú irkával | saját ügy óim
ról? — Jobb volna ennél friss körö,, | si újdonságokkal 
kedveskedni, ha volnának és ha én I tudnék. Benn ülve 
töltöttem én egész szünidőt, | nem jártam sehol; Sándor
tól azonban mégis | hallanám, ha valami nevezetes tör
ténnék. Papot I még som választottak; a consistorium pe
dig már I szépen meg van jegelve, a professoiokat ki
hagyták, I egy néhány urat s parasztot beválasztottak, I a 
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tanács is „exoffo" megmaradt, s így jól van | minden. Aj 
collegatusból alig találkoztam aug. | 1. óta eggyel-kettő-' 
vei; Lengyel, Ballagi, | Weisz tudom itthon vannak, az 
utóbbinak kis | leánya lett s él; Deák, Szarka ! többnjare 
rustikál, Warga csenget hűségesen, ide hallom; | a fiata
lok házasodnak. Szilágyi S. alig ha nem | beteg, mert 
nem láttam, harmadnapja, pedig min,, | dennapos és 
egyedüli látogatóm Ö. Én is beteg | voltam e hct folytán, 
orrom képem föl lévén | dagadva, de már jóformán el
múlt. Nőm és Jul„ I csa (Laczi Szalontán időz) egészsé
gesek, mind,, I nyájan köszöntünk, illetőleg csókolunk, 
ben,, I neteket, az én Gyulámmal s a többi kedvesek,,] 
kel együtt. Gyulaiékat legszívesben üdvözöl,, | jük, Pa
linak mond meg, hogy levelét kaptam s elvárom ígérete 
beváltását. A jó isten áldjon meg! 

igaz barátod 
Arany János 

Pest. 1869. nov. 30 
Kedves barátom, 
Végre alkalmam volt beszélni az elnök,, | kel, uti költ

ségetek tárgyában, s úgy talál,, | ta, hogy méltányos azt 
megtéríteni. Küld,, | jetek tehát egy kis specificatiot hoz
zám, I s én utalványoztatom az elnökkel. 

Családom egészséges — én is kénytelen | vagyok vele, 
mert hajt a dolog. 

Szíves üdvözléssel barátod 
Arany János 

A lap alján Arany kezével: Tek. Szabó Károly úrnak 
Kolozsvár 

Pest, l'óöG. június 9. 
A 422/1866. sz. kísérőlevéllel az Akadémia leküldi Sza

bó Károlynak mint elnökileg kinevezett egyik bírálónak 
Podhradczky József (1795—1870) rendes tagnak a június 
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4-i ülésen felolvasott „Magyarország veszedelmének oko
zói stb." című értekezését. Arany kezével: Arany János 
titoknok. 

Pest, 1868. október 27. 
621 
A K.k. jelzetű kísérőlevéllel az Akadémia leküldi Sza

bó Károlyhoz bírálatra a Magyar Hölgyek Alapítványá
ból kitűzött jutalomra versenyző három pályaművet. 
Arany János saját kezű aláírásával. 

Pest, 1872. június 20-án 

Az Akadémia 589. sz. kísérőlevele Szabó Károly ren
des tagsági oklevelének megküldése alkalmával. Arany 
kezével: Arany János főtitkár. 



M O R I C Z ZSIGMOND ÉS 
KELEMEN LAJOS TALÁLKOZÁSAI 

Ha valaki nemcsak szórakoztató olvasmányként, hanem 
az erdélyi történeti élet kavargásának ismeröjeként a tör 
ténész és a nyelvész érdeklődésével veszi kezébe Mó
ricz Zsigmondnak hatalmas regényhármasát, az Er 
d é 1 yt, a korra vonatkozó történelmi ismeretei fokához] 
mérten — alacsonyabb vagy magasabb szinten — ámul-' 
dozik azon, hogy a regényíró milyen sokrétű és széles 
körű tájékozottsággal, a történeti életszíntér milyen iŝ  
meretével idézi fel Báthori Gábor „tündérkert"-jét és a 
na^y fejedelem Bethlen Gábor korának erdélyi világát. 
•Az ámulat azonban nemcsak Móricz történeti ismeretei
nek mélysége és pazar bősége láttán fogja el még az 
ilyen vonatkozásban tájékozott olvasót is. Éppen olyan 
mértékben meglepődik azon, hogy milyen különleges ér
zékkel, mennyire egészséges ítélőképességgel döntött Mó
ricz az egykorú nyelvi és a mai nyelvjárási sajátságok
nak a maga archaizáló regényírói nyelvébe való beépítésé 
tekintetében. 

Az erdélyi múlt eletének és az egykorú nyelvnek az 
a beható ismerete, amely az Erdély-trilógia forgatóját 
meglepi, Móricznak kora ifjúságáig visszanyúló nyelvi, 
nyelvjárási, néprajzi emlékvilágába gyökerezik ugyan, de 
emellett ugyanakkor elmélyülő történeti és nyelvészeti 
tanulmányozás eredménye is. Főként leánya, Móricz Vi
rág tájékoztatásából tudjuk, hogy az apa az erdélyi hár
masregény írását megelőzően nemcsak könyvtárakban bú
várolta az erdélyi múlt gazdag történeti szakirodalmát, 
hanem valósággal egy kis könyvtárat szerzett a XVII. 
századra vonatkozó erdélyi történelmi forráskiadványok
ból és történeti feldolgozásokból. Nyelvi és nyelvjárási 
érdeldüdésének tanúbizonyságaként megemlíthető, hogy 
kora ifjúságában szülőföldje nyelvjárásának tanulmányo
zójaként tevékenykedett, és amellett hogy halálig buzgó 
olvasója volt a Magyar Nyelvőrnek, a régi magyar nyelv 
nagy kincsestárát, a Nyelvemléktár köteteit forgatta, és 
a régiség nem egy nagy remekírója, például a Halotti 
Beszéd névtelen írója, Bornemisza Péter, Zrínyi Miklós 
nyelvének tömörsége, veretessége és tősgyökeres ma-
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gyarsága segítette hozzá a régi magyar nyelv bensőséges 
megismeréséhez. 

Mindezt az előkészületet: a történeti forráskiadványok, 
feldolgozások és a régi nyelvemlékek tanulmányozását 
Móricz azonban nem tarthatta elégségesnek a történeti 
színtér, az erdélyi táj és történeti emlékeinek ismerete 
nélkül. Mielőtt 1922-ben az erdélyi trilógia első regénye, 
a T ü n d é r k e r t megjelent, Móricz már legalább két 
ízben járt futólag Erdélyben. De talán éppen a T ü n 
d é r k e r t írása közben jöhetett rá arra, hogy további 
regényírói terve megvalósításához annál sokkal szélesebb 
körű helyszíni tájékozódás volna kívánatos, mint ami
lyenre előbbi futó látogatásai során szert tehetett. Ezért 
még az E r d é l y második és harmadik kötetének meg
írása előtt, előbb 1926 decemberében, majd talán 1930 
tavaszán Móricz a történeti helyszínen való tájékozódás 
céljából ismét ellátogatott Erdélybe. Hogy e két látoga
tása során Erdélynek milyen történelmi helyeit, milyen 
műemlékeit tekintette meg, erről nekem nincsen tudomá
som, de ez a címben jelzett kérdés, Móricz Zsigmond 
és Kelemen Lajos találkozásainak ismerete szempontjá
ból alárendelt jelentőségű dolog. Nyilvánvalóan fontos 
azonban ebből a szempontból az, hogy Móricz — a Kele
mén Lajos történelmi tájékozottságának rendkívüli vol
táról a határokon túl is szállongó hírtől ösztökélve — 
már az 1926-beli látogatása alkalmával maga kereste a 
találkozást Kelemen Lajossal. Az írót alkalmasint nem a 
nagy történetíró személye, inkább az sarkallta erre a 
kapcsolatkeresésre, hogy mit tudhat meg tőle az őt ér
deklő korra és az erdélyi történeti színtérnek napjainkig 
fennmaradt emlékeire nézve. Noha feltehetően már az 
első találkozás alkalmával is e körül foroghatott köztük 
a szó, magáról a beszélgetésről közelebbit nem tudunk. 
Annyi azonban a korabeli sajtómegnyilatkozásokból két
ségtelenül megállapítható, hogy Móriczot már első íz
ben elbűvölte Kelemen Lajosnak rendkívüli történeti tá-
tájékozottsága mellett férfias, szinte gyermekien nyílt, 
tiszta emberi egyénisóge is. A történeti múlt nagy és 
gyenge jellemeire vonatkozó anekdotikus történetek pa
zar ismerőjétől Móricz bizonnyal nem egy olyan dévaj-
tréfás vagy tragikus történetet hallhatott, amely minden 
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egykorú elbeszélőforrásnál jobban rávilágított a korra és 
benne az egykori társadalom alakjaira. 

Minden Kolozsvárra látogatót bizonnyal bámulatba ejt 
az egykori Nagypiacon, a város főterén felmagasodó szép
séges műemlék, a Szent Mihály-íemplom látványa. így 
lehetett ezzel Móricz Zsigmond is. De aligha lehet füg
getlen ez az érzés és a nyomában jelentkező regényírói 
gyakorlat a kettejük, Móricz és Kelemen találkozásától. 
Minthogy Kelemen Lajos, Kolozsvár műemlékeinek lega
vatottabb ismerője- és kutatójaként egész életében külön
leges érdeklődést mutatott e műemlék iránt, aligha mu
laszthatta el, hogy Móriczot el ne kalauzolja e műem
lékhez, és ne beszéljen ennek a nagyszerű építménynek 
változatos történetéről. Különben Móricz képzeletét bizo
nyára még első látogatásainak valamelyikén olyan mér
tékig rabul ejthette a Szent Mihály-templom szépsége, 
hogy már 1922-ben, tehát az író és a törtenész első talál
kozása előtt megjelent T ü n d é r k e r t első lapján a 
Szent Mihály-templom körül dideregteti a hidegben kinn 
álló bundás-darócos népséget. A hármasregény második 
része, A n a g y f e j e d e l e m meg éppen a Szent Mi
hály-templom mögé felhorgadó látomás leírásával indul. 
Az első regénybeli futó említés után a templomnak ez a 
másik, látomásos szerepeltetése már kétségtelenül Mó
ricz Zsigmond és Kelemen Lajos második, 1930-beli ta
lálkozása nyomán került bele a regénybe. Ezt a látomást 
újra meg kell jelenítenem azért, hogy hozzáfűzhessem 
azokat az észrevételeket, amelyeket magam nem sokkal a 
teljes E r d é l y megjelenése (1935) után magától Kele
men Lajostól hallottam. íme a nagymértékben megrövi
dített látomás (a kihagyásokat hármaspontozással jel
zem): 

„A fejedelem kijött a boltíves kapu alól (...) A nagy
templom körül alacsony várfal volt, amely külső olda
láról apró vásárosbódékkal volt teleépítve. (.. .) 

Lassan haladtak előre, egyszerre csak Toldalagi Mihály 
meghökkent, s ijedtében megrántotta a fejedelem men
téje ujját. 

— Nagyságos uram! (.. .) 
A tiFzta hideg napban csodálatos látomás volt. 
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A templom tornya felett valami violaszinű köd, ame
lyet hogy jobban néztek, olyan volt, mintha fonalak 
ereszkedtek volna alá a nagy magasságokból. Nyílegye
nesen szöktek fel ezek a szálak a mennyboltozatig, mint
ha isteni jel kötötte volna a tornyot az éghez. 

A fejedelem (...) amint ott állott s nézett, lassan mint
ha a torony mögött egy másik torony nőtt volna roppant 
magasságba. Különös volt ez a második torony, gótikus 
óriási építmény formáját mutatta, ezer csipkével s apró 
tornyocskákkal (...) olyan volt, mint a Szent István tor
nya Becsben, vagy olyan volt, mint a János Jelenései
nek tornya (...) 

Sokáig állottak ottan, s nézték a rendkívüli jelensé
get. (...) 

Egyszerre csak, mintha újabb csoda történt volna, az 
egész látomás ellobbant, eltűnt szemeik elöl. (. ..) 

Körülnéztek a piacon, s íme az emberek ott álltak (...) 
a fejedelmi urukat kíváncsian lestek, s valamennyien oly 
álmélkodó és ijedt mozdulattal kövültek meg. 

Mindenki látta a látományt. 
Egy sütőember (...) megszólalt: 
— Ilyfélét láttunk, most tizenöt esztendője, s (...) há

ború leve. 
A fejedelem fölemelte ujját s ráintett: 
— (...) ez nem háborút nunciál, hanem az én sorsomat 

signifikálja: fel fogom emelni Erdélyt, mint egy templo
mot, — Isten segítségéből. (. . . ) " 

Hogy e pompás látomás leírásához Kelemen Lajosnak 
köze van, arra nézve két bizonyságot is ismerünk. Az 
egyik maga Móricz, ö ugyanis A n a g y f e j e d e l e m 
megjelenése után olyan saját kezű ajánlósorokkal és alá
írásával hitelesítve juttatta el Kelemen Lajosnak műve 
egy példányát, amelyben köszönetet mond a látomásért 
Kelemen Lajosnak. Sajnos, magam ezt a példányt soha
sem láttam, csak tanáromtól hallottam róla. Hová került 
e példány, nem tudom. Ugyancsak tanáromtól hallottam 
azt is, hogy — talán — Móricz kedves figyelmének vi
szonzásaként valamelyik budapesti lapban maga cikket 
írt volna magáról az eredeti látomásról, s úgy lehet, ket
tejük kolozsvári találkozásairól is. 
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Hogy a látomásleíráshoz Kelemen Lajosnak valame
lyes köze van, arra Móricz dedikációján kívül Kelemen 
Lajos szóbeli nyilatkozata is bizonyíték. Ha azonban ösz-
szehasonlítjuk az előbb idézett látomásleírást azzal a lá
tomással, amelyről nekem Kelemen Lajos — emlékezetem 
szerint legalább két ízben, de mindig egyértelműen — 
beszélt, a két látomás között az egyezések mellett jelen
tős különbség is megfigyelhető, hx egybevetés céljából 
ide kell iktatnom Kelemen Lajos eredeti látomását — 
nem ugyan tanárom színes előadásában, de — a lényegre 
biztosan emlékezve. 

Valamikor még a húszas évek folyamán, amint egy 
nagy nyári zivatar után a kolozsvári főtér északi sorá
nak egyik kapuja alól, tehát éppen mint Móricz Bethlen 
Gábora, Kelemen Lajos kilépett a térre, szemben vele, 
a Mátyás-szobor mögött álló szentegyház tornya fölött 
és mögött a fehéres, szürkés, lilás felhők kavargásából 
egy néhány percre egy hatalmas sárkány képe rajzo
lódott ki. Döbbenten nézte ezt az életében először és utol
jára látott természeti csodát. Most már tudta — mon
dotta —, hogy ilyenféle látomás nyomán alakulhatott ki 
a nép régiségben hiedelemvilágában a szörnyűséges, 
pusztító sárkány képzeletbeli alakja. 

A két látomás egybevetése rendjén a Móricz adta láto
másleírásnak előbb idézett, fejedelmi szájból elhangzott 
kijelentéséből nyilvánvaló, hogy miért kellett a regény
írónak a sárkánylátomást átalakítania. Móricznak nem 
volt mit kezdenie a sárkánylátomással, hiszen a sárkány 
megjelenése — az akkori közhiedelem szerint — csak a 
háború, a pusztulás bekövetkeztét jelenthette. Ezért az
tán magát a természeti csodát és a történés színterét át
vette ugyan Kelemen Lajos elbeszéléséből, de a sárkány
alakot a szentegyház tornya fölött cs mögött fölsejlő cso
dálatos kettős, illetőleg sokszoros toronylátomással he
lyettesítette, hiszen csak így jelenthette ki a fejedelem, 
hogy a látomás az ö sorsát, elhivatását „signifikálja", az
az, hogy ő fogja Isten segítségével, mint valami tornyot, 
Erdélyt felemelni abból a mélységből, amelybe elődje, 
a könnyelmű Báthori Gábor juttatta. 

Köztudomású, hogy Móricz Zsigmond utazgatás, söt 
még társalgás közben is kis jegyzetkönyvet tartott kéz-
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nél, s abba rótta bele apróbetűs jegyzeteit a látottakról 
vagy hallottakról. Nyilván egyik ilyen jegyzetkönyvébe 
került bele hevenyészett emlékeztető szavak formájában 
a Kelemen Lajos látomás-előadása is, és innen iktathat
ta bele átalakított formában A n a g y f e j e d e l e m 
kötetének első lapjaira jelentőségben megnöttetett, re
génykezdő látomásként. 

Hogy nem csak ennyit, egy elvillanó látomásnyit hall
hatott Móricz a nagy történetírótól, arra nézve az egykori 
sajtóban Kelemen Lajos elbűvölő történelmi tájékozott
ságára vonatkozó Móricz-nyilatkozatokon kívül az Er
dély-trilógiának egy látszólagos jelentéktelenségében is 
figyelemreméltó mozzanata elég bizonyíték. Nemrégiben 
Láng Gusztáv hívta fel a íigyelmet arra, hogy a trilógia 
egyik szereplőjében, a mindentudó K e l e m e n d e á k -
ban — a név és a személyre kísértetiesen illő jellemzés 
tanúsága szerint — Móricz irodalmilag is megörökítette 
és mindentudással ruházta fel a nagy erdélyi történész 
alakját. 

E megemlékezés befejezéseként az előbbiekben szóvá 
tett két találkozáson kívül még egy (eddig, úgy hiszem, 
nyilván nem tartott) Kelemen—Móricz találkozóról ma
gam már szemtanúként számolhatok be. Mikor ugyanis 
egyszer, valamikor 1941 késő tavaszán egy délelőtt előbbi 
munkahelyemen, az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltárá
ban Kelemen Lajost felkerestem, élénk, jókedvű beszél
getésben találtam Móricz Zsigmonddal. Erről a találko
zásról és arról, hogy ekkor miről folyt köztük, s az én 
megjelenésem után hármunk közt a szó, sajnos, nem ké
szítettem jegyzeteket. így aztán négy évtized távolából 
csak arra emlékszem, hogy mikor a bemutatás rendjén 
Kelemen Lajos tájékoztatta Móriczot, hogy az egyetem 
magyar nyelvész tanára vagyok, az író azonnal a ma
gyarság, illetőleg a magyar nyelv eredetére vonatkozó 
kérdést szegezte nekem. Mikor azonban röviden ismer
tettem az általánosan elfogadott finnugor, illetőleg uráli 
eredetre vonatkozó álláspontot, Móricz kifejezte ugyan 
hitetlenkedő elégedetlenségét, de egy szóval sem emlí
tette azt, hogy maga a magyarság, illetőleg a magyar 
nyelv eredetkérdésében milyen álláspont híve. Lehetsé
ges, hogy a K e l e t N é p e szerkesztője annál jóval tet-
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szetösebb, de egyben romantikusabb nép- és nyelvere
deztető elmélet híveinek csoportjába tartozott, mint ami
lyennel magam a finnugor, illetőleg az uráli eredet hí
veként szolgálhattam. 

Tudomásom szerint ez az 1941-ben való találkozás 
volt az utolsó, közvetlen emberi érintkezés az író és a 
történész között. De el ne felejtsem megemlíteni még 
azt: soha nem hallottam Kelemen Lajostól arról, hogj' 
akár megelőzőleg, akár ezt követően egymással levelező 
viszonyban állottak volna. Kelemen Lajos nagy levélíró
készségét ismerve, azt azonban mégis valószínűnek tar
tom, hogy legalább egyszer, az alkalommal, mikor meg
érkezett A n a g y f e j e d e l e m neki ajánlott példá
nya, akkor bizonnyal köszönő sorokkal kereste fel a nagy 
barátot. Ha csak el nem kallódott, lehetséges, hogy Kele
men Lajos ezerféle szétszóródott levelezésének ez a kü
lönleges érdekességü darabja még előkerülhet Móricz 
Zsigmond hagyatékából, s rávillanthat a kettejük kö
zötti meleg baráti viszonyra. 
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IRODALMON KÍVÜL? 

Még mikor valakit méltánytalan, igaztalan bírálat ér, 
akkor is legjobb, ha hallgat vagy — ha nem kenyere 
a némaság — hűvösen, tartózkodóan, szenvtelenül, me
rőben a tényekre korlátozódva válaszol a légér tétlenebb 
bakafán toskodásra is. Ha aztán mindennek éppen az el
lenkezője történik, azaz ha valakinek valamilyen „tel
jesítménye" nyomán kitüntető méltánylás jut osztályré
szül, ez esetben már igazán bölcs és illedelmes dolog „da
gadó kebellel" hallgatásba burkolóznia. 

Hogy e sorok írója Varró Ilonának a ••Haja, haja virá-
gom-M kötetről az Igaz Szó ez évi (1970) 4. számában köz
zétett szép, meleghangú ,,szabálytalan recenzió"-ja lát
tán mégsem az előbb ajánlott bölcs és illedelmes néma
ságot választja egyedül lehetséges magatartásként, annak 
nem utolsósorban éppen a Szerkesztő az oka. Mikor 
ugyanis egyik közelebbi beszélgetésünk során könnyel
műen megemlítettem, hogy volna néminemű észrevéte
lezni valóm ezzel az ismertetéssel kapcsolatban, a Szer
kesztő szavamon fogott, s később hiába szabódtam, hú
zódtam, hasztalan hivatkoztam az Hiedelemre és mind
arra a bölcs és kevésbé bölcs dologra, amelyekre előbb 
utaltam, sőt részben itt nem is utaltam, a Szerkesztő nem 
tágított. Szelíd kényszerrel (ez a legszörnyűbb, de leg
eredményesebb szerkesztői magatartás!) rávett, hogy 
mégiscsak vessek már papírra néhány olyan szót is, amely 
a telivér filológus voltom kizárólagosságába vetett hitet 
nemcsak Varró Ilonában, hanem másokban is az ered
ményesség valamelyes reményével döntögesse. Még e sze
líd kényszer hatása alatt sem rónék azonban papírra 
egyetlen sort sem, ha ez esetben csak a magam szemé
lyével kapcsolatos tévhiedelem megdöntésének vágyáról 
és nem ezen túl utaló dolgokról is ejthetnék szót. 

Egészen természetes volna, hogy az ismertetés gondo
latmenetéhez igazodva, az ott kifejtett gondolatok sor
rendjének rt#gtartásával tegyem meg észrevételeimet. 
Mivel a # n b a n ez esetben elsőként egy igazán csak sze
mélyemre vonatkozó, mellékes kérdésről kellene elsőben 
szót ejtenem, ezt későbbre hagyva, inkább azonnal az is
mertetőnek egy olyan észrevételére teszek megjegyzést. 
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amely személyemre vonatkozik ugyan, de — talán — ál
talánosabb érdeklődésre is számot tartó gondolatokat vál
tott ki belőlem. 

A "-Haja, haja virágom*< megjelenése nyomán Varró 
Ilonából — saját bevallása szerint — velem kapcsolat
ban a második meglepetést az váltotta ki, hogy „a leg-
nyelvészebb nyelvész (mármint magam!) eretnekségben: 
irodalmiságban találtatott". Nyelvész létére nem átallot-
ta ugyanis a kötet gondozója összegyűjtögetni és „szépen 
rendbe szedve megőrzésre átnyújtani" azt is, amivel 
„munkás élete során. . . csak 'mellékesen' találkozott*. 

Mielőtt e megjegyzésre érdemben válaszolnék, sietek 
közbevetni egy olyan észrevételt, amelyet tulajdonképpen 
már elöljáróban meg kellett volna említenem. A félre
értéstől viszolyogva ki kell jelentenem: Varró Ilona is
mertetéséből személyemet és „teljesítményem"-et illetően 
nem a legmesszebbmenő elismerést és méltánylást kiol
vasni igazán csak a teljes értetlenség magatartásában 
leledzve lehet. Az előbb idézett megállapításban sincs 
semmi személyemmel kapcsolatos zokon venni való. Csak 
azzal a sorai mögött meghúzódó tévhiedelemmel kell per
be szállnom, amely az irodalmiságot és a nyelvészséget 
egymást kizáró kategóriaként állítja egymással szembe. 
Erre a perbe szállásra van nemcsak általánosságban, ha
nem különleges személyi vonatkozásainál fogva is némi 
jogcímem. Először fogadatlan prókátorként általánosság
ban, az egész nyelvész-céh nevében beszélve, úgy látom: 
nagyon nagy veszély rejtekezik abban az utóbbi évtize
dekben nálunk erőre kapó tévhiedelemben, amely a nyelv 
és az irodalom kérdését különválasztva, az előbbit a nyel
vészek, az utóbbit az írók érdeklődési, illetőleg hatás
körébe utalja. Mintha volna irodalom nyelv nélkül, és 
ellehetne a nyelvész a nyelvváltozatok legtisztábbika, 
legcsiszoltabbja: az irodalmi nyelv szépségeinek ízlelge
tése és sajátságainak tanulmányozása nélkül! Az ,,irodal
miság" irányában tájékozódó nyelvész tehát nem „eret
nek", csak nem ,,szakbarbár", csak nem •^n esztelenül 
maga elé mesterséges válaszfalat az „ i roda lmaik" kizá
rólagos birodalmának vélelmezett területei felé. Ha ezt 
tenné, vele önmagát fosztaná meg a — talán — legiz
galmasabb, a legtöbb gyönyörűséget kiváltó nyelvész-
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loglalatosságtól: az irodalmi nyelv vizsgálatának lehető
ségétől. A vérbeli nyelvésznek nyelvi érdeklődése a gyer
mek- és ifjúkor nagy-nagy írói, nyelvi élményeibe ágya
zódik bele, s ha a nyelvi szépségek érzéklésében és érzé
keltetésében, élvezésében és élveztetésében valamire vi
szi, bizony azt elsősorban a nagy költők és a nagy próza
írók elmélyülő tanulmányozásának köszönheti. Bármilyen 
mértékig divat is a nyelvészeket ,,mint olyanokat" tes
tületileg az i r o d a l m o n k í v ü l rekeszkedö véglé
nyek csoportjába sorolni, akkora bávaságot talán még
sem ajánlatos feltenni róluk, hogy a gyermek- és ifjú
kor forró nyelvi élményei nem sodorták volna oda őket 
egyszer s mindenkorra a nagy irodalom gazdag szépsé
geinek örök élvezői sorába. E tény ellenkezőjéről alkotott 
tévhiedelemnek megvan aztán az az üdvösnek egyáltalá
ban nem minősíthető következménye, hogy viszont az író 
rangján alulinak tartja a nyelvvel mint szabályokba, tör
vényszerűségekbe szedhető jelenségek rendszerével a tu
datos nyelvhasználat érdekében behatóan foglalkozni, és 
a nyelvet úgy, olyan apró részleteiben megismerni, mint 
ahogy — mondjuk — egy vérbeli gépkocsivezetőnek is
mernie kell annak a járműnek minden csínját-bínját, 
amelynek vezetésére, gondozására maga vállalkozik. Hogy 
ez nemcsak nem üdvös, de nem is volt mindig így, az 
nyilvánvaló, illetőleg a példák egész sorával igazolható. 
Századokkal előbbre vissza-, majd aztán onnan ismét ko
runk felé előre tekintve a példák sorát Sylvester Já 
nossal, a bécsi egyetem nagyhírű magyar humanista 
tanárával kezdhetem. Miközben Sylvester ékes diszticho
nokba ötvözte a magyar igéket, ezzel egyidőben a kor 
legkedveltebb olvasmánya, a Biblia fordításán dolgozott, 
és mellette ráért csodálni a virágénekek nyelvi szépségeit 
Is, nem átallotta két, gyermekek számára írt nyelvkönyv, 
a "-Gyermeki beszélgetések+i selypegő mondatocskáit ma
gyarra fordítani (1527), aztán pedig megírni az első ma
gyar nyelvtant (1536) — latinul, hogy az idegen is meg
közelíthesse a Duna tájra sodródott ,.barbár" nyelv kü
lönleges világát. (Nyelvtana tudománytörténeti jelentősé
gét mutatja, hogy az Egyesült Államokban mostanában 
jelent meg új, betűhű szövegkiadása!) Százados léptek
ben haladva tovább a következő százév nagy teológiai 
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írója, Geleji Katona István fokos dogmatikai munkájá
hoz, a »-Titkok titká-«-hoz (1645) egy vékonyacska i+Ma-
gyar grammatikácská-«-t köttetett hozzá, s benne — író 
létére — megalkotta az első magyar nyelvhelyességi-
nyelvművelő kézikönyvet. (Megszívlelendő, örökké idő
szerű nyelvművelő elvek, tanácsok és megállapítások lap
panganak benne a ma legtöbb tollforgatója előtt isme
retlenül!) Utána egy századnyinál is többel közeledve 
korunkhoz, a XVIII. század végének és a rákövetkező 
század elejének Kazinczy Ferencé a kor csaknem minden 
írójával és egész olvasótáborával egyetemben — vagy 
vele, vagy ellene — nyelvünk olyan lendületes újító mun
kájába kezd, amelynek végső eredménye hosszú, szen
vedélyes, kíméletlen, emberre-vérre menő harc után ma
ga a modem magyar nyelv, benne a nyelvújítók tö
méntelen sok életerőssé gyökerezett olyan szavával, 
amelynek pazar bősége nélkül ma idegen szók és nehéz
kes honi szókapcsolatok nyűgébe kényszeredve csak nyög
décselne, dadogna a nyelv, és tétován botladoznék a toll. 
A harc első, még szelídebb szakaszában a nyelvújítók és 
a maradiak fegyvercsörgése közepette a magyar rokokó 
fejedelme, Csokonai Vitéz Mihály költői foglalatossága 
mellett — a nyelvészek ilyen irányú érdeklődését mege
lőzve — tájszógyűjtésbe fog, hogy a népnyelv szóanyagá
val gazdagítsa, üdítse fel az akkor még parlagicis, fejlő
désében megcsökött irodalmi nyelvet. Nyomában a köl
tőkben oly gazdag XIX. század legnagyobbjai közül Vö
rösmarty Mihály — költői remekek alkotása közben — 
egyebek mellett az első akadémiai helyesírási szabályzat, 
az első magyar nyelvtan és az első magyar tájszótár mun
kálataiban vesz részt. A nála fél emberöltővel fiatalabb 
nagy kortárs, a magyar nyelv belső törvényszerűségeinek 
legnagyobb író-értője, Arany János pedig, amellett hogy 
még a „bölcseimi" stílus mesterének, Madách Imrének 
nyelvi-nyelvtani kocsintásait — »-Az ember tragédiája* 
első kéziratához Madách kérésére írt jegyzeteiben — kí
méletlenül szóvá teszi, szerkesztői foglalatossága közben 
szőrszálhasogatón ügyel a nyelvi tisztaságra, tömörségre, 
szépségre, és ugyanakkor olyan nyelvészeti tanulmányok 
kerülnek ki keze alól, hogy a bennük kialakított ered
mények láttán még egy század távolában is a ma nyel-
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vészének fejet kell hajtania a legnagyobb magyar nyelv
művész nyelvtudományi ismeretei és elámító nyelvészeti 
éleslátása előtt. Utána századunk nyugatosai közül a poé
ta doctus Babits Mihály lírai költészetének, fordítói és 
prózaírói munkásságának ugyan mit ártott az, hogy a 
gyakorló tanárságra készülve, az egyetemen rendszeres 
nyelvtudományi és filológiai ismeretekkel, módszerekkel 
is felszerelkezett? S hogy a sorban, de nem a nagyság
ban utolsóként egy nyelvművelőnek is nagy költőegyéni
séget említsek, vajon megvívhatta volna-é győzelmes 
harcait a századunk harmadik évtizedében nyelvészektől 
kezdeményezett új magyar nyelvművelő mozgalom Kosz
tolányi Dezső fegyverbarátsága, az «-Erös várunk a nyelv* 
kötetben egybegyűjtött nyelvművelő cikkek nyelvi re
meklései nélkül? 

Másik oldalról, a nyelvészet felöl tekintve e kérdést, 
csak a magunk századában: a nagy magyar nyelvész, 
Gombocz Zoltán az európai irodalmak nagy ismerője
élvezője, a maga tanári munkájában az irodalmi nyelv 
kérdéseinek vizsgálatára is ösztönző mester volt. E szá
zad másik kiváló nyelvtörténésze, Mészöly Gedeon meg 
éppen Tinódi Sebestyénről írta első jelentősebb dolgoza
tát, hogy azután is egész munkássága a nyelvtudomány 
meg a szépirodalom között oszoljék meg. így aztán, mi
közben a Halotti Beszéd, az Ömagyar Mária-siralom meg 
más nyelvemlékek nyelvi anyagát vizsgálja, Homéroszt, 
Puskint, Racine-t fordítja, Csokonairól ír regényes élet
rajzot. Katona és Madách szövegkiadását rendezi sajtó 
alá. S a vele kortárs, de ma is élő nagy magyar nyelv-
történész, Pais Dezső is Kemény Zsigmond munkásságá
nak új szellemű értékelésével irodalomtörténészként in
dul el pályáján, s noha hamarosan a nyelvtudomány te
rére csap át, továbbra is rajta tartja szemét az irodalmi 
nyelv történetén. Az e kérdésről írt egyik tanulmánya 
alapvető és örök irányjelzö az irodalmi nyelv történeté
nek kutatásában. 

Az az előbb jelzett tévhiedelembe ágyazódó áldatlan 
állapot tehát, amely ma — legalábbis itt nálunk — az 
irodalom és a nyelvtudomány művelőinek, az íróknak és 
a nyelvészeknek két külön táborba szakítottságában sajná
latosan jelentkezik, nemcsak hogy kívánatosnak és így 
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tovább fenntartandónak nem vélelmezhető, hanem látni
való: a történelmi előzményekkel nem is igazolható. 

Ezeken a személyén túl utaló általánosabb jellegű ész
revételeken kívül e sorok írójának van azonban különle
ges, egyéni jogcíme is az eretnekség vádja ellen tilta
kozni. Ügy látszik, nem sokan tudják róla, hogy az indu
lás táján maga is inkább irodalmi, irodalomtörténeti haj
landóságúnak mutatkozott, és vajmi kevéssé érdekeltáf 
a nyelv nyelvtudományi jellegű vizsgálatának kérdései 
A kamaszkor idején szinte kötelezően jelentkező „irodal
mi ambíciók"-tül maga sem óvhatta teljesen meg magát, 
de még idejében belátta: nincs gyötrőbb kín, mint a nagy 
színészség vágyával a népség—katonaság sorában ténfe
regni vagy „híres íróság^-ról ábrándozva a fűzfapoétaság 
szintjén megrekedni. Mindennek fontolgatása, illetőleg 
belátása megóvta öt az „írói babérok"-ra való kitartó vá
gyakozástól, és ráterelte az irodalomtörténeti vizsgálódás 
mezejére. Itt aztán legalább egy fél évtizedig főként a 
régi irodalom iránt érdeklődve, éppen a kéziratos énekes
könyvekkel, tehát azokkal az elsődleges irodalomtörté
neti forrásokkal foglalkozott, amelyekben a virágénekek 
reánk hagyományozódtak. (Egyetlen terjedelmesebb iro
dalomtörténeti munkája is ezekről a forrásokról szól!) 

Ilyenformán hát magam nem „mellékesen", hanem egy 
időben szinte k i z á r ó l a g o s a n foglalkoztam a virág
énekekkel, és így népköltészet iránti állandó érdeklődés 
bűnében is leledzve, folyamatosan alakulgatott bennem a 
virágénekeknek korunkig követhető voltáról újabban 
megfogalmazott az a vélemény, amelyet a •^Haja, haja vi-
rágom« bevezetőjében, gondolom: kellő megokolással, az 
elfogadhatóság mértékéig valószínűsítettem. 

Minekutána ilyenformán, úgy vélem, sikerült ,.eretnek
ségem" eredendő bűn jellegét bebizonyítanom és törté
neti gyökereit feltárnom, rátérhetek a Varró Ilona más 
természetű megjegyzéseivel kapcsolatos észrevételek 
megfogalmazására is. 

Mindig lefojtja az ellentétes véleményre felberzenkedö 
ellentmondást az az eljárás, ha az ismertető az írónak 
vagy — jelen esetben — egy kötet gondozójának munká
jával szemben a teljes, szinte minden fenntartást nélkü
löző megértés és helyeslés alapállását választva ejt el itt-
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ott a „másként is lehetne" megoldásra vonatkozó véle
ményeket. Noha ilyenszerű vélemények papírra vetésére 
Varró Ilona — hangsúlyozottan és szavakban is kifeje
zetten — csak az olvasó szemével nézelődve vállalkozik, 
egy-két észrevételéről kénytelen vagyok már a „szak
maiság" szintjét súrolva véleményt mondani. 

Az első ilyen észrevételem az ismertetőnek a virág-
ének-kötet darabjainak váltakozó költői szintjével kap
csolatos megjegyzéseire vonatkozik. Ha valaki a névte
lenek virágénekei teljes tárházának ismeretében egy 
ilyenféle kötet anyagának kiszemelgeteséhez fog, két utat 
választhat: egybeállíthat egy olyan, válogatott, pompázó 
virágokból álló csokrot, amely csak legjellegzetesebb, leg
ragyogóbb darabjaiban mutatja be azt a gazdag virág
tenyészetet, amelyből a csokor virágai a legigényesebb 
válogatás rendjén kikerültek. Nem rekeszthető azonban 
a lehetségek körén kívül az a másik út, az a másik eljá
rás sem, amelynek rendjén egy virágének-kötet anyagá
nak egybeállító ja az egykori költői valóság mentől hű
ségesebb tükröztetésének vágyától hajtva a pompázó- illa
tozó virágok mellé — az ellentételező szemléltetés lehe
tőségével élve — bokrétájába a szerényebb vadvirágok 
közül is szakaszt. Mindkét út indokolható és célravezető
nek tartható. Magam ugyan az utóbbit választottam, de 
nagyon csábított az előbbi lehetőség is. Mint c s a k nyel
vész, talán Varró Ilonánál is jobban észrevettem azonban, 
hogy még a fűzfapoétaság, a Tinódi-féle kínrímek szint
jén megrekedt versekben is mennyi a veretes nyelvi gaz
dagság, a tömör nyelvi szépség, a kifejezésben hajlékony
ság, igenis: a pazar nyelvi báj. Egy-egy olyan gyönyörű 
sorért, mint ,,ragyogó, villogós két szép szemed", vagy 
egy-egy tömörségében, szaggatottságában, drámaiságában 
ragyogó ilyen szakaszért, mint 

Bánkódjál, elhagylak; míg élek, óhajtlak, 
Míg világban, élek, téged meggyászollak 

felvettem a kötetbe az átlagos költöi-verselöi szinten jó
val alulmaradó verset is. Nagyon jól látja tehát Varró 
Ilona, hogy ezekben a gyengébb versekben is ott csil
lognak a régiség nyelvének olyan drágakövei, hogy ezért. 

221 



de meg, ismétlem, az egykori valóság mentől hűségesebb, 
sokszínűbb bemutatásának vágyától ösztökélve is, inkább 
választottam a második, mint az első utat. Ha lesz rá ér
kezésem és valamelyik kiadó erre lehetőséget teremt, le
het, megkísérlem a másik utat is: kíméletlen esztétizá-
lással egybeválogatom a virágénekek gyöngyszemeit. Egy 
ilyenfajta gyűjtemény egybeállításához, úgy hiszem, a 
most közzétett gyűjtemény terjedelmének legfeljebb fe
lére lenne szükség. 

Az ismertetés éppen a költői szépségekben viszonylag 
többségükben színtelen versek tekintetbe vétele miatt 
egyébként helyesli a kiadvány gondozójának azt az el
járását, hogy ciklusokba csoportosítva mutatja be a név
telen költök virágoskertjét. Legyen szabad azonban fel
hívnom a figyelmet egy másik olyan szempontra is, amely 
arra ösztökélt, hogy a ciklusos rendezés elvénél állapod
jam meg. Ha valaki gondosan elolvassa a bevezetőt és 
nyomában átnézi a gyűjteményt, láthatja, hogy a kö
tet gondozójának fő törekvése az volt, hogy bemutassa: 
a névtelenek virágének-költészetében milyen meglepő, 
szinte-szinte meghökkentő folytonosságban, töretlenség-
ben jelentkeznek, egy félezer év időbeliségét átfogva, azo
nos eszmei, költői, nyelvi jellemzők. Ezt bemutatni iga
zán szemléletesen csak akkor lehet, ha a tárgyban cs az 
érzelmi jellegben, szintben azonos versek egy-egy csoport
ba, mondjuk, ciklusba kerülnek. Hogy csak egy-két iga
zán kiötlő példát említsek: nem szemléltetöbb-é az ilyen 
módon rendezgető eljárásmód a >-Nem anyától lettél-i-i cik
lus 18—25 darabja egymásmellettiségében, s fogalmat al-
kothatnánk-é a százados eszmei, költői, nyelvi folytonos
ságról, finomodásról, csiszolódásról, ha — szigorú idő
rendi elrendezés esetén — a darabok közül például az el
ső, 1748 tájáról gyűjteményünkbe sorolt darab a XVIII. 
századi virágénekek dereka tájára kerülne, az 1846-ból 
származó két szép, csiszolt változat viszont a múlt szá
zadbeliek időrendjében e század közepére, az 1934-ben le
jegyzett, e nemben utolsó virágének-változat pedig vala
hol a gyűjtemény vége felé, egészen más tárgyú, más 
szemléletű virágénekek között testvértelenkednék? A szá
mos, itt említhető más példa közül még csak a )̂-Rigócs-
kám, rigócskám« ciklus esetét idézem a tőlem választott 
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rendezési mód némi igazolásaként. Már a ciklus elé ve
tett cím is elárulja, hogy itt a virágénekekben a v i r á g 
mellett nagyon gyakori m a d á r - , illetőleg m a d á r t ó l 
i z e n é s motívumát tartalmazó darabok (40—52) kö
vetkeznek. Vajon e motívum évszázados kedveltségének, 
keletének szemléltetése céljából nem volt-é indokoltabb 
a ciklusos elrendezés mellett dönteni, hogysem az e mo
tívumkörbe tartozó első, 1620-beli darab kötetnyi mesz-
sziségbe kerüljön a ciklusnak 1932-ben lejegyzett utolsó, 
Ugyanilyen jellegű énekétől, de közelebb-távolabb sod
ródjék e ciklusnak többi, 1620—1932 közé felsorakozó da
rabjaitól is? Nemcsak a címtelenség parttalan egyhangú
ságától, hanem az idó'beliség töretlen folytonosságának 
eró'szakolásától is őrizkednie kellett tehát a kötet gondo
zójának éppen a kötet nem szakember forgatóinak jobb 
tájékoztatása érdekében. Különben is a Függelék III. ré
sze (az énekek első jelentkezésének időrendi táblázata) 
valamelyes mértékben tájékoztatja az érdeklődőt az egyes 
daraboknak egymás utáni időbeli elhelyezkedésére nézve. 

Nos, ha már a Függelék emlegetésére került sor, a kö
tet sajtó alá készítőjének jóleső érzéssel kell tudomásul 
vennie az ismertetőnek e részre vonatkozó méltányló so
rait. Pedig ezzel kapcsolatban némi hiányt észrevételezni 
lehetne abban a tekintetben, hogy az olvasó nem találja 
meg azokat a filológiai jegyzeteket, amelyekre a Beve
zető 16. lapján a 10. pontban maga a szerző hivatkozik, 
holott ezekkel a kötet még szaktudományi szempontból 
is használhatóbbá vált volna, mint emígy. Az elkészített 
jegyzetek utólagos kihagyását azonban nem a kötet gon
dozójától kell számon kérni. 

És még mielőtt egy saját személyemet illető utolsó kér
désre térnék rá, engedtessék meg nekem, hogy szót ejtsek 
Varró Ilona ismertetésének — szerintem — egyetlen 
olyan részletéről, amelynek megfogalmazásakor, ha a 
meggyőződés vezette is, alighanem kissé ,.erősen" nyomta 
meg a tollat. Az ismertetőnek a kötet „költséges illuszt-
rációi"-ra vonatkozó véleményéről van szó. Nem tudom, 
az ismertető „szakmailag* mennyire jártas a fametszés 
világában, magam azonban kijelenthetem: én ott csak 
a műkedvelöség és műélvezés szintjén imbolygó avatat
lan vagyok. De az avatatlanság szintjéről beszélve is, 

223 



megkockáztathatom az itt következő észrevételeket: a mű
vészi alkotások megítélésében avatatlannak és avatott
nak egyaránt lehet tévednie. Mindenesetre a kötet fa
metszetei közül kiemelkedőként csak kettőt említeni meg, 
és nem többet is, jóval tartózkodóbb értékelési készség
ről tesz tanúságot, mint amilyet az ismertető a kötet gon
dozójának — bizonyára sok mindenben — nem éppen a 
tökéletesség csúcsain járó munkájával kapcsolatban le
kötelezően kinyilvánított. Ha már csak egy-két metsze
tet tartanék a kötetből kiemelkedőnek, magam például 
éppen a 271. lap metszetét emelném elsőként ki, mint 
amely a madártól izenés motívumának művészi ábrázo
lásában talán legjobban simul a ciklus jellegéhez. De hát 
az ízlésbeli különbözésnek ebben az esetében is kár a 
magunk igazát védve, ezen túlmenően nyilatkozni! 

Végű' még arról a mozzanatról is ejtsek szót, amelyet 
Varró Ilona mint a személyemmel, tanári mííködésemmel, 
emberi magatartásommal kapcsolatos első meglepetésként 
„szabálytalan recenzió"-jában elsőként és eléggé részle
tezően tárgyal. (Gondolom: éppen innen az alcímben a 
„szabálytalan" ön-minősítés!) Noha magam a sok száz, 
ha nem ezer vizsgáztatás közül éppen arra, amelyről az 
ismertető személyes emlékeit felsorakoztatva szól, udva
riatlanul nem emlékszem, nincs szándékomban e kijelen
tésen túl Varró Ilona elbeszélésének ,,epikai hitel"-ét két
ségbe vonni. (Ámbátor szépíróról lévén szó, e tekintetből 
a színezés lehetősége óvatosságra int!) De határozottan 
harcolnom kell a babonák ellen. Az a bizonyos hajba
túró mozdulat például csak diákbabona. Ezt bizonyítja 
egyebek mellett az a nem kevés számú eset is, amikor 
a „vészmozdulat" elmaradása nyomán boldogan fellélegzö 
felelő legnagyobb megrökönyödésére a vizsgáztató lapra 
a legendák kérlelhetetlen tanár-ellensége igenis e 1 é g-
t e 1 e nt írt. S persze bizonyságként idézhető ennek a 
fordítottja is: megeshetett nemegyszer, hogy a vészmoz
dulat láttán se holt, se eleven felelő leckekönyvébe 
— kellemes meglepetésére — végül is a jó minősítések 
valamelyike, esetleg éppen a legjobbika került bele. 

Nagyon lesújtónak tartom, de nagjmehezen eddig is 
elviseltem és az ezutániakban is igyekszem valahogyan 
elszenvedni azt, hogy bennünket, nyelvészeket a „szőrös 
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szívű" jelzővel tiszteltek, s tisztelnek meg, gondolom, nem 
éppen hébe-hóba ma is. Viszont örvendek, hogy az ismer
tetésből kitetszöen, legalább egy volt vizsgázóm olyan 
mértékig megváltoztatta rólam véleményét, hogy kitün
tethetett a „legszigorúbb" és „legigazságosabb", sőt egyéb 
hízelgő minősítéssel is. Mert magam azt tartom: a szigor 
és az igazságosság az elcseppenő lágyszívűségnél és a bi
zonytalankodó elfogultságnál célravezetőbb tanári erény. 

Záradékul még ennyit: — Az egyetemi tanárnak sok 
ha l lga tó ja , de kevés t a n í t v á n y a van. Olyan pe
dig, aki egy életre tanul tőle, akár tudást, akár emberi 
magatartást, és aztán hálás is, sőt hálája kifejezésére nem 
sajnálja a betűt, a szót, az olyan meg éppen fehér holló 
számba megy. Mikor most végre-végre legalább egy 
akadt, egykori tanára jóleső emlékezéssel a volt tanít
ványtól ellesett stilisztikai fordulattal fejezi be ezt a 
„8zabályos"-nak ugyancsak nem minősíthető ,,ellenrecen-
zió -̂t: Köszöni a sorokból felé áradó emberséget, tanít
ványi hálát és olvasói elismerést. Nem késlekedhetik 
azonban megjegyezni: Az elismerés derekas része nem 
(5t, hanem a virágénekek névtelen halhatatlanjait illetik 
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JEGYZETEK 
A SZABACS VIADALA MONOGRÁFIÁJÁHOZ 

A nyelvi emlékekben viszonylag gazdag magyar régi
ségre vonatkozó nyelvtörténeti irodalomban a nyelvemlé-
kek feldolgozása tekintetében a legújabb időkig részint 
egyes nyelvemlékek bizonyos fokú „kivételezése", részint 
meg a jelentős nyelvemlékek egész sorának érthetetlen 
elhanyagolása már az első pillantásra szembeszökő, így 
míg például korai szövegemlékeinknek kétségtelenül leĝ  
jelentősebbjéről, a Halotti Beszédről tekintélyes és a 
nyelvtörténeti kutatások haladásával időről időre lépést 
tartó irodalom áll rendelkezésünkre, nagyon sok szór
vány- és szövegemlékünknek, kódexünknek (pl. a Jókai
kódex!) mindmáig nem akadt korszerű feldolgozója. Ujab
ban, főként Pais Dezső, Kniezsa István és Bárczi Géza 
szorgalmazására, illetőleg példáján indulva, egyre több 
szórvány- és szövegemlékünkről készült a legkényesebb 
igényeket is kielégítő, újszerű feldolgozás. Bár némi terv
szerűség a feldolgozás sorrendjében nem ártana, mégis 
örömmel kell vennünk azt a puszta tényt is, hogy a szór̂  
vány- és szövegemlékeink iránti érdeklődés növekedőben 
és nyomában a rájuk vonatkozó monográfiák száma sza
porodóban van. Több szórványemlékünkröl az utóbbi egy
két évtizedben készült kisebb terjedelmű monográfiák 
után közelebbről az Akadémiai Kiadó Nyelvészeti Tanul
mányok sorozatában Bárczi Géza munkájaként a Tihanyi 
Alapítólevélről (1055), B. Lőrinczy Éva gondozásában 
meg a Königsbergi Töredékről és Szalagjairól (XIV. szá
zad dereka) megjelentetett két terjedelmes, mintaszerű 
monográfiát követően legutóbb Imre Samu tette közzé 
középkori verses emlékeinknek egyik sok vitás kérdést 
felvető darabjáról, a Szabacs Viadaláról (1476) készült 
jelentős feldolgozását (A Szabács Viadala. írta Imre Samu. 
Bp. 1958. 332 1. 4- 1 hasonmás-levél. Nyelvészeti Tanul
mányok 4.). 

Jóllehet Imre sokat tanulhatott mind Bárczinak egy 
szórványemléket, mind pedig B. Lőrinczynek egy szöve
get példamutatóan feldolgozó módszeréből, és felhasznál
hatta e munkák eredményeit (erre maga is utal: 314. l), 
mégis a SzV vizsgálatakor a szerző nem egy olyan kér-
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déssel is találkozott, amely nemcsak a TAl-lel meg a 
KT-kel, hanem nyelvemlékeink legtöbbjével kapcsolatban 
egyáltalán nem, vagy legalábbis ilyen élesen fel sem ve
tődik. Éppen ezért helyesnek látszik Imrének az a Benkó' 
Lorándéval egyező álláspontja, hogy a nyelvemlék-fel
dolgozások számára egységes, minden monográfia kidol
gozásakor kötelező módszert előírni nem lehet. A mód
szert az egyes nyelvemlékek jellegének, terjedelmének 
és a nyelvemlékkel kapcsolatos különleges kérdéseknek 
megfelelően minden szerzőnek magának kell kialakítania, 
úgy, hogy az előbbi kutatóktól alkalmazott módszerek és 
elért eredmények ne kössék, csak segítsék a később dol
gozók munkáját. 

A SzV-val kapcsolatos különleges kérdések meg éppen 
szükségessé tették egy-egy olyan fejezet beiktatását, 
amelyben a többi nyelvemlék-feldolgozóktól már kipró
bált módszereken túl új módszeri eljárások alkalmazására 
kerüljön sor. A SzV ugyanis nyelvi emlékeink sorában 
különlegesen érdekes már azért is, mert újabban hatá
rozott formában felvetődött az emlék hitelességének, il-
letó'leg hamis voltának kérdése. Míg tehát a legtöbb, 
kétségtelenül hiteles emlékünkkel kapcsolatban ilyen jel
legű probléma tisztázásáról szót sem kell ejteni, a SzV-t 
tárgyaló monográfiának a nyelvi és verstani kérdések 
vizsgálata mellett elsősorban is ebben a vonatkozásban 
kell állást foglalnia. Ha nem nyelvészeti módszerrel ké
szült monográfiáról volna szó, éppen ezért talán kifogá
solhatnék, hogy Imre erre a fontos kérdésre feldolgozása 
végső fejezeteként a nyelvi és verstani kérdések igazán 
aprólékos és alapos filológiai módszerrel elvégzett elem
zése után kerít sort. A hitelesség kérdésében való állás
foglalás ugyanis eldönti azt a kérdést, hogy a nyelvem
léket mint egy bizonyos kor kétségtelenül hiteles egy
korú emlékét egyáltalában érdemes-é vagy sem részletes 
elemzés tárgyául választani. Már maga a tárgyválasztás 
mutatja, hogy Imre a nyelvemléket a XV. század végi 
magyar nyelv kétségtelen hitelű emlékének tartja. Az te
hát, hogy a hitelesség, illetőleg a hamisítás lehetőségének 
kérdését Imre csak a zárófejezetben tárgyalja, nem a 
kérdést lényegtelenné minősítő állásfoglalással, hanem 
azzal a — lényegében — helyes módszeri elgondolással 
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kapcsolatos, hogy csak a részletes nyelvi, stilisztikai és 
verstani eredmények előzetes számbavétele után lehet 
ebben a kérdésben az írástörténeti (paleográfiai), törté
neti és irodalomtudományi mozzanatok figyelembe véte
lével dönteni. 

Mindenképpen helyeselhető tehát, hogy a szerző nyok 
fejezetben előbb a nyelvemlék gondos filológiai feldol
gozását adja. Bevezető soraiban maga is hangoztatja, 
hogy e nyelvészeti vizsgálat elvégzése a SzV-val kap
csolatban különösen fontos, ugyanis a tudomány teljesen 
megnyugtató módon még nem döntött a SzV egykorú, 
XV. századi nyelvemlék vagy XIX. századi hamisítvány 
volta kérdésében (5. 1.). A monográfia lényegében helyes 
szerkezeti tagoltsággal igyekszik feleletet adni az összes 
nyelvi kérdésekre. A célkitüzö B e v e z e t é s 2. alfeje
zete — kissé félrevezető címmel (A nyelvemlék története, 
leírása) — a nyelvemléknek csak a felfedezés időpontjá
tól (1871) kezdődő újabb történetére és magára a kéz
iratra vonatkozó legszükségesebb felvilágosításokat elő
legezi. A Bevezetés következő alfejezeteiben a szerző a 
SzV betű szerinti szövegét, a szövegnek az összes lehető 
változatokat is feltüntető olvasatát, a vonatkozó paleog
ráfiai, olvasati, történeti és tárgyi magyarázatokat adja. 
Csak ilyen paleográfiai előkészítés után fog a szerző a 
nyelvemlék részletekbe menő nyelvi elemzéséhez. Ezt a 
munkát Imre az összes hang-, szókészlet-, alak- és mon
dattani kérdéseket felölelő külön fejezetekben tárgyalja. 
Nem látom eléggé indokoltnak azt, hogy a II. hangtani 
fejezet után Ill-ként a helyesírást tárgyaló, IV-ül pedig 
az emlék nyelvjárására vonatkozó fejezetet iktatja a 
hangtani és a szókészlettani fejezet közé. Véleményem 
szerint a helyesírást vizsgáló fejezet talán inkább a ki-
betű zést és az olvasati lehetőségeket megalapozó részként 
közvetlenül a szövegközlés után, de még a hangtani rész 
elé kívánkoznék. Minthogy azonban a szerző helyesírási 
fejtegetései a nyelvemlék hangtani kérdéseiben való elő
zetes tájékozottságot feltételeznek, e fejezetnek a hang
tani fejtegetések után való elhelyezése valamennyire még 
indokolható. A nyelvemlék nyelvjárása meghatározásának 
kísérletét magába foglaló IV. fejezet helyét a hangtani, 
illetőleg helyesírási fejezet után, de még a szókészlet, az 
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alak- meg a mondattan kérdéseit tisztázó V—VII. fejezet 
előtt azonban már nem tartom kellően indokoltnak. Elvi 
szempontból ugyan nem volna helyeselhető, de ha a 
szerző a nyelvjárás meghatározását csak hangtani ismér
vek alapján végezné, végeredményben érthető vohia e 
fejezetnek közvetlenül a hangtani rész mögé kerülése. 
Mivel azonban a szerző e kérdés feltevése során — na
gyon helyesen — az alak-, sőt a mondattan körébe tar
tozó nyelvjárásiasnak minősíthető jelenségeket is tárgyal, 
e fejezetnek megítélésem szerint a nyelvi elemzést záró 
VII., mondattani fejezet után kellett volna kerülnie. 

Nincs tér arra, hogy az egyes fejezetek megállapításai
val egyetértő, illetőleg itt-ott nekik esetleg ellentmondó 
nézeteimet részletekbe menően kifejtsem. A felhozható 
helyeslő, illetőleg ellenvető megjegyzéseket a dolgozat 
két opponense, Benkö Loránd és Kálmán Béla nagyob-
bára már úgyis felvetette (L. a kiadvány 299—313. lap
ján; a szerző válaszát a 313—8. lapon). Két kérdésben 
azonban — úgy hiszem — nem felesleges magamnak sem 
véleményt mondanom. Megjegyzéseim egyik csoportja 
éppen a kötet egyik újszerű fejezetével, az előbb már em
lített nyelvjárási résszel, észrevételeim második csoportja 
meg a nyelvemlék hitelességét, illetőleg a hamisítás le
hetőségének kérdését tárgyaló fejezettel kapcsolatos. 

Az első kérdés vonatkozásában már elöljáróban meg
jegyzem: mindenképpen helyeselhető, hogy az újabban 
nyomatékosan hangoztatott elméleti követelések tekintet
bevételével a szerző sort kerít a nyelvemlék nyelvjárási 
kérdéseinek tárgyalására is. Ugyancsak helyeselhető az 
is, hogy az e tekintetben számba vehető megelőző véle
mények körültekintő bírálata után a szerző valószínűt
lennek minősíti Zolnai Gyulának azt a kellően nem bi
zonyított véleményét, amely szerint nyelvemlékünk 
nyelvjárása a Huszita Biblia nyelvjárásával mutat egye
zést, de továbbmenöleg éppen nyelvjárási ellenérvek fel
sorakoztatásával indokolatlannak tekinti Balassa József
nek a SzV-t a palóc nyelvterülettel kapcsolatba hozó fel
tevését is. A szerző eléggé nem dicsérhető módszertani 
érzékkel rámutat a régebbi kutatásnak arra a nyelvjárási 
jelenségek helyhez rögzítésében eddig követett indoko
latlan módszeri eljárására, hogy az egyes nyelvemlékek-
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ben jelentkező, de ma csak bizonyos nyelvjárásokban élő 
nyelvi sajátságok alapján ezen vagy azon a nyelvjárás
területen keletkezettnek jelentettek ki egyes nyelvemlé
keket, holott a döntő jelentőségűnek tartott nyelvi jel
legzetességek a múltban feltehetőleg vagy éppen kétség
telenül bebizonyíthatóan jóval nagyobb területen, nem 
egy esetben az egész magyarság körében éltek, illetőleg 
élhettek. A szerző ezzel kapcsolatos — megítélésem sze
rint — mindenben helyeselhető ellenvetésein túlmenően 
az efféle eljárásban alapvető módszertani hibaként az is 
kifogásolható, hogy a kutatók a maguk korabeli nyelv
járási állapotot vetették össze egy nyelvemléknek évszá
zadokkal előbbi nyelvi állapotával. Márpedig bármeny
nyire hagyományőrzőnek tekintjük és tekinthetjük is 
— jogosan — nyelvjárásainkat, az évszázadok alatt vég
bement, legtöbb esetben nagyon bonyolult nyelvi válto
zásokkal mégiscsak számolnunk kell. Éppen ezért min
denképpen helyeselhető Imrének az a módszertani eljá
rása, hogy a nyelvemlék nyelvjárásinak vélt sajátságait 
nem a mai nyelvjárási adatokkal, hanem a közeikorú 
olyan magyar nyelvű oklevelekből kibányászható nyelv
járási sajátságokkal veti egybe, amely oklevelek a nyelv
emlék feltehető keletkezési helyének területéről, jelen 
esetben a zemplén-abaúji részekről származnak. S noha 
a szerző a rendelkezésére álló, illetőleg keze ügyében lévő 
emlékanyag aránylagos csekélysége miatt az ilyen irányú 
vizsgálódás során kétségtelenül biztos eredményre ezúttal 
nem is juthatott, módszertani szempontból helyesen mu
tat rá arra az útra, amelyen az ezutáni kutatóknak e 
nyelvemlék és más nyelvi emlékek hasonló kérdései 
megoldási kísérleteinek rendjén járniok kell. 

Ezek után rátérhetek a h i t e l e s s é g , illetőleg a ha-
m i s í t á s kérdéseihez kapcsolódó észrevételekre. 

Az előzőkben már jeleztem, hogy Imre a nyelvemlék 
minden szempontból való részletes elemzése után egy 
külön zárófejezetben (IX. A hamisítás kérdése. 276—95) 
teljes részletességgel és körültekintő alapossággal tár
gyalja az ezzel kapcsolatos összes számba vehető érveket 
és ellenérveket. Mellőzve a hamisítás kérdésének felve
tődésével kapcsolatos tudománytörténeti mozzanatok el-
ismétlését, csak megemlítem, hogy a hamisítás lehetó'sé-
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gét felvetők, illetőleg feltételezők táborában a magyar 
régiség kutatóinak olyan kiváló neveivel találkozunk, 
mint például Horváth János, Mészöly Gedeon és Eckhardt 
Sándor. A hitelesség hívei elsősorban a magyar írástör
ténet legszámottevőbb múlt és jelen századbeli képviselői 
közül kerülnek ki. A következőkben csak a néhány leg
kiemelkedőbb nevet sorolom fel: Horváth Árpád, Nagy 
Imre, Nagy Iván, Wenzel Gusztáv, Jakubovich Emil, Fe
kete Nagy Antal. A nyelvészek közül például Zolnai 
Gyula, Bárczi Géza és Klemm Antal az emléket vagy 
legalább egyes adatait hiteles XV. századi forrásként tár
gyalja, illetőleg használja fel. Az emlék hamisítvány vol
tát Pais Dezső is valószínűtlennek tartja. Szabó Dénes 
a hitelesség kétségbevonására utalva úgy vélekedik, hogy 
míg a hamisítást nem sikerül meggyőzően bizonyítani, a 
SzV hitelesnek tekintendő (Ezekre nézve 1. 276 kk.). A 
hitelességre, illetőleg a hamisítás lehetőségére vonatkozó 
vélemények rövid történeti-kritikai szemléje után a fel
fedezéssel kapcsolatban gyanúra okot adó körülmények, 
a gyanakvásra okot szolgáltató tudósoknak (Tbaly Kál
mán, Véghelyi Dezső) a felfedezésben és a bemutatásban 
játszott szerepe, az emlék papíranyagának egykorú vol
tára meg az írásjellegre és a leírás módjára vonatkozó 
vélemények, tehát lényegében az emlékre vonatkozó 
külső jegyekkel kapcsolatos nézetek bíráló felsorolása 
után az emlék belső jellemvonásaiból adódó tanulságok 
(az elbeszélt történeti mozzanatok hitelességének vagy 
valószínűségének kérdése, a nyelvi jellemzők egykorú-
sága, a helyesírástörténet tanúságtétele, a szókészlet val
lomása, a rím, a ritmus és a stílus bizonysága) kritikai 
ismertetését tartalmazza ez a fejezet. A szerző végső 
megállapítása az, hogy a Szabács Viadala nem hamisít
vány, hanem olyan XV. századi nyelvemlékünk, amely 
nem sokkal a Szabács ostroma (1476) utáni időben íród
hatott; az emlék keletkezési időpontjául tehát az ostrom 
éve fogadható el. Maga a kézirat nem eredeti fogalmaz
vány, hanem hihetőleg az írónak az eredeti fogalmaz
ványa alapján készült másolata (293—5. 1.). 

Annak előzetes hangoztatása után, hogy magam Imré
nek az emlék hamisítvány volta ellen felsorakoztatott ér
veivel szinte mindenben teljesen egyet értek, legyen sza-
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bad némiképpen módosítandónak tartanom a szerzőnek 
a Bevezetésben hangoztatott ama nézetét, hogy a hami
sítás, illetőleg a hitelesség kérdésében „sem a paleog
r á f i a i (magam emeltem ki), sem a történeti, sem a 
verstörténeti kutatások nem hozhatnak teljesen meg
nyugtató e r e d m é n y t . . . Ez csak részletes nyelvészeti 
vizsgálatoktól várható" (5. 1.). Véleményem szerint egy 
bármilyen korú nyelvi emlék hiteles vagy hamis volta 
kérdésének eldöntése elsősorban az írástörténetre, a pa
leográfiára tartozik. E kérdés eldöntésében az írástörté
netet — segédtudomány-jelleggel — természetesen támo
gathatja akármely más tudomány, például az irodalom-
meg a történettudomány bármely ága, s természetesen 
nem utolsósorban a nyelvészet is. A hangsúly azonban 
a paleográfiai jegyek (a papír minősége, egykorúsága, a 
vízjel, az írásjelleg és az írásmód) tanúságtételén van, 
Ha nem így volna, nem is egészen képtelen feltevéssel 
azt is lehetőnek tarthatnók, hogy — mai fejlett nyelv
történeti ismereteink birtokában — egy nyelvész nyelv
történeti szempontból kifogástalan egykorúságú nyelv
emléket szerkesszen, az azonban — még a legfejlettebb 
paleográfiai ismeretek birtokában is — nehezen képzel
hető el, hogy e nyelvtörténeti szempontból a tökéletes 
egykorúság látszatát keltő szöveget bárki is az írástör
ténészek egész sorát huzamosabban megtévesztő, hite
lesnek elfogadható írott formában rögzítse. Az egykorú
ság kérdésében az írástörténet tanúságtétele tehát döntő 
jelentőségű. Ha aztán a paleográfiai érvekkel egybehang
zó a nyelvtörténet vallomása is, az emlék hiteles volta 
alig vonható kétségbe. 

Bevallom, Imre monográfiájának olvasásáig a SzV so
hasem került olyan mértékig érdeklődésem körébe, hogy 
eredetiben és éppen az emlék hitelessége szempontjából 
igyekeztem volna megvizsgálni. Minthogy azonban most 
már az Imre monográfiájához mellékelt, de a korszerű 
nyomdatechnika minden lehetőségét felhasználó hason
más rendelkezésemre áll, a papír, az egykorú tintaanyag, 
a hajtás menti ki töredezések közvetlen szemlélési lehe
tőségének hiányában ugyan, de már e sorok első meg
jelenése alkalmával (1958) némi fenntartással a következő 
határozott véleményt mondhattam: 
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1. Az emlék írásképe olyan jellegzetes egykorúságot 
árul el, hogy számomra teljesen indokolatlannak tetszik 
az emléket későbbi korban s éppen 1871 táján hamisí
tottnak tartani. 

2. A betűhasználatban Horváth Jánostól (MNy. LI, 425 
és Imre, i.m. 291) gyanúsnak tartott nagy kezdőbetűk 
csak a nyomtatásban közzétett szöveg szemlélete alapján 
lehetnek valóban gyanúsak, mert a hasonmás vizsgálata 
azt mutatja, hogy a szöveg leírója az ún. nagy- és kis
betűs írás tekintetében — az egész közép- és kora-újkor
ban követett írásgyakorlat alapján állva — nem tesz pon
tos különbséget a nagy kezdő- és kisbetű között, helye
sebben íráskép tekintetében tulajdonképpen háromféle 
betűjelt használ: a) szó- és sorkezdö helyzetben egy olyan 
nagyobb betűfajtát, amely nagy kezdőbetűnek nevezhe
tő; b) a szó belsejében az esetek többségében határozot
tan kisbetűnek minősíthető írásjeleket, és végül c) szó
kezdő helyzetben, ritkábban a szó belsejében, sőt néha 
szóvégen is a kisbetűkénél valamivel nagyobb, nem egy
szer azonban az a) csoportba sorolt betűk nagyságát is 
elérő formájú jeleket. Tartozom azzal a közbevető észre
vétellel, hogy a jelhasználatbeli hármasság a közel egy
korú, XVI. századi szövegekben, sőt a későbbiekben is 
még határozottabb formában jelentkezik. Minthogy a 
mai nyomdatechnika csak kétféle, nagy és kisbetűs szó-, 
illetőleg sorkezdetet ismer, a régi szövegek olvasásával 
és főként a grafikai hűségű közlésre való előkészítéssel 
bajoskodónak nagyon sok gondot okoz e hangjelzésben 
hármasság feltüntetése. Az ilyen fajta betűhasználat te
kintetében a SzV-nak kézirata sem rí ki a kétségtelen 
Mtelességü korabeli emlékanyag jelhasználati gyakor
latából. Éppen ezért az említett háromféle betűfajta szo
kásos együttes, határozatlan szerepű jelentkezése is ben
nem bizonysággá érleli az emlék egykorúságának hitét. 

3. Az emlék határozottan egykorúnak látszó egyes be
tűi és betűhasználata mellett a rövidítési jelek is olyan 
jellegzetesen egykorú vonalvezetésűek, az írás lendülete 
annyira korabeli, a betűkötések olyan keresetlenül „kor-
szerű -̂ek, illetőleg azonkorúak, hogy csak nagyon jól 
begyakorlott, egykorú kéz tudhatott ilyen következetesen 
papírra vetni. 
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4. Mikor aztán 1972-ben budapesti látogatásra került 
sor, érthetően egyik halaszthatatlan feladatnak tartottam, 
hogy megvizsgáljam eredetiben a SzV némelyektől ké-
telyes hitelűnek, illetőleg határozottan hamisítványni 
tartott kéziratát. Noha a Széchényi Könyvtár kéziratta
rának ritkaságai között őrzött kézirat akkor éppen res
taurálás alatt volt, V. Windisch Éva lekötelező előzé
kenységgel egy megadott időpontra szíves volt azt elő
keríteni. Az eredeti kézirat aprólékos vizsgálata aztár, 
megerősített abban a véleményemben, amelyet már a ha
sonmás vizsgálata alapján előbb az 1—3. pontban rész
letezve kifejtettem. Ezek után tehát merőben az írástör
téneti vizsgálat alapján is a hamisítás vádját alaptalan
nak és a nyelvemléket kétségtelen hitelűnek kell tarta
nom. A SzV kézirata hiteles voltához a gyanúnak méj 
az árnyéka sem férhet. 

Ilyenformán azok mellett a paleográfiai érvek mellett 
amelyeket eddig felhoztak, az itt előadottak is arra kést 
tétnek, hogy az írástörténészek egybehangzó véleményé 
hez magam is csatlakozzam. Legfeljebb azt a feltevés 
tartom megengedhetőnek, hogy a nyelvemlék ránk ma 
radt kézirata esetleg valamivel később, de legfeljebb i 
XV. század végső éveiig terjedő időszakban keletkezet 
másolat is lehet. 

Célravezetőbbnek látszott Imre mintaszerű monográ 
fiájának részletekbe menő, bíráló ismertetése helyet 
hozzászólásszerüen a dolgozat és a benne tárgyalt kérdé 
sek közül a legvitathatóbbakra nézve ezt a néhány feni 
gondolatot előadnom. Megítélésem szerint esetleg a töler 
itt előadottak is valamelyest megerősíthetik a monográfi 
íróját és forgatóit abban a véleményben, hogy Imrénél 
a hitelesség kérdésében elfoglalt álláspontja kellően in 
dokoltnak tekinthető. 

Legyen szabad végezetül személyi vonatkozású észre 
vételként még egy megjegyzést tennem. A szép és minta 
szerűen gondos monográfia áttanulmányozásakor külön 
leges jóérzés számunkra, hogy éppen egy Csűry Bálin 
környezetéből egykor közénk került és néhány évig ve 
lünk munkatársként együtt dolgozó szerző keze alól ke 
rült ki ilyen jelentős nyelvtörténeti munka. A nyelvjá 
ráskutatásban már eddig is szép eredményekre vissza 
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tekintő Imre Samu ez újabb teljesítményével a nyelv
történetben is avatott kutatónak bizonyult. A derekasan 
elvégzett munka nyomán úgy látszik, hogy Imre számára 
további tudományos fejlődése során éppen a nyelvjárás
kutatás és a nyelvtörténet összekapcsolása révén a tör
téneti nyelvjárásvizsgálódás kínálkoznék sok újszerű 
eredménnyel kecsegtető munkamezöül. A jól kezdett 
munka szép folytatása volna, ha az ilyenféle munka rend
jén Imre elsősorban SzV-nek azokat a nyelvjárástörté
neti kérdéseit tisztázná, amelyeket most közzétett munká
jában (90. 1.) éppen maga is a későbbi kutatások feladat
körébe utal. 

I968/I979 



VILAGJARO ANEKDOTÁK 

Szinte naponta deríti fel kedélyünket, nevettet, kacag 
tat, hahotáztat meg bennünket egy-egy anekdota vagy 
adoma, de egy pillanatig sem jut eszünkbe, hogy aj: 
a n e k d o t a név és a műfaj maga milyen régi. E szót; 
először a VI. században használta Prokopiosz, bizánci tör
ténetíró; azokat a botrányos ízű udvari mendemondákat 
illette e névvel, amelyeket Justinianus császárról és Theo- • 
dóra császárnéról írt össze nyilvánosságra nem szánt „tit- i 
kos történeté"-ben. Maga a görög eredetű anekdota szó 
is az ilyen történetek ismeretlen, kiadatlan voltára utal; 
mint a latin inedita (= kiadatlan) szó. Minthogy azonban i 
az ilyen, eredetileg csak kéziratban kerengő csípős, si
kamlós, sokszor éppen trágár történeteket a könyvnyom
tatás feltalálása után ki is adták, de ezután is használták 
rájuk vonatkoztatva az a n e k d o t a megjelölést, a szó; 
elvesztette eredeti jelentését. Hosszú jelentésfejló'dés után, i 
ma már aZ anekdota szó olyan rövidebb terjedelmű el
beszélést jelöl, amelynek eseményében személyek, korok, 
szellemi áramlatok, nemzetek, társadalmi rétegek iellem-
zó' vonásai tükröződnek, úgy, hogy a rövid történet egy
szerű bonyodalma csattanós, igen gyakran nevetésre in
gerlő megoldással fejeződik be. 

,,Mint a népdal és népm.ese, mint a közmondás és szó
lásmód, az anekdota is nyugtalanul kóborolja a világot" 
— olvasom György Lajosnak, az anekdotakutatás magyar 
szaktudósának legújabb könyvében (Előszó). Most meg
jelent gyűjteménye kétszáz olyan anekdotát foglal ma
gába, amelyek közül a legfiatalabb is ezeréves múltat 
mutathat ki, legtöbbnek rokonsága azonban az emberi 
művelődéstörténet távoli és ismeretlen évezredeiben tű
nik el szemünk elől. Az itt olvasható ízes anekdoták rriind 
olyanok, amelyek nem ragadtak egy helyen, nem szige-
telődtek el, hanem országról országra, sőt világrészről vi
lágrészre vándoroltak, időről időre, népektől népekhez 
kalandoztak. A vándoranekdota azonban nem kerül át 
változatlanul egyik népi műveltség területéről a másikba. 
„Egyszer formája sínyli meg az ide-oda hányódást, más
kor tartalmát viseli meg rendetlen életmódja, de szívós 
természete általában veszteség nélkül állja a vándorlás 
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viszontagságait. Sót rendszerint új vonásokat is ölt ma
gára, friss színekbe takaródzik, mert csodálatos rugal
massággal simul minden környezethez." Sokszor éppen 
a legeredetibbnek, legnemzetibbnek látszó anekdotáról 
derül ki az, hogy az egyetemes emberi műveltség nem
zetközi kincstárához tartozik. Ha nem is olvasnók el 
György Lajos gyűjteményének rövid, de tömörségében 
minden lényeges kérdésben tájékoztató bevezetését, ak
kor is az anekdota-gyűjtemény szerencsés feldolgozási 
módszere a gondos tanulmányozóban meggyökereztetné 
azt a felfogást, am,elyet György Lajos is elörebocsát: Ke
leten és Nyugaton, az ókorban és a középkorban, az ú j 
korban és a közelmúltban, csaknem azonos vonásokkal 
jelentkező anekdotás történetekre akadunk: egy és ugyan
azon típusnak egybevágó változataira. „Érdemes ezeket 
mindig szemügyre venni — írja a szerző —, mert jelleg
zetesen verődnek vissza rajtuk a helyi sajátságok, az 
időbeli távolságok és a különböző művelődési körök el
különülő vonásai. Ezek az évezredek végtelenjén át bo
lyongó anekdoták a halódó, de poraiban újra meg újra 
frissebben, másultabban megéledő teremtmények vég
rendelet nélkül meghalt örökhagyók, kiknek szellemi kin
csein az egész világ egyaránt osztozkodik." Az e kötet 
számára kiválogatott kétszáz anekdotához egyenként kap
csolódó gondos tárgy történeti jegyzetek pompásan tájé
koztatnak bennünket az egyes anekdoták szellemrokon
ságáról. Némelyikben a XIV. században élt török tréfa
csináló, Naszreddin szellemére ismerünk rá, másikban a 
világhírre szert tett német Till Eulenspiegel, vagy a tü-
bingiai Bebel Henrik elméssége verődik vissza. Van olyan, 
amelyiket a középkori ferrerai olasz mulattatóhoz, Go-
nellához, a firenzei Arlotto plébánoshoz, vagy az ugyan
csak olasz Poggio, pápai szekretáriushoz kapcsol az anek
dota-vándorlás útját hihetetlen türelemmel és a módsze
res vizsgálat tökéletes elhihetőképességével követő ku
tató. 

Maga a gyűjtemény éppen azzal a rendeltetéssel ké
szült, hogy „a magyar néplélek kapcsolatainak nagy táv
latokba nyúló elágazódását tüntesse fel és tudományosan 
igazolja a magyar közönség előtt az anekdota világjáró 
természetét és a mögötte meghúzódó gazdag szellemi hát-
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teret", ö t évszázadból és a legkülönbözőbb anekdota-for-1 
rásokból, kódexekből, régi krónikákból, prédikációs köny
vekből, hitvitázó iratokból, erkölcsi példatárakból, kalen-' 
dáriumokból, adomás-könyvekből és az élclapok végeér
hetetlen éviolyamaiból válogatta ki György Lajos azt s 
kétszáz anekdotát, amely a kitűzött célnak legjobban meg
felelt. Az egykorú szövegek régies, itt-ott nehézkes, ért
hetetlen nyelvén, az anekdoták vaskos trágárságain si
mítani kellett, de megmaradt mindenütt a fontos szel
lemtörténeti tanulságokat eláruló lényeg. Az így tetsze
tősebbé és olvashatóbbá tett szövegekhez csatlakozó gon
dos jegyzetanyag is jól szemlélteti a szerzőnek azt a 
megállapítását, hogy alig van olyan világjáró anekdota, 
amely a magyar kedélyvilágban gyökeret ne vert volna 

Ha György Lajosnak ezt a nagyközönség számára ké
szült, de teljes tudományos alapossággal megszerkesztett 
gyűjteményét forgatjuk, a szaktudományi munkálkodás
nak a nagyközönség előtt való igazolását és diadalát is 
láthatjuk benne. Mennyi olyan részlettanulmány meg
jelenése előzte meg ezt az összefogó, évezredek szellemét 
tükröztető könyvet, mennyi türelemre, mennyi tudás
vágyra volt szükség ahhoz, amíg az összegabalyodó ha
tásszálak kiválogatása és rendszerezése ilyen könnyed és 
az avatatlan olvasó számára is élvezetes olvasmányt 
nyújtó alakban lehetséges volt. Csak a tudományos mun
ka ,.pepecselő*', ,.bogarászó" módszereinek ismerője tudja 
igazán értékelni azt az eredményt, amelyet György La
jos könyve jelent. Csak alapos tanulmányozás útján jö
hetett létre ez a könyv, amely a közönségnek élvezetes 
olvasmány, a szakembernek pedig biztos tájékoztató az 
egyetemes emberi szellem történetébe belekapcsolódó 
magyar művelődés egyik részletének eddig ismeretlen, 
térképezetlen területén. 
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N£PMES£INK SORSA 

Most, hogy újabban népi műveltségünk legjobban fel
tűnő értékeinek, a parasztdalnak és a népművészet kü
lönböző megnyilatkozási formáinak lassú térfoglalását 
kétségtelenül megfigyelhetjük, sok szó esik a népi mű
veltség sorsának, e műveltség értékének vagy értékte
lenségének kérdésérdi is. Altalános, bosszantó, a kérdést 
inkább beburkoló, elhomályosító, mint megvilágosító szó
lamokat éppúgy lehet hallani, mint hozzáórtö, komoly 
fejtegetéseket. Nemrégiben meg éppen szinte a kelleté
nél is hevesebb vita folyt le napilapjainkban cs folyóira
tainban nemcsak a magyar parasztdal kérdésében, de a né
pi dramatikus megnyilvánulásoknak színpadra vitelével 
kapcsolatban is. Érdekes azonban, hogy mindeddig csak 
mellékesen esett szó a népi elbeszélő alkotások egyik leg-
bájosabbikáról, a népmeséről. 

Pedig ha a magyar népmesekutatás nem is áll ott, ahol 
a külföldi, elsősorban a finn, nem lehet azt mondani, hogy 
a magyar műveltségi élet kimagasló alakjai, később meg 
éppen a magyar néprajztudomány jelesei a népi szellem
nek ezeket a megnyilvánulásait ne vették volna már elég 
régóta figyelembe. Elvétve már középkori prédikátoraink 
is szőttek bele beszédeikbe népi eredetű mesés történe
teket és meséket. Már Mátyás király nagy kortársa és 
ellenfele, Temesvári Pelbárt (ti504) is elmond egyik la
tin nyelvű beszédében egy alighanem népi eredetű me
sét az Igazságról és a Hamisságról. E legelső magyar 
mesenyom után ugyanilyen forrásból több más népmese 
vagy népmese-utalás mutatható ki. A múltkoriban az Er
délyi Múzeum gr. Bánffy nemzetségi levéltárából egyik 
XVII. század elejéről származó levélben olvastam egy 
szemrehányó szerelmes levelet; ebben a levélíró büszke, 
makacs kedvesének szemére veti, hogy úgy viselkedik, 
mintha ő volna Királyfia Miklós leánya. Ez az apró uta
lás egy XVII. századi ismeretlen mesénk egyik hősének 
nevét őrizte meg, és a hős jellemének egyik jelentős vo-
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nását villantja meg előttünk. Mindemellett aránylag na
gyon későiek azok a nyomok, amelyek a népmese iránt 
való érdeklődés első komoly, mondhatnók, tudatos meg
nyilvánulásának tekinthetők. A XVIII. századból csak 
kéziratban fennmaradt népmeséink vannak; ezeknek le
jegyzői már gondoltak a mesék lejegyzésének, megmen
tésének szükségességére. E kéziratos gyűjtemények szá
mát szaporítaná Csokonai népmesegyűjteménye is. Sajl 
nos azonban erről csak annyit tudunk, hogy a hányt-ve4 
tett sorsú költőt nemcsak a népdalok szépsége, hanem á 
népmesék csodálatos világa is megragadta; ezért maga ii 
népmesék lejegyzésébe kezdett. Gyűjteménye azonban 
annyi más kéziratával együtt elveszett vagy — a remény--
kedők hiedelme szerint — lappang. 

Olyan keveset mutatnak meg ezek a kéziratos vagy 
nyomtatott irodalmi utalások a magyar népmeséből, mint 
egy-egy nagy művész néhány vonásból álló előzetes váz
lata egy később megfestett nagyszerű képből. A magyar 
népmese csak a múlt század elején kezd kilépni abból az 
ismeretlenségből, ahonnan a rendi világnak a paraszti, 
népi értékek iránt való érzéketlensége, fásult közönye 
miatt évszázadok alatt nem emelkedhetett ki. A vidéki 
udvarházak parasztdajkái, cselédei azonban ez ideig, sőt 
még később is ezeket a népmeséket mondogatták az úr-
fiaknak és kisasszonyoknak, ezekkel ringatta álomba a 
nagyanya az ámuló unokát, az anya a gyermekét. Való
színűleg ilyen gyermekkori emlékek tették értékessé a 
mag3'-ar népmesét azok előtt is, akik a népmeséknek nem-, 
csak maguk számára való lejegyzésére, de közkinccsé té
telére is gondoltak. Az első magyar, kizárólag népi vagy 
népinek vélt meséket tartalmazó gyűjtemény nem is ma
gyar földön és nem is magyar nyelven jelent meg. De 
magyar ember, Gaál György, gyűjtötte össze és adta ki 
ezeket a meséket (Bécs, 1822). Csak halála után adott ki 
hátramaradt gyűjteményéből magyar nyelven Toldy Fe
renc és Kazinczy Gábor 53 népmesét (Pest, 1857—60). 
Mailáth János gr. szintén német nyelvű magyar népme-
segyüjteményt (1837) bocsátott közre. 

Még az idegen nyelven megjelent kezdeményezések 
előtt, a század elején sürgette levélben Virág Benedek 
Kazinczy Ferencet, hogy jegyezzen le népi eredetű mon-
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dákat és meséket. Az ilyenféle érdeklődéssel egyszerre 
felvirradt a magyar népmese napja is. Dugonics András 
(1740—1818) már ekkor kezdte gyűjteni azt a népi ere
detű anyagot, amelyet később halála után, 1820-ban a 
Magyar p é l d a b e s z é d e k é s j e l e s k ö z m o n 
dások címmel két kötetben adtak ki; ebben több nép
mese emléke is reánk maradt. A népmese és általában 
a népszellem rögzítetlen „irodalmi" alkotásai a politikai, 
nemzetmegtartó vonatkozások mellett elsősorban csak 
irodalmi szempontból érdekelték e kort. Valóban felfris
sülést és pezsgő élet beáramlását jelentette ez az irodalmi 
népiesség a magyar irodalom életébe. Hogy a népmesét 
is ez az irodalmi érdeklődés karolta fel, mi se mutatja 
jobban, mint az, hogy a komoly, tervszerű gyűjtés gon
dolatának megvalósítása is egyik irodalmi társaságunk, a 
Kisfaludy Társaság köréből származik. E társaság kiadá
sában jelent meg Erdélyi János gondozásában a N é p-
dalok és m o n d á k három kötete (Pest, 1846—48); e 
népmeséket is tartalmazó kötetek Erdélyinek egy később 
(1855) kiadott kötetével együtt a magyar népmeseiroda
lom gazdag forrásául tekinthetők. 

Erdély sem maradt azonban hátra a népmese sorsának 
felkarolásában. Erdélyi Jánossal egyidőben kezdi el gyűj
teni Kriza János a V a d r ó z s á k anyagát; ez ugyan, 
főleg anyagi okokból jóval később (1863) jelent meg, de 
értékességben Kriza másik gyűjteményével (1882) együtt 
nem maradt az Erdélyié mögött. Erdélyi az egész ország
ból gyűjtött, Kriza már közelebb járt a mai tudományos 
követelményhez: egy országrészhez rögzített és a nép
nyelvi sajátságokat is többé-kevésbé visszatükröző mesé
ket bocsátott közre. Nyomukban éppen a Kisfaludy Tár
saság megértése és támogatása a magyar népmese sok 
kutatójának (Török Károly, Benedek Elek, Vikár Béla, 
Majland Oszkár, Sebestyén Gyula, Horger Antal, Sebesi 
Jób, Ipolyi Arnold, Szendrey Zsigmond, Berze-Nagy Já
nos) gyűjteményét segítette megjelenéshez. Kálmány La
jos három kötetben megjelent Szeged-vidéki gyűjtemé
nyei mellett a néprajzi és nyelvészeti kiadványok (Ethnog-
raphia, Magyar Nyelvőr, Nyelvészeti Füzetek) az előbb 
említettekkel együtt a magyar népmese-világ száz meg 
száz darabját mentették meg a pusztulástól. 
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Mikor ezeket a gyűjteményeket egyszer is, másszor isi 
forgattam, mikor ilyen vagy olyan célból keresgéltem, 
válogattam a mesék között, önkéntelenül is elibém állott 
az a kérdés: Mi az oka annak, hogy ez az Andersen-, a 
Grimm és az Ezeregyéjszaka meséivel bátran vetekedő 
népi mesekincs nem került bele műveló'dési életünkbe, 
vagy amennyiben belekerült, olyan átdolgozott formát 
öltött magára (pl. Benedek Elek meséskönyveiben!), ame
lyet semmiképpen sem tarthatunk előnyösnek. 

A baj gyökere kétségtelenül polgári értelmiségi réte
günknek a népi értékekkel szemben tanúsított értetlen
ségében jelölhető meg. Az unalomig sokszor emlegetjülc 
már ezt. De nem lehet az újra meg újra való emlegetést 
elkerülni. Hiszen világos, hogy ha a népi műveltség nem 
lett volna olyan mostoha sorsra kárhoztatott műveltségi 
életünkben, az összegyűjtött népmesék sorsa is egészen 
más lett volna. De önkéntelenül felvetődik az a kérdés 
is: Nem mindegy-é az, ha a magyar gyermek (a mese 
esetében kétségtelenül mindig elsősorban a gyermekekre 
gondolunk!) akármilyen eredetű mesét olvas? Ha e kérdés 
eldöntésekor a világ meseirodalmának legremekebb al
kotásaira gondolunk, akkor is természetszerűen szembe-
szegezhetö ez a kérdés: Miért ne ismerkedjék meg elő
ször a gyermek a saját népe mesevilágával, miért ne a 
magyar nép erkölcsi világán, gondolkodási módján és 
nem utolsósorban népnyelvünk csodálatos fordulatossá
gán, szépségén, egyszerűségén ámuljon, nőjön, alakuljon 
a magyar gyermek lelke? Nem az idegen, a más lebecsü
lését jelenti az, ha a magunkét megbecsüljük, értékeljük, 
ha a magunké kedvesebb, mint a másé. Még akkor is ki
fogásolnunk kellene a magyar gyermek olvasmányában e 
hiányt, ha saját népmeséinket a világirodalom mesekin
csének remek alkotásai szorították volna ki. De ha ke
zünkbe vesszük a gyermekek kezébe kerülő mesésköny
veket és gyermek-folyóiratokat, nem nehéz megállapí
tanunk, hogy a pótlék nagyon sokszor mindenféle szem
pontból selejtes anyag. Sicc úrfi, Micky egér sületlen-
ségei foglalják el a magyar mesék királyfiainak, király
leányainak, jótét lelkeinek, vasorrú bábáinak, táltosainak. 
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sárkányainak a helyét; a népmesék kedves, egyszerű, de
rűs humora helyett durva, vaskos, nagyon sokszor pusz
tán esetlen helyzetekben bővelkedő komédiázást látunk 
vagy hallunk. Nem lehet aztán csodálkoznunk, hogy az 
így felnövő gyermek később az amerikai történetek, fil
mek idétlen helyzetkomikumán lelkesedik és „unalmas-
nak« tartja elbeszélő irodalmunknak népmeséink felfogá
sával szellemrokon világát. 

De ha népmeséink mellőzését fájlaljuk, meg kell mon
danunk pontosabban is azt, hogy milyen előnyöket jelent 
mííveltségi életünkre nézve a magyar népmesék felkaro
lása. Aki a gyermek- és ifjúsági olvasmányok kérdését 
komolyan veszi, be kell látnia, hogy az ilyenfajta olvas
mánynak nem .szabad egyszerűen csak a szórakoztatás, 
gyönyörködtetés célját szolgálnia, hanem észrevétlenül is 
bele kell lopnia valamit a gyermek gondolatvilágába 
azokból az eszményekből, amelyek egy közösség, egy nép, 
egy nemzet tulajdonságai és eszményei. Márpedig a ma
gyar mesékben a magyarság tulajdonságai, eszményei 
tükröződnek vissza. Derűlátás, törthetetlen akaraterő, cél
tudat, szótartás, a gyengébbeken való segítés és még 
mennyi minden olyan tulajdonság árad ezekből a mesék
ből, amely hiányzik belölünk és hiányzik abból a társa
dalomból is, amelyben élünk. 

A népmese azonban nemcsak szórakoztat, nemcsak jel
lem- és erkölcsnevelő hatása miatt jelentős, de fontos 
anyagot szolgáltat az ősi hitvilág ismeretéhez is. E hitvi
lágban a primitív népek hiedelemvilágának mindenütt 
feltalálható elemei keverednek olyanokkal, amelyek csak 
a keleti népek, vagy éppen csak a finnugorság világfel
fogására jellemzőek. Például a magyar mesei világkép 
hármas felépítésében az ég, a föld és a víz képzete meg
van már az asszír-babilóniai vallásban is. A tetejetlen 
vagy égig érő fa meséjében a mesehősnek a Szél, a Hold 
és a Nap birodalmán kell áthatolnia ahhoz, hogy célját 
elérje. Ez a mese is az emberiség egy jó részének ősi 
szél-, hold- és nap-tiszteletét őrizte meg. Ezek mellett 

243 



az általánosan ismert ősi vallási elemek mellett jelentős 
számmal vannak olyanok, amelyek a magyarság ősi hit
világáról beszélnek. A népmesékben a vasfejű, ólomfejű 
farkas (barát), meg a vasorrú bába alakja az ősi bál
ványimádás csökevénye. A „kacsalábon forgó kastély" ki
fejezéssel a finnugor népek ősi világképét lehet megér
tetnie az ó'svallást magyarázó tanárnak. (Az ösmagyarság 
világképe a földet tengelyen (kacsalábon) forgónak kép
zelte.) 

Csak egy néhány példát említettem arra, hogy népme
séink mennyiben szolgálhatnak a tulajdonképpeni mese
koron, a gyermekkoron túl is művelődési célt. 

Szinte azt mondhatnók, hogy mindezeknél fontosabb-
nak kell tartanunk a népmesét az előadásmód vagy egy
szerűbben a mesék nyelvi anyaga szempontjából. A ma
gyar nyelv legjellegzetesebb sajátságai a népmesében, eb
ben a legkötetlenebb elbeszélő műfajban cinek és mutat
koznak meg legerősebben. Az elbeszélő mód nyugodtan 
epikus terjengőssége mellett is kifej ezésbeli rövidség, tö
mörség, az egyszerű mellérendelő mondatszerkesztés, a 
szoborszerű jellemzés, a kifejezések gazdagsága és erede
tisége az a néhány fontosabb sajátság, amellyel a magyar 
népmese nyelve jellemezhető. Jó ebben a korban, mely 
többek közt a nyelv-zagyva kora, utalnunk e nyelv tisz
taságára, magyarságára is. A népmesék megtaníthatnak 
arra, hogy a nyelvtisztaság nem megközelíthetetlen esz
mény — legalábbis a magyar népmese előadója számára 
nem az. 

Mikor ebből a szempontból a felnőttek számára is 
ajánlható olvasmánynak tartom népmese-gyűjteményein
ket, eszembe jut egy kedves emlék. Kezdő középiskolai 
tanár koromban egyik vidéki kollégium ifjúságával nép
művészeti napot rendeztünk. A nap délelöttjét a nép
rajzi kiállítás megnyitása, délutánját népmese-délután 
rendezése, az estét pedig népdalok, népballadák előadása 
töltötte ki. Az érdeklődés az egész nap iránt váratlanul 
nagy volt, A mesedélutánra eljöttek a környék magyar 
falvainak lakói, el a kisváros értelmiségi rétegének kép
viselői, köztük a város református ,,első pap"-ja is. A 
mesedélutánon parasztruhába öltözött diákok adtak elő, 
játszottak el eredeti népmeséket. Magam, aki a próbák 
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bosszúságai miatt nagyon fásult voltam az előadandó me
sék szépségeivel szemben, meglepetéssel láttam, hogy az 
előadás alkalmával milyen nagyszerű hangulat kereke
dett nemcsak az apróságok sorában, hanem az idó'sebbek 
között is. Az az „első pap", akit addig csak fensőséges 
járásáról, vállveregetö magatartásáról ismertem, jókedvé
ben úgy könnyezett, hahotázott, mint a leggyermekebb 
gyermek. Mikor a kimenetelkor találkoztam vele, lelken
dezve köszöngette a nagyszerű délutánt, és fogadkozott, 
hogy csak rendezzünk máskor is effélét, mert ö akár min
den vasárnap eljö. 

E példából is jól látható, hogy a népmese az időseb
bekből is kiölhetetlen örök gyermekhez szól. Nemcsak 
a falusi fonók idó'sebbrendü férfi- és asszonynépségét 
tudja tehát elszórakoztatni, elgyönyörködtetni az ilyen 
mese, de derűt, mosolygást, örömöt lop bele a néptől el
szakadva élő idősebb városlakó életébe is. Műveltségünk 
mellett tehát egyéni életünk is sokat nyerne akkor, ha 
népmese-gyűjteményeinkből erre a célra kiválogatott, de 
nem átdolgozott mesék kerülnének nemcsak az erdélyi 
magyar gyermekek, hanem a gyermekek sorsát szemé
lyesen intéző szülök elé is. Valószínű, hogy az ilyen gyűj
teményben könnyebben összetalálkoznának a gyermekek 
és a szülök, mint a ma már megszámlálhatatlan példány
ban keringő nemzetközi ízléstelenségek élvezésében. 
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A múltkoriban valami találkozón, ,.fehér asztal mel
lett" egy kis társasággal ültem együtt, amikor egy kissé 
későcske bevetődött értelmiségi rétegünknek egyik tisz
teletreméltó, idősebb tagja. A szokásos üdvözlések után 
az utóbbi érkezett nemsokára egyik jelenlevőnek elkez
dett éktelenül panaszkodni valamelyik helybeli középis
kola „romlott" szellemére. A maga helyén hangzott el 
a panasz, hiszen a társaságban csaknem mind tanárok 
vagy tanárságra készülök voltak. Az ilyenféle szerzet egy 
részének jó hallani az állandó elégedetlenséget azzal a 
munkával szemben, amelyet legtöbb a „nemzet napszá-
mosá"-hoz illően valóban napszámosi ellenszolgáltatásért 
teljesít, a más részének, e „dicstelen" pályára egyelőre 
Csak készülőnek pedig jó idejében eszébe venni, hogy ha 
teheti, hát evezzen minél hamarabb más vizekre. Ezút
tal azonban a panasz nem a szokványos tanár-csepülö 
mederben folyt, folydogált a beszélő ajkairól. A panasz
kodó szörnyülködve mesélte el, hogy kétségbeejtő a fia 
helyzete, mert a kérdésben forgó magyar középiskolában 
fiának „egészséges nemzeti műveltségét veszélyeztető n&-
velés" folyik. „Képzeld el — mondotta —, a napokban 
is a fiam egy kis könyvecskét hoz haza. Kezembe ve
szem a nyomtatványt, és elkezdem forgatni a lapokat. 
Hát az első lapon már egy ilyen című éneket olvasok; 
A hegyi tolvaj. Aztán tovább lapozva a kaposi kanális
ról, a rossz feleségről, egy nagyorrú bolháról és ki tudja 
miféle szörnyűségekről szól a nóta. És ezen a gyűjtemé
nyen ez a cím áll: A m i d a l a i n k . Mar megbocsáss, 
kérlek, a legnagyobb aggodalommal látom e daloknak és 
ezekkel együtt annak a hazugságnak közoktatásügyi szen
tesítéssel való terjesztését, mely a paraszti dalokat a mi 
d a l a i n knak nevezi." Ilyenformán folyt a panasz előt
tünk mindaddig, míg a beszélő egyszer egy pillanatnyira 
meg nem állott, és nem hagyott bennünket, fiatalabbakat 
is szóhoz jutni, hogy megvédjük nemcsak az intézményt, 
de azt a ,.romlott szellemet" is. amely ilyen „szedett-
vedett" dalokból összeállított gyűjteményre azt az ille
téktelen, nemzeti műveltségünkre bizonnyal szörnyű gya
lázatot hozó címet reá merészelte nyomattatni. A fel-
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csapó vita hevében természetesen sok minden tisztázó
dott. A panaszoló előadta a maga álláspontját a magyar 
nótákról. Ekkor aztán már igazán nem tudtunk csodál
kozni azon, hogy ö ez újabb dalgyűjtemény megjelenését 
„destrukció"-nak, „defetizmus"-nak és miegymásnak 
tartja. Az a könyv, amelyxe ő i*A mi dalaink* címet bát
ran ráíratná, a reggeli órákban párnán csillogó könny-
cseppekről, szomorú vasárnapokról, nem tudom mit sze
rető lepkékről, a csíkországi fenyvesek között lefolyt 
sorstragédiákról, az öreg cigány valóban szívfacsaró tör
ténetéről, százszál gyertyás betyár-históriákról és egyéb 
olyan érzelmes dolgokról szólnak, amelyekkel már tisz
teletreméltó és jószandékú „népdal-propagálóink" sokszor 
megríkatták a női nem bimbóból rózsává fejlődő és aztán 
a természet rendje szerint a fejlődést tovább is folytató 
vidéki képviselőit, meg a hejehujás, cigányos, tükörtöré-
ses békebeli mulatságokra könnyesen emlékező, fiatalosan 
feszengő, korosabb gavallérokat és dámákat. 

De minthogy magam éppen azok közé a „destruktív" 
és „defetista" lények közé tartozom, akik nemcsak, hogy 
jogosnak tartják a kis könyvecskére felírt három szót, 
hanem egyedül e z e n tartják jogosnak ezt a címet, úgy 
érzem, a hitvédö elődök csenevész utódjaként e világi 
tárgyú gyűjtemény védelmére is el kell mondanom né
hány szót, hiszen ez az immáron három kiadásban és 
8500 példányban megjelent, veszedelmesen romboló ha
tású daloskönyv második kiadásához magamnak is volt 
annyi közöm, hogy e kiadvány gondolatának megvalósí
tójával. Szigeti Bélával hegedűkísérettel énekelget
tük és dúdolgattuk el (már ti. ó hegedült és énekelt, ma
gam meg, nem éppen szerénységből, csak dúdoltam) azo
kat a destruktív dalokat, amelyek közül aztán amúgy 
hallás után kiválogattunk mintegy ötvenet, hogy az első 
kiadás 71 dalát ezzel megbövítve, a második kiadás már 
120 parasztdallal jelenhessék meg. Bizonnyal megbocsát 
nekem Szigeti, hogy így, tudtán kívül, lelepleztem öt. 
Mert a felelős e kiadványért mégiscsak ő volt, és magától 
értetődő: a gondolat és a kivitel dicsősége is az övé. Hi
szen kell-é szebb dicsőség, mint az, hogy e kiadvány két 
esztendő alatt 5000 példányban kelt el, úgyannyira, hogy 
az év február elején egy 155 népdalt magába foglaló új 
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kiadást kellett 3500 példányban szárnyra bocsátani. Tu
datosan írtam le a „szárnyra bocsátani" kifejezést, mert 
alighogy megjelent ez újabb kiadás, száz-kétszáz pél
dányra vonatkozó rendelések futottak be az Ifjú Erdély 
kiadóhivatalához, és így közel 2000 példány kelt rövide
sen szárnyra, hogy a „rombolás" munkáját végezze. Ér
dekes ideiktatni a nagyobb példányban rendelő helysé
geket, illetőleg intézményeket: Kolozsvárt a kiadóhivatal
ból elkelt külön-külön 130, a piarista gimnáziumban 100, 
a kereskedelmiben 30, a zeneiskolában 60 példány. A többi 
helységek és városok közül Budapest 224, Sepsiszent
györgy 200, Bukarest 155, Nagyenyed 150, Torda 120, 
Nagyvárad 100, Sopron 70, Dés 50, Székelyudvarhely 30, 
Szeben 20, Szászújős 20 és Csernátfalu 10 példányt ren
delt. — A 3500 példányban megjelent új kiadás is ma 
már elfogyóban van. 

Ez az újabb kiadás már nem olyan műkedvelő módon 
készült, mint az előbbi két kiadás. Ennek megállapítása 
nem von le semmit sem az előbbi kiadások értékéből. 
Természetes fejlődés az, hogy az elvetett magból várat
lanul, szinte-szinte remélletlenül hatalmassá fejlődött nö
vényt már nem lehet szabadjára engedve nőni hagyni, 
hanem szakember kezére kell bízni, hogy további fejlő
dését féltve ügyelje, lemesse törzséről az oda nem való 
hajtásokat, szóval minél egészségesebbé, fejlődésre minél 
képesebbé tegye. Ez az új kiadás nemcsak abban a te
kintetben jelent többet, hogy benne a dalok száma 120-
ról 155-re emelkedett, de azzal is, hogy a régi gyűjte
mény anyagából kikerült mintegy 20 olyan dal, amely 
minden értéke ellenére is az énektanítás szempontjából 
nehezen leküzdhető nehézségeket okoz azoknak (az átla
gos éneklőkről beszélek!), akikben különösebb zenei tu
dást nem, csak őszinte műkedvelői érdeklődést feltételez
hetünk. A kiadás ilyen „szakszerűsítésének" érdeme a 
B e r e c z k i S á n d o r é ; ö hónapokon keresztül készült 
e gyűjtemény ,,javított és bővített" kiadásának sajtó alá 
rendezésével. Munkáját pedig nem is olyan kis tekintély, 
maga K o d á l y Z o l t á n nézte át, hogy másik népi 
dallam-szakértőnknek, L a j t h a L á s z l ónak útmuta
tásairól, bírálatáról ne is beszéljünk. 
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E légutolsó gyűjtemény elé a kiadás gondozója, na
gyon helyesen, rövid bevezetést is írt. Ebben a lehető leg
tömörebb formában összefoglalta azt, amit mindenkinek 
tudnia kell népzenénkről. Az előbb említett vita kezde
ményezője bizonnyal fejcsóválva és kétségbeesve olvassa 
azokat a hazug, felforgató irányú sorokat, amelyek arról 
szólnak, hogy „jó sokáig még magas-műveltségünk is az 
ősi magyar zenei forrásokból él, csak a XVIII. század 
beáradó idegen hatásai szakítják el felsőbb osztályainkat 
a sajátos magyar hagyományoktól: ettől az időtől fogva 
parasztságunk marad az egyetlen réteg, amely megőrzi a 
sajátosan magyar zenei műveltséget. Mikor pedig a külső 
hatások ebben a rétegben is érezhetőbbé válnak, falvaink 
a hatások alatt, de anélkül, hogy a régi magyar népdal 
keleti elemeitől elszakadnánk, egészen új és jellegzetesen 
magyar zenei stílust teremtenek: az új magyar népdalok 
stílusát." A kiadás gondozója az előbbi kiadás nyomdokain 
haladva a dalok felsorakoztatásában a betűsoros rend 
külsőleges elvét követte, de a kiadás végéhez a Tartalom
jegyzék előtt D a 1 m u t a t ó-t csatolt. Ebben háromféle 
szempontból csoportosította a gyűjteménybe felvett da
lokat: dallamfajok (régi stílusú, ötfokú, új stílusú és ide
gen vonásokat mutató dallamok), gyűjtök (Bartók Béla, 
Kodály Zoltán, Lajtha László, Vikár Béla, Ballá Péter, 
Domokos Pál Péter, Veress Sándor, Bodon Pál) és dal
nemek (táncdalok, balladák, gyermek-, játék-, házasító-, 
csúfolódó-, pásztor-, bor-, katona-, szerelmi dalok, rab-
és bujdosó énekek) szerint. Mindenképpen helyes ez. Ma 
már hál' Istennek éppen az a réteg, amelyhez ez a 
gyűjtemény szól, a diákság, egyre több érdeklődést ta
núsít e dalok iránt; ez a bevezetés a tudományos ered
mények és útmutatások ilyen könnyed belopásával még 
jobban elmélyíti és gyökeresebbé teszi ezt az érdeklődést. 

őszintén bevallhatom, magam műkedvelőként írtam 
annak idején e gyűjtemény első kiadásáról, csak fülem
mel és nem zenei tudomásommal vettem részt a második 
kiadás anyagbövítő munkájában, és most is csak mint 
ilyen írok e kis gyűjtemény harmadik kiadásáról. De 
mégis egynéhány egészen kis hiányosságot veszek észre 
a gyűjteményben. Ezeket bátran előadom, nem azért, 
hogy a kákán is csomót keresőnek bizonyuljak, hanem 
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azért, hogy amennyiben a rövidesen szükséges újabb ki
adás sajtó alá rendezője apró észrevételeimet helyesnek 
tartja, alkalmazza őket később munkája során. 

Először is kár volt az előbbi kiadásokban meglévő, a 
helységet, a gyűjtőt és a népi énekest jelző jegyzeteket 
elhagyni. Magam mindig jóleső érzéssel láttam azt, ha 
arról az énekről, amely nekem, az avatatlannak őszintén 
megtetszett, a jegyzetek alapján megállapíthattam, hogy 
Bukovinában, a Dunántúl, a Székelyföldön vagy másutt 
jegyezte le, mondjuk, Györbíró Erzsók 17 éves leány aj
káról Bartók, Kodály, Domokos vagy más. A közösség 
tér és idő feletti szellemi egységét éreztem egy-egy ilyen 
dal éneklésekor. A gyűjtemény végéhez csatlakozó jegy
zeteket is kiegészíteném a legfontosabb gyűjtemények
nek, vagyis legalábbis azoknak a forrásoknak felsorolá
sával, amelyeket e gyűjtemény összeállítása során a szer
kesztő fehasznált. Ez a maga igazolása szempontjából ép
pen annyira fontos, mint a további érdeklődés kielégítése 
céljából. Feltétlenül szükségesnek tartom, hogy az ősibb, 
ötfokú dalok mellett az új stílusú dalok is fölös számmal 
kerüljenek be az új kiadásba; ezért a dalok számát lega
lább 200-ra kell emelni. A bevezetésben néhány nyelv
helyességi szempontból kifogásolható mondatot is kiiga
zításra méltónak ítélnék, nem is beszélve a fölösleges ide
gen szavakról, amelyek mindenhová valók, csak éppen 
egy ilyen természetű gyűjteménybe nem. Hogy egyik 
legfeltűnőbbet említsem: miért szerepel fölösen többször 
a pentaton és pentatonikus, mint a magyar ötfokú és öt
fokúság szó, mikor emezek a maguk közvetlenül érzékelt 
jelentésükkel mindenki számára azonnal elárulják a kér
déses dallam legfontosabb zenei sajátságát, míg az előbbiek 
csak a kérdéssel ismerős számára szolgálnak ilyen felvi
lágosítással?! Ahol az író a magyar szót használja, sem
mivel sem érzem kevésbé tudományosnak és még kevés
bé érthetetlenebbnek stílusát. Végeredményben a stílus 
mégiscsak arra való, hogy az ember „értsen a szóbűi", és 
ha lehet, magyar szóból értsen. 

A többi megjegyzésem már csak a külső, nyomdai 
kiállításra vonatkozik. A nyomda vagy a nyomástükör 
gépbe helyezéskor nem járt el elég gondosan (ez a való
színűtlenebb!), vagy az ívek hajtogatásakor volt gondat-
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lan. Ezt saját magam keservesen tapasztaltam. Mikor 
ugyanis néhány példányt beköttettem, meglepve láttam, 
hogy némelyhol a szokásos könyvkötői körülvágás alkal
mával a lapszámnak felét levágták. Az összes bekötött 
példányok számomra hasznavehetetlenné váltak. A legú
jabb kiadást is csak úgy lehetett elfogadhatóan beköt
tetni, ha szigorú utasítást adtam arra, hogy a könyvecs
két ne vágják körül. De így is vannak benne egészen 
ferde lapok. 

Végül még egyet. Bármennyire is cél a kiadvány ol
csósága (a 155 dalból álló gyűjtemény csak 15 lej!), a 
kiadónak áldozat árán is valamivel jobb papíron kellene 
előállíttatni e kis daloskönyvecskét. A címlapot sem tar
tom a maga felemás úri népieskedésében, betűinek stí
lus-zavarában e kiadványhoz találónak. Egy egyszerű népi 
disz és szépen, egyszerűbben megrajzolt betűkből össze
tevődő címlap-szöveg stílusosabb, találóbb volna ehhez a 
kiadványhoz, amelyet ma már a magyarság ezrei forgat
nak. Hála ezért a szerkesztőn kívül a nagysikerű köny
vecske kiadójának is. 
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IV 
OLVASÁS KÖZBEN 

BANFFY J A N O S N É S Z A B A D S A G H A R C - K O B A B E L I 
EMLÉKIRATA 

Történelmünk utolsó száz évében talán egyetlen rész
letkérdés megítélésében sem találkozunk annyi félreér
téssel, mint a szabadságharc esetében. Tulajdonképpen 
egész régebbi történetszemléletünk a századvégi törté
netírás romantikus szemléletéből fakad, és így eszményí
tett, megmásított alakban látjuk azt a kort, amelynek 
pedig minden mozzanata — mint minden hatalmas em
beri és nemzeti erőfeszítés — fényből és árnyból, nagy
ságból s törpeségból, önfeláldozásból s önzésből tevődik 
össze. Bánffy Jánosné Wesselényi Józéfa (1812—1899) eb
ben a szabadságharc után csaknem egy évtizeddel (1857-
ben) készült, aránylag kis terjedelmű emlékiratban ezt 
a sokszor félreértett s félremagyarázott korszakot, a ben
ne mozgó tömegek lélektanát, a forradalmi idők végletei
ben hányódó embertípusok lelkirajzát állítja elénk. Egy 
darab élő mozaik, szinte szemünk előtt lejátszódó tör
ténelem szemlélői vagyunk: ott vonulnak el előttünk a 
szabadság-mámoros, majd legyözötten futó s számítással 
egymásnak uszított nemzetiségi tömegek. A rendiségből a 
sokszor különösen, nevetségesen értelmezett egyenlőség
be (5. és 15. 1.) átzökkenő, a szabadságért és egyenlőségért 
élethalálharcot folytató, de a fejetlen főségben gyengülő 
ellenállás Erdélye vetül elénk azokból az aránylag kis 
területen (Kolozsvárt, Marosvásárhelyt és környékén; kis 
részében a Szilágyságon) lefolyó mozgalmakból az apró, 
vezérekre és közkatonákra, a székelység és nemzetiség 
viselkedésére egyaránt jellemző mozzanatokból, amelyek
ben az emlékirat annyira bővelkedik. Bár az írónő csak 
a ,,körében és családjában történteket" akarja elbeszélni 
(1. 1.), annál jóval többet tesz, mert — mint a kiadás gon
dozója is megjegyzi — a közvetlen környezet, a falusi 
köznép és városi kispolgárság nézeteinek rajzában, a ko
lozsvári, berectelki és vidéki, valamint a vásárhelyi vi-

252 



szonyok pompás képeiben és a kapcsolatos erdélyi ese
mények futólag felvázolt rajzában annyi újat, érdekeset 
és eredetit nyújt, annyi éles megfigyelésről, helyes ítélő
képességről tesz bizonyságot, hogy e tekintetben mint a 
szabadságharcra vonatkozó egyetlen magyar női emlék
irat írója (XI. I.) eléri legtöbb férfi kortársa színvo
nalát. 

Az emlékirat előtt álló életrajz (II—XI. 1.) az emlék
irat-írónő személyi adatainak, lélekvilágat meghatározó 
környezetének és családi viszonyeiinak vázolásával meg a 
szöveg (1—82. 1.) kísérő jegyzetei az erdélyi múlt legben
sőségesebb ismerőjének, Kelemen Lajosnak keze alól ke
rültek ki. Nem tudjuk, hogy az igazi nagyasszony élet
rajzában az írónő személyével és a múlttal szemben 
megnyilvánuló tiszteletért és szeretetért vagy a legapró-
lékosabb megértést célzó sző végjegyzetek pontosságáért, 
a szövegkiadás kifogástcilanságáért illetheti-e a kiadás 
sajtó alá rendezőjét a legteljesebb elismerés!? Az egyet
len bizonyára anyagi okokból származó hiányt, a betű
soros mutató elhagyását, az életrajz után elhelyezett és 
az emlékiratban szereplő helységeket feltüntető térkép 
meg a szöveg szakaszos és címes beosztása csaknem töké
letesen pótolja. A gondos forráskiadás sajtó alá rendezője 
mellett köszönet illeti az emlékirat szerzőjének családját, 
hogy költséget nem kímélve, a magyar emlékirat-irodal
mat ezzel a nemcsak mennyiségi, de minőségi szempont
ból is gyarapodást jelentő művel gazdagította. 
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CSÜBY B A L I N T . . S Z A M O S H A T I S Z O T A R « - A 

Kisebbségi életünkben évek óta érezhető bizonyos elé
gedetlenség és nyomában valami követelözés tudomá
nyosságunk „élettelensége", „mozdulatlansága" és „ma
radisága" miatt. A „korszerű" kérdések elhanyagolásáról 
és a kisebbségi életben jelentős tudományágak müvelésé- j 
nek szükségességéről is sok szó esett. Figyelemreméltó | 
volt azonban az, hogy egyrészt a kérdéshez hozzászólók \ 
nem akarták, vagy — ami még szomorúbb — nem tudták • 
észrevenni azokat a belső és külső nehézségeket, amelyek; 
az itteni tudományos élet munkásai elé gördülnek, más
részt pedig megfigyelhető volt az is, hogy az ítélkezők; 
nem láttak meg olyan félreérthetetlen, kétségtelen moz- j 
zanatokat, amelyek komoly tudományos készülődések ap- \ 
ránként előrebocsátott jelei voltak. | 

Akaratlanul is ilyen gondolatokat ír le tollam, amikor \ 
a körünkből nemrég eltávozott Csűry Bálint, jelenleg | 
debreceni egyetemi tanár, két testes kötetből álló nyelv-1 
járási szótárára, a S z a m o s h á t i S z ó t á rra esik te-1 
kintetem. Itt élt közöttünk Csűry, de amíg itt volt, a \ 
honi tudományosság szempontjából olyan jelentős alkotó
munkáját alig vették észre a közvetlen környezetében 
levőkön kívül. Csak kevesen tudták, hogy munkássága a 
politikai, sőt a nyelvi határokon túl a legjobb magyar 
nyelvtudósok közé emeli öt. Mikor néhány éve az Aka
démia levelező taggá választotta, abban sem láttak külö
nösebb jelt, hisz a magyarság e legfőbb művelődési és 
tudományos szerve egyáltalában nem áll előttünk olyan 
feltétlen tekintélyként, mint amilyet egyébként hatalmas 
munkája révén megkövetelhetne mindenkitől. Míg egy 
negyedszázad alatt körünkben volt, Csűry nyaranta el
eltűnt közülünk. 

Csak egy-egy bizalmasabb híve tudta, hogy a közép
iskolai tanítás idegölő munkája után pillanatnyi meg
állás nélkül belemerül a számára pihenést jelentő nyelv
járáskutatás munkájába. A Magyar Nyelvtudományi Tár
saság megbízásából már egyetemi hallgató korától fogva 
(1908) járta a nyári hónapokban a Szamoshát vidékét, 
azaz a Szamos alsó folyásának két partján fekvő nyelv-
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járásterület, hogy tanulmányozza annak magyar nyelv
járását. A hivatalos „pihenés" ideje alatt gyűjtött anya
got aztán az iskolai év folyamán, a kisebbségi tanár sok
irányú elfoglaltsága, a megélhetés annyi lélek-nyugtala-
nító gondja között dolgozta fel. Harmadfél évtizedes 
gyűjtő és feldolgozó munkájának részlete több kisebb ter
jedelmű, de alapvető tanulmány, most pedig végső ered
ménye ez a két nagy, együttesen ezer lapot meghaladó 
kötet. 

A téves hiedelmek egész seregét rombolja le ez a ha
talmas nyelvjárás-gyűjtemény. Hisz minket még arra ta
nítottak, hogy a nép szókincse szegény: egy földmíves a 
mindennapi érintkezésben 300—400 szóval beéri. Hozzá
szoktunk ahhoz, hogy gazdagnak, fordulatosnak, kifejező
nek, egyszóval szépnek csak irodalmi nyelvünket, csupán 
remekíróink nyelvét tartsuk. Hogy a népnyelvben külön
leges gazdagság, a fordulatok játszi merészsége, az egy
szerűség kifejező ereje rejtőzik, azt a népből szakadt író
kon kívül csak néhány népnyelvvel foglalkozó kutató 
tudta. Valóban igaza van tehát Csűry Bálintnak, hogy 
csak figyelmes tekintetet kell vetnünk egy ilyen nép
nyelvi szótárba, csak bármily futó összehasonlítást ten
nünk az irodalom és a népnyelv szótára között, és mind
járt rendkívül jellemző vonások tárulnak elénk a népi 
szó- és képzetkincsre nézve minőség és mennyiség tekin
tetében egyaránt. A nép szó- és kifejezéskészlete sokkal 
gazdagabb, mint azt az avatatlan hiszi, de egészen ter
mészetes, hogy a népet körülvevő világ, a népi célok és 
kérdések szabják meg a nép szó- és képzetkincsének ter
jedelmét és tartalmát. Éppen azért a népi szókincs és kép
zetvilág inkább a tapasztalati, érzéki jelenségeket öleli 
íel, viszont a köznyelv szókészlete, a művelt ember szó-
és képzetkincse, az elvont fogalmak és kifejezések tekin
tetében gazdagabb. De az egyezések és különbözések 
egyaránt jellemzőek és tanulságosak. 

Ez a most megjelent szótár éppen az itt érintett szem
pontok széles körű érvényesítése miatt jelent teljesen újat 
a magyar nyelvjáráskutatás terén. Az eddigi népnyelvi 
gyűjtések többé-kevésbé csak a különlegességeket, a köz
nyelvtől való hang-, szó-, szólás- és mondatszerkezetben 
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eltéréseket vették számba. Csüryé az első olyan magyar 
tájnyelvi szótár, amely egy összefüggő nyelvjárásterület 
megközelíthetöleg teljes szó- és kifejezésanyagát nyújtja 
Nem elégszik meg tehát csak a tájszavak és csak azon 
a vidékeken élő nyelvalakok összegyűjtésével, hanem szó
tárába raktározza a Szamoshát minden szavát és kifeje
zését. De nem puszta szótár ez a mű. Tulajdonképpen iz
galmas néplélektani tanulmányt olvasunk, hisz a hang-
és alaktani jelenségeken túl és a mondatszerkesztés jel
legzetességei mellett a közmondások, a népi hiedelmek, a 
falusi kedély gazdag világa szorong itt egy szótár merev 
kereteibe zsúfolva, és vágyik, onnan kitörve, élő része 
lenni a későbbi néplélektani kutatásoknak. 

A népkedély világának megértését a szótár számos ma
gyarázattal könnyíti meg. Csak egy hirtelenében kika
pott példát írok ide. Aki például túlzott buzgalmával 
vagy rosszul alkalmazott erőfeszítésével elront valamit, 
azt mondják rá a Szamosháton: Megadta a módját, mini 
a patai asszony a táncnak. A szólás a helyi magyarázat 
szerint onnan származik, hogy a patai asszony a kíván
csi szemek elől a ház padlására rejtőzve tanította leányát 
táncolni. Tánc közben egyre mondogatta: „így lyányom! 
Ügy lyányom! Adjuk meg a módját a táncnak, lyányom!" 
Miközben így nagy buzgalommal magyarázgatta a tánc 
fordulatait, nagyon közel talált kerülni a padláslyukhoz, 
s egyik pillanatban zsupsz! lezuhant a lyukon. így adta 
meg a módját a patai asszony a táncnak. 

A tudományos eredményekkel szemben csodálatosan 
érzéketlen életünkben alig-alig figyelünk fel még egy 
egész emberélet munkájára is. A nyelvészek hangyaszor
galommal végzett munkáját meg éppen nem szoktuk jó 
értelemben figyelemre méltatni. Csűry Bálint munkája 
azonban túlnő ezen a közömbösségen és túl az értetlen
ségen is. Alapos eredményeiben komoly figyelmeztető' ki
sebbségi életünk, szerény lehetőségek közé szorított honi 
tudományosságunk számára, hogy a legigazabb kincs, a 
számunkra legtöbbet jelentő érték, az anyanyelv, a nép
nyelv tanulmányozását ne hagyjuk, mint eddig, ebek har
mincadjára jutva tengődni. Egy kisebbségi nép egész éle
tének, tudományos célkitűzéseinek a legerősebb alapra, 
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a népre kell irányulnia. A finnek, lengyelek ós más ki
sebbségi sorban élő népek népiségük, fajiságuk fennma
radását elsősorban tudományos eletük népi beállítottsá
gának köszönik. Elértünk már mi is addig az időpontig, 
amikor e meggondolásból magunknak is le kell vonnunk 
a tudományos munkára vonatkozó gyakorlati következ
tetéseket. 

1936 
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A FOGABASFÖLDI R O M A N NÉVANYAG 
MONOGRÁFIÁJA 

Több általánosabb jellegű, személynévi tanulmány után 
Pasca Stefan, a kolozsvári egyetem román nyelvész-ta-
tanára e terjedelmes és úttörő monográfiájában most egy 
zártabb terület, nagyjában Fogaras megyének az Olttól 
délre eső része személy- és állatneveinek beható vizsgá
latával foglalkozik. A bevezetésben tisztázza azokat a 
szempontokat, amelyek az említett tulajdonnévi csopor
tokkal való foglalkozást elsó'rendü fontosságúvá teszik, de 
ezenkívül megismertet a vizsgált terület kiterjedésével 
meg a kérdó'íves rendszerű anyaggyűjtés kérdésanyagával 
is. E részhez csatlakozó könyvészeti jegyzetekben a XVII. 
század végével kezdődő kéziratos, majd nyomtatott for
rásokat sorolja fel. A személynevek rendszerének vizs
gálata alkalmával előbb a keresztnevek (nume de botez), 
majd a megkülönböztető nevek (supranume) alapos nyel
vészeti vizsgálatát végzi el. Ez utóbbi csoportot, mintegy 
az átmeneti személynévi alakokat magába foglalót, a kö
vetkező csoporttal, a családneveket (nume de familie) fel-
ölelövel jelentéstani összefüggésében is megvizsgálja; a 
személynevek vizsgálatát azonban ezen túl még a nyelv
tan minden itt szóba jöhető területének szempontjából 
alaposan elvégzi. Külön, de természetesen sokkal rövi
debben végez az állatnevekkel. 

Már a munka első részében is sok, a magyar nyelvé
szetre nézve is érdekes adatra bukkanhatunk, a tanul
mány második, szótári részében számos személy- és állat
név szótározása alkalmával mutat rá a szerző a kérdéses 
tulajdonnév magyar eredetére. A szótár anyagát a szer
kesztő részint történeti, részint kérdőíves gyűjtés útján 
szerezte, tehát nem tanulmányozta maga a népi személy
névadás kérdését a helyszínen. Eme inkább nyelvjárásku
tatási szempontból kívánatos követelmény semmiképpen 
sem akarja a szerző munkájának értékét csökkenteni. 
Pa$ca gondosan felhasználta a legismertebb magyar nyel
vészeti és nyelvjárá-sgyűjteményekből ismert magyar tu
lajdonnévi anyagot, de az újabb magyar nyelvészeti ered-
ménvek néha figyelme körén kívül rekedtek. A munka 
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nemcsak a román nyelvészeti irodalom számára nagy 
nyereség, de számunkra is értékes anyaggyűjtemény és 
egyben ösztönző példa is hasonló jellegű magyar nyelv-
á̂ráRÁ tuAa^doTinév-g^űitemcnyek szerVeszlésére. 
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SZÉLJEGYZETEK 
EGY UJABB CSANGO KIADVÁNYHOZ 

A magyarságnak, a székelyt kivéve, nincs egyetlen 
olyan csoportja sem, mely iránt a tudományos érdekló'dés 
olyan korai jeleivel találkoznánk, mint amilyen koraiakat 
a moldvai csángósággal kapcsolatban ismerünk. Mindkét 
néprész, a székely és a csángó esetében is e korai érdek
lődés nyilvánvalóan a XVIII. század végének és a XIX. 
század elejének romantikus magyar történelemszemléleté
vel kapcsolatos. E történelemszemlélet képviselői ugyanis 
mindkét népcsoportban több-kevesebb határozottsággal a 
honfoglalás előtt Etelközben rekedt „ösmagyarság", vagy 
— a székely esetében — egy rokon nép, a hun maradvá
nyait látták. Minthogy az érdeklődés nemcsak korai, de 
viszonylag tartós is volt, érthető, hogy két század során 
a moldvai csángóságra vonatkozólag a könyveknek, érte
kezéseknek és más közléseknek százai jelentek meg. Mi
vel nem kétséges, hogy e mennyiségileg jelentős, de ér
ték szempontjából természetesen nagyon különböző szín
vonalon mozgó, gazdag irodalom ellenére sem tekinhetők 
a csángóságra vonatkozó ismereteink még ma sem sem
milyen tekintetben teljeseknek és véglegezetteknek, ép
pen azért örömmel vehetünk kézbe minden olyan újabb 
kiadványt, amely a moldvai csángóságra vonatkozó isme
reteinket bővíti, illetőleg az e néprésszel kapcsolatban ed
dig kialakult homályos, sőt sok vonatkozásban téves kép 
ismeretlen részleteit csak valamennyire is világosabbá, 
igazabbá teszi. 

Ezen az általános észrevételen túl az előttem fekvő ki
advány már csak azért is különlegesen számot tarthat ér
deklődésünkre, mert hiszen két szerzője közül az egyi
kük, Domokos Pál Péter nevéhez a moldvai esángóság 
kutatása terén sok vonatkozásban az úttörés érdeme fű
ződik. Abban meg éppen egyedülállóan kiemelkedő Do
mokos alakja, hogy 1929 tájától, tehát immár csaknem 
három évtizede a moldvai csángóság kutatásának, illetőleg 
e népcsoportra vonatkozó kutatása eredményeinek köz
zétételérc szentelte és szenteli életét. Ennek tekintetbe 
vételével érthető, hogy egyetlen Domokos felfedező út
jai után induló csángó-kutató sem nélkülözhette és nem 
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nélkülözheti ezután sem Domokosnak a moldvai csángó
ságról írt, három kiadást is megért alapvető művén kí
vül több kisebb kiadványát és közlését sem. 

Domokosnak szerzőtársával együtt most újabban köz
zétett kiadványa az előbbiekkel való összehasonlításban 
is sok tekintetben előbbre viszi a csángó-kutatást, illető
leg új vonásokkal gazdagítja a moldvai csángóságra vo
natkozó ismereteinket. Az egyik szerző régebbi munkás
sága jelentőségének teljes elismerése az újabb kiadvány 
megjelentetésekor sem mentesíthet azonban az alól a kö
telezettség alól, hogy az újabb kiadvány értékelése során 
néhány olyan észrevételt is ne közöljek, amely a sajtó alá 
rendező munka egyes fogyatékosságaira mutat reá. 

Jóllehet a kiadvány előszava világosan azt jelzi, hogy 
ezzel az első kötettel induló kiadványsorozat a Moldvából 
1941-ben Magyarországra visszatelepített csángók teljes 
zenei anyagát szándékszik közzétenni, mégis ez az első 
kötet nemcsak ebből az újabb anyagból, nemcsak a most 
már Dunántúlon élő csángó csoport zenei anyagából te
vődik össze, hanem — hogy úgy mondjam — már tör
ténetivé régiesedéit csángó folklór-anyagból is. A más 
időből származó anyagnak ezzel az újabbal való együttes 
& nem eléggé átgondolt közzététele a kiadvány anyag-
közlésében bizonyos tervezetbeli, sőt ezen túlmenően va
lamelyes tartalmi törést is jelent. E törés onnan szárma
zik, hogy Domokos 1945 után a dunántúli csángók között 
gyűjtött dallam- és szöveganyagot együtt teszi közzé 
Petrás Ince János 1841—1843 közötti időszakból szár
mazó, de pusztán a moldvai csángó népdal- és ballada
kincs szövegrészét rögzítő gyűjtésével, valamint Viola Jó
zsef, László Mihály és Rubinyi Mózes ugyancsak csupán 
szövegekből álló, s nem mindig hitelesen népi eredetű 
anyagot nyújtó közlésével. Jellemző, hogy Viola anyagá
nak hitelességében maga Domokos is — jogosan — kétel
kedik, mégis két szövegét, melyet magam is csak csángó 
nyelvjárási sajátságokkal jól-rosszul megtűzdelt műköltöi 
terméknek tartok, indokolatlanul közli. Ehhez még hozzá 
kell tennünk: a kiadvány sajtó alá rendezője abban sem 
következetes, hogy az újabb dunántúli dallam- és szö
veganyag teljes bemutatásának célkitűzésével egyidejűleg 
az utóbbi 50—120 év közötti időből származó szöveg-
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anyagból csak válogatott, tehát nem teljes szövegkincset! 
közöl. Az időben és jellegében egymástól elütő, söt a' 
teljesség és a nem-teljesség váltakozó igénye miatt ösz-j 
szehasonlításra is meglehetősen alkalmatlan anyagnak ez: 
az egymásmellettisége ilyen formában véleményem sze
rint már eleve is nehézzé teszi számunkra azt, hogy a 
kiadvány közlésbeli módszerének kifogástalanságáról be
szélhessünk. 

A közlés-módszerbeli fogyatékosságok felemlegetésével 
egyidőben ennek ellensúlyozásaként ki kell emelnem azt 
a mindent elfelejtető tényt, hogy Domokos a Magyar Tu
dományos Akadémia kézirattára Petrás-féle gyűjtésének 
felfedezésével és közzétételével a moldvai csángó folklór
anyag történeti ismerete szempontjából eleddig lappangó, 
páratlan értékű szövegkincset bocsát a kutatás rendelke
zésére. Petrás 1841—1843-ban ,,összve szedett" csángó 
szöveggyűjteményének azt a két füzetét, amelyet az aka
démiai kézirattár anyagában Domokos szerencsés kézzel 
felfedezett és közzétett, az ezutániakban a moldvai csán
gó népköltészet szöveganyagának legrégebbi hiteles for
rásaként kell számon tartanunk. Petrás életkörülményeit 
és működési terét megvilágitó nagyon vázlatos és nem 
elég rendszeres Petrás-életrajz (27—32. 1.) ismeretében 
méltán sajnálhatjuk azt, hogy Petrás, úgy látszik, e két 
füzet anyagát jobbára csak egyik működési helyén, Alsó-
klézsén (ma: Cleja — Klézse) szedte össze. Az I. füzet
nek már címlapja jelzi ezt, de a II. füzet szöveganyagá
hoz fűzött jegyzetek ismerete alapján is erre következ
tethetünk. E földrajzi egyoldalúság mellett is a Petrás-
tól lejegyzett mintegy 2000 sornyi dal- és balladaszöveg 
nemcsak a folklórkutatás számára rendkívül fontos, ha
nem az a csángó nyelvjárás kutatója számára is. E szöve
gek sajátságainak tekintetbevételével, úgy látszik, Klézse 
nyelvjárási helyzete a moldvai csángó nyelvjárás belső 
tagozottsága szempontjából a XIX. század közepe táján 
más volt, mint ma. Akkor ti. Klézse lakossága nyelvjárási 
sajátságok tekintetében a csángóságnak ún. déli-csángó 
csoportjához tartozhatott, attól innen máig viszont — az 
újabb székely bevándorlás eredményeként — a klézseielc 
eredeti déli-csángó nyelvjárása elszékelyesedett; így ma 
őket az ún. székely-csángók vagy székelyes-csángók cso-
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portjához kell sorolnunk. A belső nyelvjárási határok egy 
századon belül való eltolódásának erről az érdekes eseté
ről ugyan már eddig is voltak bizonyos, más forrásokból 
meg saját helyszíni megfigyeléseinkből táplálkozó, bi
zonytalankodó sejtelmeink, a most közzétett Petrás-féle 
szövegek a tőle eddig ismert közlésekkel együtt erre most 
már elhitető erejű bizonyságot szolgáltatnak. 

Domokosnak a Petrás-féle gyűjteményt feltáró közlése 
értékét nagyban emeli az, hogy a hozzácsatolt jegyzet
anyagban (105—29. 1.) a szövegekre vonatkozó magyar 
és összehasonlító folklór-adatokat is felsorakoztatja. E 
jegyzetekben sok érdekes, de — sajnos — nem elég kö
vetkezetesen azonos szempontok szerint megfogalmazott 
utalást olvashatunk a szövegváltozatokra, a román—ma
gyar kölcsönhatásra, sőt a távolabbi folklór-kapcsolatokra 
vonatkozóan is. Zavarólag hat itt és a kiadvány más ré
szében az, hogy a magyar szövegben az idegen nyelvű 
míivek, illetőleg szövegek címét magyarra, a három ide
gen nyelven is közölt előszóban pedig a magyar nyelvű 
Munkák és szövegek címét idegen nyelvre lefordítva ol
vassuk, így aztán a kevésbé tájékozott magyar kutatót az 
idegen nyelven megjelent munkák vonatkozásában, a ma
gyar szakirodalomban pedig éppen tájékozatlan idegent 
a magyar szerzők műveit illetően e kiadvány könnyen 
félrevezetheti. Érzésem szerint az e téren mutatkozó hi
bákért és következetlenségekért már nem is a kiadvány 
sajtó alá rendezője, hanem jóval inkább a fordító és a 
szerkesztő tehető felelőssé. A magyar szövegben jelent
kező szerkesztésbeli következetlenségek és fogyatékossá
gok el nem tüntetése is nagy mértékben a szerkesztőt 
terheli. 

Az egyik fejezetben (131—43. 1.) Domokos Pál Péter, 
Veress Sándor és Ballá Péter csángó népdalgyűjtésének 
számadatait és a gyűjtőpontok térképvázlatos szemlélte
tését tárja elénk a kötet. A közölt kimutatásból megtud
juk, hogy e három úttörő gyűjtő együttes munkájának 
eredményeképpen 21 moldvai gyűjtőpont 112 énekesétől 
310 dal, illetőleg ballada áll a kutatás rendelkezésére, 
S bár távol áll tőlem, hogy e már számszerűségében is 
jelentős anyag értékét csökkentsem, jóleső érzéssel kell 
megállapítanom, hogy a kolozsvári Folklór Intézet ti-igj>ii 
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1950—1956 között ezt az anyagot mintegy 2300 olyan 
zenei alkotás lejegyzésével gyarapították, amelynek ki
lenctized része szöveges dallam. Sajnálatos, hogy eddig 
ennek a hatalmas anyagnak alig egytizede, a változatok
kal együtt csak mintegy kétszáz verses népköltési alkotás 
jelent meg (vö. Faragó József—Jagamas János, Moldvai 
csángó népdalok és népballadák. Bukarest [1955], 326). 
Az újabb moldvai csángó népzenei kutatások jelentőségé
ről és a felgyújtott anyag alapján a román folklór-alko
tásokkal való összehasonlítás terén kínálkozó lehetőségek
ről maga Domokos is elismeréssel szól (10—11, 14, 17, 
21. 1.), s egyben rámutat a moldvai csángó népdal- és 
népzenei anyag kimeríthetetlennek látszó gazdagságára. 

A kolozsvári folkloristáknak Moldvában, Domokosnak 
meg a Dunántúlon gyújtott hatalmas és — reméljük — 
hamarosan teljes egészében megjelenő anyaga bizonyos 
mértékig kiegészíti egymást olyan értelemben, hogy a 
Moldvában eddig gyűjtött és ezután összegyüjtendö anyag 
a csángó népdal- és népzenekincset viszonylagos eredeti
ségében tárja fel, míg a Dunántúlon gyűjtött — és hihe
tőleg ezután is folytatólagosan gyűjtendő -^ anyag meg 
esetleg bizonyos mértékig már mutatja azt, hogy a du
nántúli csángóságot vándorlása során és új településhe
lyén milyen mértékben érték, folklór-anyaga eredetiségét 
mennyire befolyásolták bácskai magyar és szerb, illető
leg dunántúli magyar folklór-hatások. E kérdésre Domo
kos további köteteitől, illetőleg e kötetek anyagának 
ilyenszerű összehasonlító folklór-tanulságait is feltáró 
elemzéseitől remélhetünk érdekes választ. A magam óva
tosan előlegezett véleménye az, hogy az ilyenszerű ha
tás a Moldvából való elszakadástól eltelt idő rövidsége 
miatt főként az idősebbrendű énekesek ide vonható anya
ga vonatkozásában felette csekély lehet, a fiatalabbrendü 
nemzedék esetében azonban alkalmasint már jelentősebb 
hatással, a most növekvő gyermek-nemzedéknél pedig 
esetleg az eredeti folklór-anyag jó részében vagy teljes
ségében való kihalásával, illetőleg legalábbis gyökeres át
alakulásával számolhatunk. E kérdésben azonban csak 
Domokosnak és munkatársainak ezutáni odaadó gyüjtő-
és feldolgozó munkája adhat érdemleges választ. 
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Domokos csángó népdal-kiadására vonatkozó eddigi 
észrevételei mellett nem hallgathat el az értékelő né
hány, e rész térképvázlatait illető megjegyzést sem. Az 
előbb hivatkozott részben a gyűjtött népzenei anyagra 
vonatkozó legfontosabb adatokat (a gyűjtés helye, ideje, 
az énekes neve, a gyűjtött dalok száma) öt térképvázlat 
egészíti ki. Mindjárt a »-Csángó Magyar Telephelyek-« 
feliratot viselő első térkép (132. 1.) a moldvai, ma ma
gyarnak tekinthető csángóság településpontjait illetően az 
olvasót meglehetősen tévesen tájékoztatja. A térkép ra j 
zolója tévedett egyes csángó pontok földrajzi elhelyezése 
tekintetében is (pl. Cucueti itt Aknavásár — Tirgu-Tro-
tu? közelében van, holott valójában jóval távolabb, Fru-
moszától, a Tázló-mente legészakibb itt feltüntetett csán
gó pontjától kissé délnyugatra fekszik; Vidráska nem a 
Tázló bal, hanem a jobb partján van, s azonos a térkép
vázlaton ott feltüntetett Verse?ti de jos-szal; a Tázlónak 
a Tatrosba való beömlése közelében, a Tatros bal part
ján jelzett Üjfalu helyére Poiana Nucului nevű kis csán
gó település nevének kellett volna kerülnie stb.). A ra j 
zolói tévedéseknek — hely hiányában — itt felsorolha-
tatlan példáit elhagyva, a térképvázlattal kapcsolatban 
alapvető kifogásunk az, hogy nem a valóságot, nem a ma 
valóban moldvai csángó-magyarnak tekinthető település
pontokat tünteti fel. E térképvázlatnak a magunk gyűj
tötte adatok alapján rajzolt térképpel meg más források
kal való összehasonlító részletelemzése során kiderül, hogy 
a térkép ábrázolási alapelveinek hibája és általában min
den fogyatékossága a rajzoló helytelen eljárásának ered
ménye lehet. A rajzoló ugyanis Lükő Gábor néprajzi 
térképeit úgy használta fel, hogy elhagyta Lükőnek a 
moldvai csángóság eredetét és népi hovatartozását is szem
léltető, egyébként eléggé bonyolult jelzésrendszerét, és a 
Lükőtöl e jelzésekkel különböző csoportokba tagolt egész, 
ma már csak részben magyar, részben azonban román 
csángóságot érthetetlen egyszerűsítéssel teljességében 
csángó-magyarsággá minősítette. 

A rajzoló hibájából így közölt térkép tehát nem a 
moldvai csángó-magyar telepek pontjait tünteti fel, ha
nem Moldva összes néprajzi szempontból csángó-magyar 
eredetűnek tekinthető vagy legalábbis Lükőtől annak vélt 
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településpontjait. Amellett tehát, hogy a térképet nei 
tarthatjuk a moldvai csángó-magyarság telephelyeit | 
letó'en a mai nyelvi valóságról megfelelően tájékoztató 
nak, bizonytalannak, sőt elfogadhatatlannak kell rTÚnMÍ\ 
tenünk a közölt számadatokat is. Ezek után nem ajánlani 
tos tehát, ha a csángó-magyar folklórgyüjtö vagy akár»: 
milyen más irányban dolgozó kutató e kiadvány térképei 
alapján tájékozódik. 

A jelzett és még más fogyatékosságok miatt nem ki-
íogástalan a hivatkozott rész második-harmadik térképe 
sem. Az, hogy a térképek tervezője, illetőleg rajzolója 
váltogatva hol román, hol magyar (illetőleg önkényesen j 
magyarított) csángó településneveket használ, amellett 
hogy félrevezetheti a kötetnek a helyszínen tájékozatlan 
tanulmányozóját, néha tévedésbe ejti magát e kötet saj
tó alá rendezőjét is. Erre az »-Ahol magyar népdalgyűjtés 
történt« feliratot viselő harmadik térképen a Szeret bal 
partján egymástól viszonylag távol feltüntetett D i ó s ze
n i és D i ó s f a l u esete érdekes bizonyíték. A tér
képjelzés útmutatása alapján e két ponton maga Domo
kos gyűjtött, s mégis a térkép jelölésébe a rajzoló hibá
jából kettős tévedés csúszott be: 1) két különböző né
ven (Dioszéni és Diósfalu, sőt egy másik térképen: Diós
falva) jelöli ugyanazt a települést (Joseni — Zsoszény) 
és 2) földrajzilag helj'^telenül az egyik név (Dioszéni) 
Trunktól kissé északra, a másik (Diósfalu) ugyanattól dél
re van feltüntetve, holott a szóban forgó község sem ott, 
sem itt, hanem Trunkkal csaknem átellenben, a Szeret 
bal partján fekszik. 

S ha már a csángó településpontok kérdéséről ejtettem 
szót, néhány észrevételt kell tennem a kiadvány telepü
lésnévhasználatára nézve is. Domokos már előbbi míívei-
ben is, itt meg, úgy látszik, Lükő ilyenszerü névhasz
nálatától is bátorítva, sok moldvai csángó településpont 
román nevét megmagyarosítva használja. E semmiképpen 
sem helyeselhető törekvés nyomán már az ö kezén is egé
szen különleges hibák fakadnak. Erre nem lehet a kiad
ványból jobb példát idézni a fentebb már említett Dio
széni ~ Diósfalu eseténél. A magyarított, félig magyarí
tott és a román név váltakozó használata miatt például 
e településsel kapcsolatban így eshetik meg az, hogy e 
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kiadvánj'̂ ban ugyanannak a csángó településpontnak egy 
helyen a magyarított Diósfalva (132. 1.), valamivel odébb 
a román Joseni (Bacáu) (134. 1.) alakjával, sőt — mint 
fentebb kimutattam — egyik térképen téves földrajzi el
helyezéssel Dioszéni és Diósfalu névváltozatával találko
zunk. Bár az itt idézett példa mindenesetre a legjellem
zőbb, mégsem magában álló eset. Éppen ezért a telepü
lésnevek megmagyarítása látnivalóan nemcsak politikai 
szempontból kifogásolható, hanem — éppen a nyelvi va
lóságtól való elszakadás félrevezető volta miatt — tudo
mányos szempontból is. 

Még csak a kiadvány forrásjegyzékével kapcsolatban 
teszek egyetlen észrevételt. A csángóságra vonatkozó gaz
dag irodalom ellenére e kiadványnak az egyes müvek, 
illetőleg tanulmányok könyvészeti adatai vonatkozásában 
sem kifogástalan forrásjegyzéke mindössze egy lapra ter
jed, így aztán méltán feltűnő, hogy összesen 36 könyvé
szeti címszava között ott van például Percy skót püspök 
világhírű, de nyilván nem csángó vonatkozású műve (Re-
liquies of Ancient English Poetry, 1767) mellett Temes
vári Pelbárt egyik dogmatikai munkája (Aurem Rosa-
rium, 1503) söt — hogy e sorok írójakónt •szerénytelenül 
magamat ezek társaságában említsem — nekem is a kéz
iratos énekeskönyvekről írt egyik olyan könyvészeti ösz-
szeállitásom, amely a fejtegetésekben, jegyzetekben ugyan 
itt-ott elvétve előfordul, de mint a moldvai csángó-ma
gyar folklór vonatkozásában figyelembe nem veendő mun
ka, az esetenkénti hivatkozásokon túl igazán nem érdemli 
meg az ilyenfajta kiemelést. S ha már továbbmenöleg 
a kiadvány szerzője szükségesnek tartotta felvenni há
rom-négy, a moldvai csángó-magyarság történetére vo
natkozó munka címét, méltán sajnálhatjuk például Lükö 
és Mikecs ilyen vonatkozásban igazán alapvető és a csán
góság kutatója számára nólkülözhetetlen müveire való 
utalás hiányát, annál is inkább, mert hiszen az utóbbi
ban például az egész csángóságra vonatkozó irodalom 
kritikai szemléjét is megtalálhatja az érdeklődő. 

Számomra nagyon kellemetlen, de — a kiadás ügyét 
tartva szem előtt — talán mégis elodázhatatlan feladatot 
kellett teljesítenem, mikor a Domokos—Rajeczky-féle leg
újabb, külső kiállítás tekintetében egyébként mintasze-
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rüen szép csángó-magyar folklórkiadványhoz bíráló mi 
jegyzéseket is fűztem. Hogy ezt a nagyon gazdag és 
csángó folklór kutatása szempontjából rendkívül értéki 
anyagot a kiadvány sajtó alá rendezői nem teljesen W 
fogástalanul tárták az olvasó elé, ez — érzésem szerint-ií 
nem csekély mértékben a szerkesztő ellenőrző, szem*! 
pont-adó és szempont-egységesítö befolyásának látszólag: 
teljes hiányával magyarázható. A sorozat szerkesztőjének i 
kell hiányosságként felrónunk azt is, hogy ennek a 
•"•Csángó Népzene-K címmel most induló sorozatnak egész 
tervéről, a további kötetek anyag-elosztásáról nem ka
punk már az első kötetben legalább hozzávetőleges tájé
koztatót. 

A most megjelent kötetet szerkesztésbeli fogyatékos
ságai ellenére már gazdag anyaga miatt is a legértéke
sebb, alapvető csángó kiadványok közé kell sorolnunk 
és Domokos Pál Péter eddigi gazdag csángó anyagközlése 
méltó folytatásaként kell a továbbiakban számon tarta
nunk. Igazán fontos volna, hogy a sorozat tervezett kö
tetei minél közelesebben és minél kifogástalanabb kiadási 
elvek alkalmazásával jelenjenek meg. E széljegyzetek 
közzétételében-éppen az a cél vezetett, hogy a Domokos 
gyűjtötte anyag kiadása során a további kötetek elér-
hessólí azt a magaslatot, amelyre a magyar folklórkutatás 
már jó néhány évtizede eljutott, hiszen a már eddig elért 
színvonal megtartása, sőt a lehetőség szerinti túlszárnya
lása minden mai folklórmunkás számára magától értetődő 
igény, illetőleg vele szemben figyelmen kívül nem hagy
ható követelmény. 
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A KALOTASZEGI MAGYAR NÉPI ÖLTÖZET 

Kevés olyan néprajzi egység van, amelynek népi élete 
előbb került volna bele a köz- és a tudományos érdeklő
dés körébe, mint a Kolozsvártól nyugatra elterülő Kalota-
szegé. Minthogy egy ismertető cikkecske keretei között 
még meg sem említhető eddigi munkák, közlemények a 
széles olvasóközönség előtt jórészt igen kevéssé ismer
tek, mindenképpen örvendhetünk, hogy Nagy Jenő, Ka
lotaszeg népi életének egyik legodaadóbb kutatója most 
»A kalotaszegi magyar népi öltözete címmel népszerű for
mában összefoglalta az eddigi kutatásnak s nem utolsó
sorban saját magának o kérdésre vonatkozó megállapí
tásait. 

A kiadvány szerzőjének nem volt könnyű dolga, hogy 
a Népművészeti Füzetek sorozat megszabott keretei kö
zött a kalotaszegi népi öltözetnek a maga történetiségé
ben, társadalmi és néprajzi vonatkozásaiban rendkívül 
bonyolult kérdéséről a szélesebb körű érdeklődés számára 
egyrészt szaktudományi szempontból megbízható, más
részt pedig ugyanakkor közérthető és vonzó képet rajzol
jon. Mindenképpen helyeselhető, hogy az ilyenszerü cél
kitűzés valóraváltása rendjén a vizsgált tájegységhez tar
tozó helységek csoportosító felsorolása után a szerző rövi
den szót ejt e terület lakosságának életét meghatározó 
anyagi meg szellemi tényezőkről, s aztán e tényezők, lé
nyegében tehát az anyagi és a szellemi életben érzékel
hető szükségszerűen állandó változások szoros kapcsolata-' 
ban vizsgálja a tájegység magyar viseletének csak az 
utóbbi háromnegyed század alatt is felmérhető jelentős 
átalakulását. így tárgyalva a kérdést, sokkal érthetőbbé 
válik a régi, hagyományos ruhadarabok háttérbe szoru
lása, illetőleg egy adott időpontban egyes darabok tel
jes eltűnése vagy legalábbis módosulása, de ugyanakkor 
könnj'̂ ebben szemléltethető a két kalotaszegi „divatköz
pont", Bánffyhunyad és Kolozsvár felöl áramló újabb di
vathullámok átalakító hatása is. 

A hagyományos és az új ruhadarabok viselésében a 
szerző — némi egyszerűsítő általánosítással — egész Ka
lotaszegre érvényesnek tartó divattételként állapítja meg, 
hogy csaknem az egész területen a hagyományos ruha-
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darabokat a nagy ünnepeken és rendkívüli alkalmakon 
(lakodalom, keresztelő, tíujcverseny, szereplés), a városias 
jellegű ruhadarabokat pedig a mindennapi és a vasára-
napi öltözetben találjuk meg. Jóllehet a viselettörténeti 
í^zemlélet érvényesítése esetén e megállapítás még az ún. 
hagyományos és cs;ik -i közelmúltban bekerült újabb vá
rosias viseletdarabck vonatkozásában is valamelyes módo
sításra szorulhat, lényegében mégis visszatükrözteti azt 
a hagyományosnak és az újnak küzdelméből eredő, ka
vargó átalakulást, amely a népi élet gazdasági alapjainak 
változásával egyidejűleg, illetőleg annak szükségszerű kö
vetkezményeként H népi viseletdarabok jelentős módosu
lásához vezetett. 

A kalotaszegi népi viselet ilyen gazdasági-társadalmi 
vonatkozásaira rámutató megállapítások kiemelten e vi
selet-ismertető kötetecskének bevezető részében olvasha
tók, hiszen a bonyolultságában amúgy is nehéz kérdés 
megoldására csak részletesen elemző szaktudományi mun
kában kerülhet sor. Amit azonban egy ilyen kiadványtól 
jogosan elvárhatunk, a viseletnek a rendelkezésre álló 
keretben való rendszeres leírását, azt Nagy Jenő tanul
mányában helyes tagolásban és áttekinthető formában 
meg is kapjuk. Az előbb érintett kérdéseket tárgyaló első 
fejezet után a szerző más négy fejezetben a haj- és fej
revaló viseletet, majd az alsó-, felsőruha-darabok és a 
lábbelifajták viselési szokásait vizsgálja, úgy, hogy a ha
gyományos ruhadarabok ismertetésére helyezi a fő súlyt, 
de nem hagyja figyelmen kívül az átrendeződés állapotá
ban leledző mindennapi, illetőleg kisünnepi, vasárnapi vi
seletet sem. 

A szövegrész viseletleírásai az olvasó számára a közölt, 
jól megválogatott és szép képanyag szemléletévei eleve
nednének igazán meg. A színekben tobzódó kalotaszegi 
viseletnek jobbára egyszínű nyomatokban való bemuta
tása (a 30 kép között mindössze két többszínnyomatú kép 
van!) azonban csak e viseletet már valamennyire amúgy 
is ismerő számára teszi a képanyagot szemléltetővé. Ha 
a népviselet szépségeit nemcsak formában, hanem a népi 
ízlésvilágra elsőrendűen jellemző színek használatában is 
a tömegek számára hozzáférhetővé akarjuk tenni, min
denképpen meg kell találni a módját egyrészt annak, hogy 
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az ilyen természetű kiadványokban mennél több szin-
oyomatú kép legyen, másrészt gondot kell íorditani arra 
is, hogy az egyszinnyomatú képek szürke egyhangúsága 
mélynyomás alkalmazásával valamennyire elképzeltesse 
az egyszínüség mögött viharzó színpompás népi ízlésvi
lágot. 

A kalotaszegi viseletre vonatkozó, egy kissé talán sze
gényes, tájékoztató-értékelő megjegyzésekkel nem kísért 
jegyzetanyagnak már az első sorai utalnak arra, hogy 
Faragó József, Vámszer Géza és e kötet szerzőjének még 
1949 folyamán végzett és egész Kalotaszegre kiterjedő 
gyűjtőmunkája eredményeit feldolgozó nagyobb mű teljes 
egészében készen várja a megjelentetést. Valóban, e 
munka gyűjtési és feldolgozási módszereinek és nem utol
sósorban gazdag, újszerűen szemléltető képanyagának is
meretében bátran állítható, hogy a három szerző e je
lentős munkája nemzetközi vonatkozásban is jelentős a 
népviseleti, illetőleg viselettörténeti kutatás területén. 
Addig is, míg — remélhetőleg közelesen — e nagyszabású 
mű megjelentetésére sor kerül, e most napvilágot látott 
kötetecske forgatója őszinte hálával gondolhat az Állami 
Irodalmi és Művészeti Kiadó szerkesztőségére, hogy ezt 
a szép kiadványt, ha viszonylag csekély példányszámban 
is, de igazán ízléses kiállításban számunkra hozzáférhe
tővé tette. Külön hálával tartozunk a szerzőnek azért, 
hogy Torockó népviseletének ismertetésével egyidőben 
Kalotaszeg ruházatának ilyen szép leírására is időt és di
cséretesen sok gondot fordított. Kíváncsian várjuk a szer
zőtől más hazai néprajzi területek eddig többé-kevésbé 
ismeretlen népviseletének legalább ilyen népszerű formá
ban való mielőbbi bemutatását. 
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lENNO-UGBIC VOCABULARY 

A XVIII. század végén meginduló nyelvhasonlító mun
kálatok XIX. századi eró'rekapása és a nyelvhasonlítáí 
módszeri kérdéseinek kialakulása óta az uráli s közelebb^ 
ró'i a finnugor nyelvek vizsgálata a szilárdan megalapdi 
zott kutatáshoz elengedhetetlenül szükséges szó- és szö
veg-, illetőleg néprajzi anyag feltárásában, sőt az egyé, 
részletkérdések feldolgozásában rendkívül jelentős ered
ményekre hivatkozhatik. Az anyagfeltárás és részletfel. 
dolgozás mellett azonban háttérbe szorult a nagyarányú' 
összegezés munkamozzanata. Ebből az a sajnálatos háVi 
rány származik, hogy még az e területen valóban tájé-;,' 
kozott szakember sem lát világosan a részletkutatásokí; 
sürü bozótjában; a távolabbi nyelvrokonsági összefüggé-í 
sekkel közelebbről és részleteiben nem foglalkozó, de m 
ilyenféle szilárd eredményekre mégiscsak ráutalt nyelvész 
(a mi esetünkben például a magyar nyelv, más nyelvek 
esetében más nyelvek történetének kutatója) meg éppen 
tájékozatlanul áll az uráli nyelvtudomány végeérhetet
len rengetege előtt. Mindenképpen örvendeteá tehát, hogy 
újabban megjelent angol nyelvű munkájában a svéd Col-
linder Björn, az uráli nyelvek egyik jelentős eredmé
nyekre visszatekintő kutatója, az erre leghivatottabb 
nyelvészek egyike, vállalkozott az uráli nyelvhasonlítás 
terén elért szófejtö vizsgálódások kritikai megrostálására 
és összefoglalására. 

Rövid és tömör előszavában, illetőleg bevezetésében 
CoUinder nagyon sok olyan kérdésről szót ejt, amelyek
re nézve főként a szótár nem finnugor nyelvész forga
tóinak valóban már elöljáróban tájékozódniok kell. Rámu
tat először is arra, hogy a finn Setálá Emilnek az „Ety-
mologicum Magnum Fenno-ugricum" megteremtésére vo
natkozó, negyedfél évtizede lefektetett terve óta a finn
ugor szó fejtés területén a finnugor kutatás jelentős rész
leteredményeket ért ugyan el, mégis távol vagyunk at
tól, hogy Setálá terve valóra válhasson. Ugyanakkor azon
ban szerinte (s ebben vele minden finnugor nyelvekkel 
foglalkozó egyetérthet) legalább egy „Etymologicum Fen
no-ugricum Parvum" összeállítása nemcsak az egyetemi 
oktatás, hanem az indoeurópai és altáji nyelvészet mun-

272 



kásái szükségleteinek kielégítése céljából is igazán ha
laszthatatlan feladatnak látszik. Különben is — Collinder 
szerint — egyetlen egyetemi könyvtár, s tegyük hozzá, 
egyetlen egyetemi vagy akadémiai nyelvtudományi inté
zet sem lehet el az indoeurópai és sémi nyelvek kapcsola
tainak eredményes kutatása szempontjából egy olyan szó-
íejtő szótár nélkül, amely az uráli nyelvcsalád közös szó
készleti elemeinek etimológiája tekintetében kritikailag 
tájékoztat. 

A szerző már bevezetése első soraiban utal arra, hogy 
az előttünk fekvő kiadvány akár az >->-Uralic Vocabulary« 
Címet is viselhetné, hiszen az eredeti terv szerint e kötet 
első része lett volna az uráli nyelvekre vonatkozó váz
latnak. Csak a gazdaságosság vastörvénye (the irón law 
of economy) kényszerítette rá a szerzőt, hogy urál-altaji 
nyelvekre vonatkozó eredményeknek csak megrostált 
anyagát bocsássa szótárformában a kutatás rendelkezése
ié. Bármennyire is homályos számomra, hogy milyen ér
telmű gazdaságossági tekintetre hivatkozik a szerző, és 
bármilyen sajnálatos, hogy akármilyen értelemben is erre 
a körülményre hivatkoznia kell, mégis a kiadvány már 
jelenlegi formájában is szó szoros értelemben hiányt pó
tol a finnugor szófejtö kutatások mai állásának megisme
rési lehetősége tekintetében. 

Az uráli nyelvekre vonatkozó nagyobb összefoglalása 
— remélhetőleg csak ideig-óráig való — elmaradásáért a 
szerző a bevezető részben valamelyest kárpótol az uráli 
népeket, illetőleg nyelveket illető legszükségesebb isme
retek közlésével. A finnugor és a szamojéd nyelvek cso
portjára oszló uráli nyelvcsalád nyelveivel kapcsolatban 
nyilvánvalóan elsősorban az egyetemi oktatás szükségle
teit meg az indoeurópai és sémi nyelvtudomány érdeklő
dését tartva szem előtt, Collinder igazán csak dióhéjban 
tájékoztat előbb a finnugor, majd a szamojéd népek föld
rajzi elhelyezkedéséről, illetőleg az elhelyezkedésben tör
tént újabb eltolódásokról, a két csoportba tartozó nyelvek 
jelentősebb nyelvjárási tagozódásáról, írásbeliségük első 
jelentkezésének időpontjáról. Ezek a tájékoztatások a ma
guk tömörségében valóban mintaszerűek. A tömörség 
azonban néha olyan mérvű, hogy a fogalmazás félreért-
hetőségének veszélyével jár. Például a magyar nyelvre 
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vonatkozó mindössze négy sor mondatában az az állítás, 
hogy a magyar nyelvnek hosszabb története van, mint 
a többi uráli nyelvek bármelyikének (Hungárián has a 
longer history than any of the other Uralic languages), 
nyilván félreérthető. Ilyenféle megállapítás ugyanis csals 
a magyar nyelv n y e l v e m l é k e s k o r ának legrégeb
bi voltával kapcsolatban tehető. A magyar nyelvemlékes 
kornak a X. századdal való kezdete sem egészen pontos 
kormegjelölés, hiszen a magyar szórványemlékek sorába 
tartozó mohamedán források (Ibn Ruszta, Al-Gardizi, Al-
Bakri) ugyan valóban Al-Dzsajhaninak egy X. század ele
ji munkáján alapulnak, viszont emez egy ismeretlen szer
zőtől származó, 860 táján, mások szerint 870—889 között 
keletkezett, tehát IX. századi útleírás adatait (s közte 
persze a magyar szórványadatokat is!) dolgozta be mü
vébe [vö. ÓMO. 1. kk; Szabó Dénes, A magyar nyelv
emlékek. Bp., 1952. 7]. Ilyenformán tehát az első magyar 
szórványok a IX. századból valók. Ezek az igazán lényeg
telen fogalmazásbeli fogyatékosságok jórészt onnan szár
mazhatnak, hogy — mint erre nézve a szerző maga ü 
utal — az újabb magyar kutatások eredményeihez rajta 
kívül álló okokból nem juthatott hozzá [vö. VI. 1.]. , 

Mindjárt bevezetése első soraiban a szerző világosan 
értelmezi az u r á l i és a f i n n u g o r műszó pontos 
jelentését, sőt ismerteti egyetlen mondatban az uráli és 
indoeurópai, illetőleg a finnugor és indoeurópai nyelv
rokonság kérdésében — véleménye szerint — ma egyetlen 
elfogadható álláspontot. Az uráli és finnugor műszó pon
tos elkülönítésére azért van szükség, mert — szerinte -^ 
kevesen tudják, hogy az u r á l i megjelölés mit jelent' 
Így aztán sokan még a szaktudomány körébe tartozó 
nyelvészek közül is olyankor élnek a f i n n u g o r meg
jelöléssel, amikor helyesen u r a l i-t kellene használ-
niok. Ezzel kapcsolatban Collinder szükségesnek tartja 
megfogalmazni a finnugor, illetőleg uráli meg az indoeu
rópai nyelvcsalád ösrokonságának kérdésében saját tudo
mányos álláspontját. Szerinte az uráli és indoeurópai 
nyelv között feltételezett ősrokonság kérdése megvitatásra 
érdemes, de nem jó értelemben teszi fel a kérdést az, aki 
indoeurópai és finnugor rokonságról beszól: az előbbi 
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oyelvcsaládba tartozó nyelvek az utóbbiba tartozó nyel
vekkel csak az indoeurópai és az uráli osnyelv feltételez
hető ó'srokonsága révén rokonok (IX. 1.). 

Nemcsak eredeti célkitűzéséről és a benne kényszerűen 
tett változtatásokról tájékoztat a szerző, hanem valóság
gal művének az alkotás ideje alatti történetéről is. E tá
jékoztatásból értesülünk, hogy kezdetben Collinder nem 
szófejtő szótárt akart szerkeszteni. Minthogy — Collinder 
szerint — Szinnyei Józsefnek amúgy is „néma könyv"-e, 
a szinte merőben csak példatárra és könyvészeti utalá
sokra korlátozódó Magyar Nyelvhasonlítás még utolsó, 
hetedik kiadásában (1927) is elavultnak tekinthető, s az 
ugyancsak Szinnyeitol származó, kis terjedelmű német 
nyelvű összefoglalás (Finnisch-ugrische Sprachwissen-
schaft̂ ) is a tudomány természetszerű haladásával hason
ló sorsra jutott, a szerzőnek kellett hallgatói számára az 
uráli nyelvek összehasonlító nyelvtanát megszerkesztenie. 
Hűvel ehhez elengedhetetlen alapul az uráli nyelvek ösz-
szehasonlító hangtanának összefoglalását kellett tekinte
nie, előbb a csak uráli szók listáját állította egybe. Mint
hogy azonban ez a lista az összehasonlító hangtanhoz 
elégtelennek bizonyult, mellé összeállította a pusztán 
finnugor szavak jegyzékét is, beleértve azonban az olyan 
szavakat is, amelyek csak az ugor ág nyelveiben (vogul, 
osztyák, magyar), illetőleg a finn-permi ág négy nyelvé
ben, a finnben, lappban, mordvinban és cseremiszben kö
zös. Jóllehet ez bizonyos — CoUindertől jelzett — ve
széllyel járt, a továbbiakban aztán mégis arra határozta 
el magát, hogy jegyzékébe felvesz olyan szavakat is, ame
lyek csak az ugor és a permi, sőt éppen csak az obi-ugor 
fe a permi nyelvekben fordulnak elő. Ilyenformán aztán 
szótárába mintegy ezer etimológiát sorolt be. 

A munka gerincét kitevő szótári rész összeállítási 
szempontjainak megértéséhez a szerző szükségesnek tar
totta az anyag közlésére vonatkozó legfontosabb tudniva-
tókat is előrebocsátani. A szűkre szabott terjedelem miatt 
Collindernek az anyagközlésben nagyon takarékosan kel
lett eljárnia. Ebben a vonatkozásban alapvető szabály
ként azt az elvet követte, hogy egy-egy nyelvcsoportból 
általánosságban csak egy adatot közöl, de számításba ve-
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szi a nyelvjárásokat is, ha azok valamilyen szempontból 
figyelemreméltó adalékot nyújtanak. Gyakran idézi pél
dául a cseremisznek a malmizs és az osztyáknak a vasz-
jugáni nyelvjárását. Collindernek a jelentések közlésében 
a gazdaságos egyszerűsítést illető észrevételeit figyelmen 
kívül hagyva, fontosnak látszik a használt hangjelzés kér
désében tájékoztató megjegyzések ismertetése. Minthogy 
a különböző uráli nyelvek szókészletének forrásai hang
jelzés tekintetében tarka képet mutatnak, a szerzőnek 
— az uráli nyelvtudományban nem vagy kevéssé jártas 
közönsége igényeit szemmel tartva — bizonyos egysé
gesítéssel és egyszeríisítéssel gondoskodnia kellett szó
tára viszonylag pontosan értelmezhető hangjelöléséről, E 
hangjelzés kialakításában Collindert az a szempont ve
zette, hogy a hangjelzés a) a nyomtatás, olvasás és em-
lékezetbeli rögzítés szempontjából viszonylagosan könnyű 
legyen és b) ne hagyjon figyelmen kívül egyetlen, a le
író és a történeti hangtan szempontjából fontos jelensé
get. Viszonylag könnyű volt a már régen kialakult he-
lyesírású nyelvek (finn, észt, magyar) adatainak közlése; 
itt mindig az irodalmi helyesírása alak került bele a szó
tárba. A többi finnugor és szamojéd nyelvek adatainak 
átírási szempontjaira és a legfontosabb hangjelölési meg 
jel-értékbeli tudnivalókra nczve az előszóból (XVII— 
XXI. 1.) tájékozódhatik a kötet forgatója. 

Magát a szótári anyagot három, illetőleg négy részben 
csoportosította a szerző: I. az uráli meg II. a finnugor 
szóanyagot, valamint III. az indoeurópai kölcsönszókat 
(loan-words) magába foglaló részben. Egy negyedik, 
Uralo-Altaica című, függelékszerű részben CoUinder azo
kat az uráli szavakat sorolja fel, amelyek szembeötlő ha
sonlóságot mutatnak bizonyos altáji nyelvek (török, mon
gol, tunguz) egyes szavaival. Külön is hangsúlyozza, hogy 
ezzel nem foglal állást a feltételezett indo-uráli és urál-
altaji ösrokonság kérdésében, de ugyanakkor utal ma
gának e kérdésben több alkalommal közzétett fejtegeté
seire. E rész külön érdekessége, hogy a felvett szóanyag 
jó része — a szerző tájékoztatása szerint — az EíSz-ból 
való. Jóllehet a szótári rész szóanyaga ilyenformán tu
lajdonképpen négy különálló csoportban tanulmányoz-
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ható, az egyes nyelvek keretében dolgozó kutató a szó
tárban a nyelvenként összeállított mutató (Index verbo-
rum) segítségével jól tájékozódhatik. A történeti állat- és 
növényföldrajz kutatóinak munkáját segíti elö a latin ál
lat- és növénynévmutató (Index animalum et plantarum). 
Nyilván nagyon szigorúan összeválogatott, de így is vi
szonylag gazdag könyvészeti felsorolás tájékoztatja az ér
deklődőt az uráli összehasonlító nyelvtudománynak a 
szerzőtől nemzetközi számontartásra érdemesnek ítélt 
anyagában. Munkája szótári részében CoUinder tudatosan 
arra törekedett, hogy tisztán, szinte nyersen a száraz ösz-
szehasonlító anyagot adja. E törekvésében sajnálatosan 
addig megy, hogy szótári része tulajdonképpen csak kri
tikailag megrostált, jelentéseket és itt-ott származékokat 
is feltüntető szójegyzék. Az etimológiailag egymással 
egyezőnek tartott szók ilyen merő felsorolásából legtöbb 
esetben a szótár tanulmányozójának nincs lehetősége az 
egyes etimonok alá vont szók egybetartozásának ellen
őrzésére, illetőleg nincs lehetősége arra, hogy az etimoló
giák irodalma tekintetében könnyen tájékozódjék. A va
lamiféle „gazdaságosság" szempontja így károsan befo
lyásolja éppen a szótár szaktudományi használhatóságát. 
Hogy azonban a szerző az etimológiák elfogadása tekin
tetében szigorú mértékkel dolgozott, mutatja az a körül
mény, hogy míg a magyar kutatók még a legújabb idők
ben is a finnugor eredetű magyar toszok számát mintegy 
1000—1100-ra tették (vö. Zsirai Miklós, Finnugor rokon
ságunk. Bp. 1937. 47; Vermes Stefánia: NyK LI, 435; 
Bárczi Géza, A magyar szókincs története^. Bp. 1958. 5), 
Collinder mutatójának a magyar szóanyagot magában fog
laló részében 400-nál csak valamivel több szót találunk. 
Aszótár e tekintetben való eljárásmódját a szaktudományi 
bírálat, úgy érzem, nem vette elég közelről szemügyre, 
habár néhány szó nem eléggé indokolt hiányát már ed
dig is észrevételező megjegyzéssel kísérték (vö. Lakó 
György: NyK LIX, 213—7). 

A fenntebb tett értékelő-észrevételező megjegyzések ol
vasása során, gondolom, eléggé kidomborodott az, hogy 
e kis, alig kétszáz lapnyi terjedelmű szótárban az indo
európai, altáji és uráli nyelvek összefüggéseinek, 'illetö-
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leg érintkezésének kutatója milyen nélkülözhetetlen se
gédeszközt kapott. A magyar szókincs történetének vizs
gálója, sőt ezen túlmenően a Onnugor nyelvek kapcso
latainak, egymáshoz való viszonyának kutatója számára 
is e szótár biztos kalauz egyfelől az uráli etimológiai ku
tatás, másrészt meg az uráli nyelvtudományi irodalom 
legkiemelkedőbb eredményeinek megismeréséhez. 

1960 



COLLINDEB BJÖRN 
UKALI ÖSSZEHASONLÍTÓ NYELVTANA 

Mentő] gazdagabb, szerteágazóbb egy-egy tudomány
szakban a tudományos tevékenység, mentől inkább, mén
né] alaposabban tisztázottak a szóban forgó tudomány
szak részletkérdései, annál inkább szükség van bizonyos 
időközökben, de hozzávetőlegesen egy-egy emberöltőt fel
ölelő időszakaszban ismétlődő rendszerességgel a tudo
mányszak összes alapvető kérdéseit, biztos részletered
ményeit összefoglaló kézikönyvekre. Amellett hogy iga
zában az ilyen összefoglalások mutatják meg az addigi 
részletkutatások értelmét és értékét, egyben ráébreszt
hetik még a részletkutatások bűvöletétől megszállottakat 
is, az összes kérdések összefoglaló szemléletére törekvő 
kutatót meg éppen rádöbbenthetik az egész tudomány
szak tei'ületén a tudományos tevékenységben megmutat
kozó egyenetlenségekre, egyes részletek aprólékos kidol
gozottsága mellett jelentős kérdésterületek tökéletes vagy 
viszonylagos elhanyagolására. E felismerés nyomán az
tán újabb, tervszerűbb részletkutatás indulhat, s majd 
tökéletesebb összefoglalás születhetik meg. 

Aligha van az egyetemes nyelvtudomány körébe tar
tozó olyan nyelvcsalád, amellyel kapcsolatban inkább 
idő- és alkalomszerű lenne e megállapítást hangoztatni, 
mint éppen az uráli nyelvcsalád vonatkozásában. Éppen 
a svéd CoUinder Björn angol nyelven megjelentetett kis 
finnugor etimológiai szótárának értékelése kapcsán (1. e 
kötetben az előbbi méltatást) már alkalmam volt rámu
tatni arra, hogy az uráli nyelvtudományban az anyag-
feltárás és a részletfeldolgozás mellett mennyire háttérbe 
szorult a nagyarányú összefoglalás munkamozzanata. 
Ugyanakkor viszont — a szűkre szabott keretek között 
legalább futólag — szóvá tettem azt is, hogy milyen saj
nálatos hátrány származik ebből nemcsak az uráli nyel
vek kutatóinak további munkáját tekintve, hanem egyes 
nyelvcsaládok összefüggéseinek felderítésen nagy távla
tokban dolgozó nyelvészek tevékenységére nézve is. 

Amint az már előbb említett, illetőleg ott értékelt eti
mológiai munkája bevezetésében írtak nyomán várható 
volt, CoUinder, az uráli nyelvtudomány e kimagasló egyé-
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nisége két évtizeddel előbb fogant terve valóra váltása
ként a FgrVoc. és egy nyelvtani magyarázatos uráli szö
veggyűjtemény (Survey of the Uralic Languages. Upsala, 
1957) megjelentetése után két-három évvel az uráli nyel
vek kézikönyve (A Handbook of the Uralic Languages) 
harmadik részeként a kutatás számára világos, könnyen 
áttekinthető' egybeállításban összefoglalta az uráli nyelv
tudomány szinte két évszázadának időtálló eredményeit 
[Comparativ Grammar of the Uralic Languages by Björn 
Collinder. Stockholm (Upsala, 1960). 416 + 31, 5 térkép
vázlattal]. 

A finnugor etimológiai szótárnál jóval terjedelmesebb, 
előttem fekvő munka bevezető sorai (Preface V—VI. 1.) 
éppen úgy értékes tájékoztatást nyújtanak e mű elkészü
lése körülményeire, az összefoglalás szükségességének in
doklására nézve, mint a már nélkülözhetetlen munkaesz
közzé vált Finno-Ugric Vocabulary előszava. Az uráli 
nyelvek kutatóinak általános véleményét foglalja össze 
Collinder akkor, mikor hangsúlyozza, hogy Szinnyei Jó
zsef F i n n i s c h - u g r i s c h e S p r a c h w i s s e n -
s c h a f t-ja második, illetőleg a M a g y a r Nyelv
h a s o n l í t á s hetedik kiadásának megjelenése (1922, 
illetőleg 1927) óta, tehát immár több mint egy negyed
százada semmi sem történt a részleteredmények meg
vizsgálása és az elfogadható megállapítások nagyobb egy
ségbe, rendszerbe való összefoglalása terén. Kiegészítés
ként ehhez még hozzátehetem, hogy egyébként is Sziny-
nyei német nyelvű összefoglalása a Göschen-sorozat egyes 
köteteinek szűkre szabott terjedelme miatt a tudományos 
kutató számára már a maga korában sem nyújtott ki
elégítő mértékben tájékoztatást, s a magyar nyelvű ki
advány (NyH) is csak az egyetemi oktatás céljaira készült 
olyan merő példagyűjtemény volt, amely bevezetésében 
ugyan az ,,ún. ui'ál-altaji nyelvtörzshöz sorozott nyelvek 
és nyelvcsaládok" között a finnugoron kívül a szamojéd, 
török-tatár, mongol és mandz.su-tunguz nyelvekről, e 
nyelvek irodalmáról is megemlékezett, de a mű nagy ré
szét tevő válogatott példatár úgyszólva teljesen a finn
ugor nyelvek körén belül maradt, s csak itt-ott volt te
kintettel a szamojéd megfelelésekre is, holott java részé
ben oszthatjuk Collindernek sajátjaként hangoztatott vé-
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leményét, hogy a finnugor alaktannak egyetlen kérdését 
sem lehet a szamojéd nyelvek tekintetbe vétele nélkül 
eredményesen megoldani. Collinder szerint az uráli nyelv
tudomány oszthatatlan (5. 1.). 

E meggyőződésből kiindulva, Collinder első feladatként 
mintegy ezer uráli etimológiájából egybeállította finn
ugor szófejtö szótárát (FgrVoc), majd — az uráli össze
hasonlító nyelvtan segédeszközeként — uráli szöveggyűj
teményét (1. előbb!). Az e munkáit követő összehasonlító 
nyelvtan bevezetése tájékoztat arról is, hogy ilyen elő.-
készítés után milyen célt szánt Collinder a maga Com-
parativ Grammar-jának. Szerinte minden összehasonlító 
nyelvtan fő célja a történeti (diakronikus) rekonstruálás 
(diachronic reconstruction). A rekonstruáló munka bizo
nyító anyagát a nyelvről nyelvre azonosítható jelentés
hordozók (meaning-bearers): a szók, tövek és toldalékok 
teszik. Hogy a rokon nyelvek jelentéshordozói kölcsönö
sen azonosíthatók legyenek, hangalakban és jelentésben 
meg kell felelniök egymásnak. A megfelelések szabály
szerűsége szófejtö fonológiai alapon nyugszik: ezért az 
e t y m o l o g i c a l p h o n o l o g y az összehasonlító 
nyelvtannak inkább alapvetése, aláépítménye, mintsem 
szerves része. Másrészt azonban az uráli szófejtö fonoló
giának számba kell vennie a köz-finnugor, a köz-szamo
jéd és a köz-uráli nyelv hangjait és hangkapcsolatait, s 
ezért a szó fej tő fonológiának az összehasonlító nyelvtan 
első, alapvető részét kell képeznie. A hangkapcsolatokat 
azonban lehet — sőt bizonyos mértékig kell — a szer
kezet (structure) szempontjából is nézni. Ezért meg ok
tatási célból is a szerkezet vizsgálatára a szerző közvet
lenül a szófejtő fonológiát tárgyaló fejezet után kerít 
sort. (Az ide vonatkozó szakirodalom ismeretének hiánya 
meg e tájékoztató szemle terjedelme miatt e sorok író
jának mellőznie kell annak vizsgálatát, hogy ez a feje
zeti tagolás mennyiben függ össze a nyugaton divatozó 
strukturalista szemlélettel.) Már a bevezetés jelzi, hogy 
a szerző egy külön fejezetben szándékszik összefoglalni 
az etimológiai alapon tárgyalt alaktani kérdéseket. 

Minthogy e folyóirat nyelvtudományi szemle-anyaga 
minden munkát elsősorban a magyar nyelvtudomány 
szemszögéből való felhasználhatóságát és a tudományos 
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kutatás általánosabb érdeklődését tekintve vizsgál, ne 
lássék egyoldalúságnak, ha ezúttal is az alábbiakban el
sősorban e két szempontból kiemelhető mozzanatokra te
relődik rá a figyelem. 

Szélesebb körű érdeklődésre tarthatnak számot és az 
egyetemi oktatásban is jól felhasználhatók elsősorban a 
munka bevezető fejtegetései (Introduction 11—42. L). Ez 
a rész az uráli népek, illetőleg nyelvek tagozódását, ro
konságát, az egyes uráli nyelvek elterjedési területét, a 
népek történetét, írásbeliségük jelentkezését, az irodalmi 
és a köznyelv vázlatos történetét, a népi elnevezések ere
detét és a nyelvi kölcsönhatásokat tárgyalja a legfoiUü-
sabb példák említésével. E keretben természetesen a ma
gyarnak is nagyjából arányos, de valamivel kevesebb 
részt juttat a szerző, mint a finnek és finnségi nyelvek
nek. Amit azonban a magyarságról és főként a magyar 
nyelvről mond, az a tudomány mai szintjén leszűrhető 
legfontosabb eredmények jó összefoglalása. Mindössze 
történeti vonatkozású tájékoztatásában kell kissé túlzó
nak minősítenünk a szerzőnek azt a megállapítását, amely 
a IX. század végi nyolc törzs szövetségében a török elem 
többségét lehetőnek tartja, hiszen ez legfeljebb a vezető 
rétegek vonatkozásában felvethető lehetőség. 

A bevezetés összefoglaló táblázatában tájékoztat a 
szerző az egyes uráli népek lélekszáma tekintetében is. 
A kimutatás az uráli népek lélekszámát együttesen mint
egy 23 millióban állapítja meg. CoUinder számadatai 
alapján — a sor elején álló magyart figyelmen kívül 
hagyva — az uráli népek lélekszám szerinti rendje ilyen
formán alakul; finn 4 millió, mordvin 1 1/2 millió, észt 
1 millió, votják 2/3 millió, cseremisz 1/2 millió, zűrjén 
1/2 millió, karjalai finn 1/4 millió, lapp 30 ezer, vepsze 
30 ezer, osztják 20 ezer, jurák (nyenyec) 18 ezer, vogul 
6 ezer, szelkup (osztják-szamojéd) 5 ezer, tavgi 1000, je-
niszei szamojéd 250. — A nagyon csekély számú, illető
leg kihalófélben lévő lívekre és vótokra nézve Collinder, 
úgy látszik, nem rendelkezett megbízható adatokkal, s 
ezért a számadatok helyére ?-et tesz. A szibériai kamazi 
nyelvet Collinder a kihalt uráli nyelvek közé sorolja. 

Mivel az uráli nyelvtudományban eleddig nem alakult 
ki egységes hangjelzés, de meg mivel az egyes fejlettebb, 
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irodalommal rendelkező nyelveknek külön helyesírásuk 
van, nagyon nehéz kérdés egy uráli összehasonlító nyelv
tan írója számára az adatok fonetikai közlésének olyan 
alkalmas módját megtalálni, amely egymással összevet-
hetökké tegye, egymástól jócskán különböző fonetikus 
írással vagy éppen helyesírással lejegyzett vag)'̂  kiadott 
uráli nyelvi anyagot. A szerző a nyomdai munka, a köny-
nyű olvasás és megjegyezhetőség, valamint a fonológiai 
és általában a szaktudományi felhasználhatóság szem
pontját tartva szem előtt, külön egységes jelölésrendszert 
állított egybe. A bevezetés a tőle használt jelölésrend
szerről is kielégítő mértékig tájékoztatja a kötet forgató
ját, és így jól használható kalauzt ad a közölt adatok 
eléggé bonyolult hangjelzésének értelmezéséhez. 

Az összehasonlító nyelvtan törzsének első nagy feje
zete az M-Etymological phonology* címet viseli. Etimolo-
gikusnak azért nevezi a szerző e fonológiát, mert eti-
mológiailag egy töröl szakadt, egymással megegyező szók 
hanganyagának megfeleléseit, illetőleg e hanganyag tör
ténetét tárgyalja. Klasszikus nyomokon haladva, Collin-
der előbb a jóval tisztázottabb mássalhangzó-, majd a 
még sok bizonytalanságot nyújtó magánhangzó-rendszer 
összehasonlító történeti fonológiáját adja. A mássalhang
zók vizsgálata során természetesen külön tárgyalja a kez
dő (initial) és a nem-kezdő (non-initial), azaz a szóbel-
seji, szóvégi mássalhangzókat, illetőleg mássalhangzó
csoportokat. Külön fejezet jut az első és külön a második 
szótagbeli magánhangzók történetének is. 

A nyelvszerkezeti kérdésekkel foglalkozó második fe
jezet (Structure) általános nyelvészeti kitekintéssel a je
lentéshordozók (meaning-bearers) különböző fajtáit jó
részt az uráli nyelvek körén kívül eső példaanyag fel
használásával az általános nyelvtudomány iránt érdek
lődő számára is érdekesen és tanulságos módon tárgyalja. 
Rámutat arra az egyébként ismert tényre, hogy ritkábban 
egyetlen hangból álló szóknak, leggyakrabban azonban 
hangcsoportoknak lehet, illetőleg van jelentés-megkülön-
böztető szerepük. A fejezet külön alfejezetekben tárgyalja 
H tövek és a toldalékok (simple stam and sufixes) és az 
összetett jelentéshordozók (complex meaning-bearers) 
kéidését. Gazdag példaanyaggal illusztrált fejezeteket 
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szentel itt a szerző a szóképzés, a szóösszetétel, a név- és 
igeragozás, valamint a mondatszerkezet kérdéseinek. (Ez 
utóbbi fejezet megírását a szerző a bevezetőben Paavo 
Ravilának, a Finnugor Társaság elnökének köszöni meg.) 

A tulajdonképpeni alaktani rész (Etymological morpho-
logy) a toldalékok tárgyalásával kezdődik. Külön-külön 
sorakoznak fel az elöuráli, illetőleg előfinnugor korig 
visszavezethető névszó- és igeképzök a szokásos kettős 
csoportosításban (denominalis és deverbális képzők). A 
ragozásra e fejezetben is részletesen sor kerül, s itt is 
mindig az elöuráli vagy legalábbis az előfinnugor kor 
formánsainak megállapításával kezdi fejtegetéseit a szerző 
úgy, hogy aztán az egyes uráli nyelvekből vett jelentős 
számú példán mutatja be a mai alaktani rendszerből ki
elemezhető tanulságokat. A szerző tárgyalásmódjára ál
talánosságban jellemző, hogy a példaanyag sohasem je
lentkezik puszta felsorolásokban. A szerző vagy maguk
ból a példákból indul ki, és úgy magyaráz szerkezeti, 
alaktani sajátságokat, vagy magyarázatok illusztráló 
anyagaként és magyarázatok kíséretében sorakoztatja fel 
példáit. Erre egyébként az egymástól távoli, a tanulmá
nyozótól teljes egészükben amúgy sem ismert nyelvek 
esetében valóban különlegesen szükség van. Természete
sen — főként a korlátozott terjedelem miatt — nem ke
rülheti el a szerző azt, hogy hellyel-közzel ne a nyelvé
szeti bizonyítóanyagnak merő felsorolásszerü közlésével 
egészítse ki összehasonlító nyelvészeti fejtegetéseit. 

Mielőtt a könyvészeti anyagra nézve néhány megjegy
zést tennék, a kötet anyagának ismerete szempontjából 
szükségesnek tartom jelezni, hogy Collinder művéhez vi
szonylag terjedelmes függelék (Appendix 375—416. 1.) 
csatlakozik; a két részből álló függelékbe a szerző előbb 
említett két műve, a FgrVoc. és Survey anyagára vonat
kozó kiegészítéseit, helyesbítéseit sorakoztatja fel. 

Bármennyire is egy élet tudományos eredményeit, 
szemléletmódját tükrözteti vissza egy ilyen nagyarányú 
összefoglalás, a szerzőnek fel kellett használnia az uráli 
népekre, illetőleg nyelvekre vonatkozó teljes megelőző 
irodalmi anyagot is. Abban a tekintetben, hogy a szerző 
mit és hogyan használt fel, illetőleg mely pontokon fejt 
ki saját kutatásain alapuló véleményt, erre nézve tájé-
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kozódni igazában csak a kérdésekben alaposan jártas uráli 
nyelvész tud. Collinder művéhez — részint műve egye
temi kézikönyv-jellege, részint meg takarékossági okok 
miatt is — csak a szerzők neveinek betűsoros rendjében 
áUitott egj'̂ szerű címkönyvészetet csatol. E rész első felé
ben nyelvek szerint a felhasznált, illetőleg felhasználható 
összefoglalóbb jellegű nyelvészeti, szótári, néprajzi, bib
liográfiai munkákra, népesedési térképekre nézve tájé
koztat, majd az egyes uráli népekre vonatkozó forráski
adványok és részletkutatások (Surces and investigations) 
könyvészeti anyagát állítja egybe. 

Lehetetlen az uráli nyelvtudomány körének csak cse
kély mértékben jártas számára kritikailag értékelni egy 
olyan könyvészeti egybeállítást, amelynek könyvanyaga 
számomra amúgy is jórészt hozzáférhetetlen. Az egybe
állítás eredendő nehézségeire azonban nem árt ráirányí
tani a figyelmet. A szerzőnek valóban nagy körültekin
téssel kellett kiválogatnia a gazdag irodalmi anyagból a 
legfontosabb, leginkább felhasználható anyagot, de úgy, 
hogy azért az egybeállításban a kérdések történetében je
lentős szerepet játszó kutatóknak ma már sokszor csak 
pusztán tudománytörténeti jelentőségű munkái is helyet 
kaphassanak. Hogy milyen hatalmas anyag felett kellett 
a szerzőnek uralkodnia, arra nézve jellemzőül csak egy 
újabb könyvészeti egybeállítás számszerű adatait vetem 
egybe a szerző bibliográfiájában szereplő címszók szá
mával. Közelebbről ugyanis Martti Kahla közzétette a 
Szovjetunióban 1918—1959 között megjelent finnugor vo
natkozású munkák jegyzékét, benne 1602 bibliográfiai 
adatot tart számon (1. FUF. 62/7. 1—193). Bármilyen je
lentős is a szovjet finnugorisztika, e mellett az uráli 
nyelvtudományban egy század óta kiemelkedő szerepet 
játszó finn és magyar meg más népek tudományosságá
ban az uráli nyelvtudomány vonatkozásában virágzást je
lentő utóbbi század alatt szinte felmérhetetlenül nagy a 
nyelvtudományi termés. Éppen ezért Collindernek hozzá
vetőlegesen másfélezer kiadvány-címet felölelő összeállí
tása igazán csak a legfontosabb munkákat és más közle
ményeket tartalmazhatja. Ha utánanézünk a tőlünk job
ban ismert magyar irodalmi anyagban, Gyarmathi Sá
mueltól korunkig minden jelentősebb tudományos ered-
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meny könyvészeti számontartásával találkozunk. Magyar 
vonatkozásban és bizonnyal más tekintetben is egy kis 
egyenetlenséggel mégis találkozunk. Például Berze-Nagj 
Jánosnak a Heves megyei nyelvjárásról (1905) írt tanul
mánya helyet kapott a bibliográfiában, nem került azon
ban bele nagyon sok, ennél jóval korszerűbb nyelvjárás-
tanulmány, egyebek között például Wichmann György és 
Munkácsi Bernát részben finnugor alapon írt csángi 
nyelvjárásmonográfiája sem. (A félreértések elkerülése 
végett megjegyzendő, hogy e sorok írója teljesen feles
legesnek ítéli a könyvészeti anyagnak magyar monográ
fiák besorolásával való felduzzasztását. Megjegyzése tehál 
csak a válogatásbeli következetlenségre vonatkozik,) 
Néha egy-egy kérdés esetében jelentéktelen kis közle
ményekre hivatkozik a szerző, és figyelmen kívül hagyja 
a kérdés igényesebb kidolgozását (1. pl. e sorok írójától 
a Marosvásárhelyi Sorok-kai kapcsolatban idézett egyik 
folyóiratbeli kis közleményét az e kérdésről külön dol
gozatban is megjelent két terjedelmesebb feldolgozás he
lyett). Mindez jórészt azzal a panasszal menthető, ame
lyet az újabb magyar nyelvtudományi irodalom nehéz 
megközelíthetőségére nézve a szerző már a FgrVoc. elő
szavának befejező mondatában hangoztatott. 

E néhány kritikai észrevétel mit sem változtat azon az 
elismerő értékelésen, amely az itt vizsgált kötet átnézést 
során minden kutatóban már a vállalkozás nagysága és 
még inkább a megoldás magas, korszerű szintje láttár 
feltétlenül kialakul. Éppen ezért aligha túlzó az a véle
mény, hogy az uráli nyelvek bármelyikével akárhol fog
lalkozó kutató a finnugor, illetőleg uráli összehasonlító 
szótár és az uráli szöveggyűjtemény mellett, vagy talán 
még ezek előtt, elsősorban Collinder uráli összehasonlító 
nyelvtanát használhatja az elkövetkező évtizedekben a 
legfontosabb kérdésekben biztosan tájékoztató, nélkülöz
hetetlen kézikönyvként. 
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N C P B A L L A D A I N K É L E T Ü T J A 

I 

Az európai s különösen a közép-európai nemzeti iro
dalmak legtöbbjében a francia forradalom századának vé
gétől kezdődően jelentkező ízlésáramlatok között szinte 
egy századig alig van olyan, amelyik hatásában és jelen
tőségében fölülmúlná az irodalmi népiesség áramlatát. 
De noha ennek az irodalmi áramlatnak gyökérszálai még 
a XVI. század végéig, addig nyúlnak vissza, mikor a dan 
Vedel 1591-ben elsőként tett közzé dán-népköltési ter
mékeket, a népinek ez a korai jelentkezése akkor még 
nem törte át a dán nemzeti irodalom nyelvi korlátait. A 
Dép élőszájon hagyományozódó költői termékei iránt csak 
akkor ébredezett Európa-szerte az érdeklődés, amikor a 
XVIII. század második felében a francia forradalmat meg
előző és az azt követő évtizedek politikai törekvései már 
a feudális kötöttségek rabságában vergődő nép sorsán 
való gyökeres forradalmi változtatás igényéig fokozódtak. 
Petőfi Sándornak Arany Jánoshoz éppen a szabadságharc 
kezdetét megelőző évben írt híres sorai fejezik ki leg
tömörebben és legtalálóbban a népiességben elválasztha
tatlanul összeszövődő irodalmi és politikai törekvések 
egycélúságát: „Ha a nép uralkodni fog a költészetben, 
Irözel áll ahhoz, hogy a politikában is uralkodjék" (1847. 
február 4-én kelt levélből). 

Ennek ellenére a n é p i felfedezése és a művelődési 
életbe való belegyökereztetésére irányuló törekvés ma
gyar viszonylatban a XVIII. század végétől csak lassan, 
bátortalanul jelentkezett. Más, vele ellentétes irányú po
litikai, társadalmi és irodalmi törekvésektől hátráltatva, 
végül is csak a XIX. század derekán veszi kezdetét a 
népköltési termékek nagyarányú, de inkább irodalmi, 
mint tudományos célú gyűjtése. Legelőbb a halhatatlan 
népmese, majd a népdallal együtt a népballada került 
bele a gyűjtők érdeklődési körébe. Ennek az érdeklődés
nek a hasonló nyugat-európai törekvésektől való szellemi 
függése jogosan feltételezhető. A harmincas évek dere
kán a berlini egyetemen tanulmányokat folytató erdélyi 
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Kriza János (1811—1875) és az ugyanetájt kétszer is n 
gat-európai tanulmányúton járt nagy kor- és szellemt 
a magyarországi Erdélyi János (1814—1860) ilyen irái 
érdeklődése felébredésében kétségtelenül része lehe 
annak, hogy mindketten külföldi útjukon alkalmai 
megismerkedhettek a Percy Thomas (1729—1811) s 
püspök gyűjtötte világhírű ó-angol balladákkal. Percyi 
az európai nemzeti irodalmakra rendkívüli hatást g 
koroló gyűjteménye még 1765-ben R e l i q u i e s oí A 
c i e n t E n g l i s h P o e t r y (Régi angol költészeti e 
lékek) címmel jelent meg. E gyűjtemény megismerése 
a népballada nyugati értékelése hihetőleg serkentbe 
Krizának, de fokozhatta Erdélyinek, a magyar esztéti 
gondolkodás úttörőjének is a népballada iránti érdek 
désót. Mikor aztán Erdélyi a negyvenes évek elején 
Kisfaludy Társaság támogatásával — Krizával egyi( 
ben — egy nagy magyar népköltési gyűjtemény anyai 
nak egybehordatásán fáradozott, munkatársai jóvoltál 
több népballada (Fehér László, a halálra táncoltat 
leány, a házasodó királyfi, Angyal Bandi, Barna Pé 
stb.) került bele a N é p d a l o k é s m o n d á k (I—] 
Pest, 1846—1848) címmel napvilágot látott háromköte 
népköltési kiadványba. A később nagy meglepetést ok( 
klasszikus balladák közül a K ö m i v e s K e l e m e n n 
nek a kiadvány III. kötetében szerényen meghúzódó 1 
romsoros töredéke azonban természetesen akkor még ni 
vonhatta magára a figyelmet. Ilyenformán valamel] 
mértékben érthető, hogy a népballada iránti érdeklőt 
a Kisfaludy Társaság kiadásában és az Erdélyi melí 
getö gondozásában megjelent első nagy magyar népk 
tési gyűjtemény nyomán akkor még nem lángolt fel. 
érdeklődés felébresztésében Krizának és a Vadrózsákn 
jutott a döntő szerep [Kriza szerepére és a Vadrózsáh 
nézve 1. Antal Árpád, Faragó József és Szabó T. Atti 
K r i z a J á n o s (Bukarest, 1965) című tanulmányköl 
tében főként Faragó tanulmányát]. Az Aranyosszéken 
Háromszéken népi környezetben felnőtt Krizát a gy( 
mek- ós ifjúkor sok-sok személyes emléke kapcsolhal 
ugyan a székely balladákhoz, mégis a balladai tragiku 
szépségét Percy balladái tudatosíthatták benne. 
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A klasszikus magyar népballadák elsője azonban még
sem Kriza, hanem Nagy Lajos közlésében (Kolozsvári 
Közlöny 1858) keltett országra szólóan olyan feltűnést^ 
hogy a tragikus szépségekre annyira érzékeny Erdélyi 
ezt külön tanulmányban méltatta (Barcsai, ó-székely nép
ballada: Erdélyi János kisebb prózái. Sárospatak 1863. I, 
168—75). Mikor aztán a megjelenés előtt álló V a d r ó 
zsák anyagából ízelítőül Gyulai Pál esztétikai és iroda
lompolitikai fejtegetések kíséretében közzétett két remek
be faragott balladát, a B á t o r i B o l d i z s á r t és a 
J ú l i a s z é p l e á n y t , a kor legnevesebb irodalomtör
ténészével, Toldy Ferenccel és a nagy tekintélyű, euró
pai műveltségű Kazinczy Gáborral vette fel a harcot a 
népballadának és általában a népköltészetnek az iroda
lomban való értékelése és szépségeinek az irodalomba 
való belegyökereztetése érdekében (L. Gyulainak iroda
lompolitikai kérdésekkel átszőtt értékelését: Két ó-székely 
népballada: Szépirodalmi Figyeld 1862. 177—9, 193—7, 
209—11, 225—7, 241—5). „Aki képzelhet oly valóban 
nemzeti költészetet — írja dolgozata zárósoraiban Gyu
lai —, melynek legalább egyik alapja nem a népköltészet, 
az csak az idegen irodalmak utánzásában keresi a nem
zeti költészet dicsőségét." 

Az, hogy Erdélyi a népballadával kapcsolatos észrevé
teleit nem saját gyűjteménye balladás darabjaival, Gyu
lai meg éppen a Kriza megjelenőben lévő gyűjteményé
ből közölt két remekkel kapcsolatban vetette papírra, 
mindez mutatja, hogy a népballada irodalmi életútja még
iscsak Kriza és munkatársai gyűjtése eredményeinek a 
Vadrózsákban való megjelentetésével (Kolozsvár, 1863) 
kezdődik. Az addig esztétikailag az irodalomban értékelt 
két-három ó-székely balladával szemben a Vadrózsák 
már a székely balladák egész sorával ismertette meg a 
korabeli olvasót. 

Ennek hangsúlyozott kiemelésekor meg kell azonban 
említenem, hogy szerencsére Kriza és munkatársai mel
lett — a Vadrózsák gyűjtőmunkájának tervezgetésével 
egyidőben, de ettől függetlenül — a moldvai csángók kö
zött élő — Petrás Ince János (1813—1886) klézsei plébá
nosnak a székely balladával egy töröl szakadt moldvai 
csángó balladaköltészet remek darabjaira is ráterelődött 

19 — Nyelv és irodalom 289 



a figyelme. Petrásnak még a múlt század negyvenes évei
ben megindított népköltési gyűjtéséből azonban az ö éle
tében a kor népszerű nyelvészeti folyóiratában, a Magyar 
Nyelvőrben csak néhány darab jelent meg, a gyűjtés leg
szebb ballada-darabjai — méltatlan körülmények között 
— több mint egy évszázadig lappangtak (A kézirat ki
adását 1. Domokos Pál Péter—Rajeczky Benjámin: Csángó 
népzene. Bp. 1956. I, 35—100). 

Kétségtelenül már Kriza maga is tudatában lehetett, 
de levelezés révén a Vadrózsák sikerét előkészítő Gyulai 
is tudatosíthatta benne azt, hogy napvilágra készülődő 
gyüjteménj'-e legnagyobb érdeklődést kiváltó, legértéke
sebb darabjai éppen a népballadák lesznek. Elárulja ezt 
már maga a népköltési anyag csoportosítása is. A balla
dák rendkívüli értékének biztos tudata nélkül ugyanis 
Kriza aligha rendezte volna gyűjteménye anyagát úgy, 
hogy a ••Balladák, dalok és rokonnemüek« címet viselő 
első rész, és itt is éppen a Kádár Kata két udvarhely
széki változata nyissa meg a székely vadvirágok sorát, 
majd nyomában is remekbe készült balladák — a Gyulai 
közlésében már előbb említetteken kívül Bodrogi Fe-
rencné. Budai Ilona, Kömives Kelemenné, Szomszéd le
gény Gyurka meg mások — sorakozzanak fel, illetőleg szó
ródjanak szét a Vadrózsák lapjain mintegy csalétkül az 
olyan olvasó számára, aki ugyan csak komor, sötét tra-
gikumú balladát keresgél, de közben mindegyre el kell 
ámulnia a kötet másmilyen darabjainak szépségein is. 

Mivel azonban a népballada a feudalizmus korának 
gazdasági, társadalmi és művelődési körülményei között 
született, amikor a figyelem ráterelődött, már a feuda
lizmus hanyatlásával együtt a balladaköltészet élete is a 
lassú halódásra, a kapitalista iparosodásnak, illetőleg a 
polgárosodásnak jobban kitett pontokon meg éppen a 
rohamos pusztulásra volt ítélve. A népballadaköltészet 
remekeinek felfedezésével egyidejűleg éppen ezért több
kevesebb bizonyossággal jelentkezett a várható enyészet 
kérlelhetetlenségének sejtelme is. Népballadáink meg
mentésére a továbbiakban kettős út kínálkozott. Egyrészt 
igyekezni kellett, hogy a még élöszájon tovább öröklő
dött remekeket —• a változatokat is beleértve — mentől 
hiánytalanabbul gyűjtsék össze, másrészt pedig azon kel-
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lett lenni, hogy a már egybegyűlt balladaanyag legszebb 
darabjai mentől szélesebb körben ismertté váljanak. 

Ha az ilyen együttesen jelentkező igények esetében 
fontossági sorrendet kellene megállapítanunk, természe
tesen a biztos pusztulásnak kitett értékek megmentésére 
irányuló törekvéseket kellene előnyben részesítenünk. Ez 
esetben azonban a kérdés nem vetődött fel olyan formá
ban, hogy egyik törekvés előnyben részesítése a másik 
teljes elhanyagolását jelentette volna. A századvég fej
lettebb tudományos igényeit megelőző két-három évti
zedben ugyanis a folklór-gyűjtés addigi klasszikusai — 
Krizát sem véve ki — úgyszólva kizárólag irodalmi cél
lal, az irodalom gazdagításának célkitűzésével gyűjtöt
tek. Amellett tehát, hogy a gyűjtés eredményei e?:en a fo
kon, sőt még a folklórtudomány későbbi, fejlettebb sza
kaszában is a szaktudomány érdekeit szolgálták, alkal
masak voltak a legszélesebb köiii érdeklődés kielégíté
sére is. 

A Krizáig, sőt még utána is két-három évtizedig meg
jelent balladaközlemények ugyanis csak népballadaszö
vegeket adtak és nem jelentkezett a ballada az élő, népi . 
előadásban tőle elszakíthatatlan dallam társaságában. Ez
zel a puszta, szövegközléssel a népballada ugyan könnyeb
ben hozzáférhető volt a kellő zenei műveltséggel akkor 
még nem rendelkező olvasóközönség számára, a közlés 
szaktudományi értékét illetően azonban a klasszikus 
gyűjtök pusztán szöveges kiadványai érthetően csak fe
lényi értékűek lehettek a későbbi gyűjtőknek a dallam 
és a szöveg szétszakíthatatlan egységét tiszteletben tartó 
közlésével szemben. Míg tehát Kriza, valamint ismert és 
ismeretlen gyiíjtötársai, sőt még a kortárs Gyulai Pál, Se-
besi Jób, Szabó Sámuel, Vass János számos társukkal 
együtt csak szöveget gyűjtöttek, és e gyűjtési eljárásmód
ban követte őket az alföldi és a bánsági népköltészet 
klasszikus gyűjtője, Kálmány Lajos is, elszórt kezdemé
nyezések után teljes tudatossággal csak a század végén 
a székelyföldi és a kalotaszegi falvakban gyűjtő Vikár 
Béla hangoztatta az együttes dallam- és szöveggyüjtés 
fontosságát. E felismerés következtében korszerű megva
lósításként gyűjtési gyakorlatában elsőül ö alkalmazta 
a gépi felvétel, a fonográfos gyűjtés módszerét. Mellette 
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az erdélyi folklór-munkások közül századunk elején a ha
sonló módszerességgel gyűjtő és közlő Seprődi János 
emelkedik ki. Mikor aztán a századforduló után Seprődi 
gyűjtőmunkájával egyidöben megindult Bartók Béla és 
Kodály Zoltán nagy gyűjtése, az ő céltudatos munkájuk 
is a dallam és a szöveg együttes gyűjtésének jegyében 
folyt. Nyomukban a tanítványok egész sora alkalmazta 
egyre tökéletesebb gépi eszközökkel az együttes szöveg
es dallamgyűjtés módszerét. 

A század vége az a fordulópont, amikor a ballada szak
szerű gyűjtésének és a legszebb darabok népszerűsítésé
nek útja elvált egymástól. Ettől kezdve mind a szaktu
domány, mind pedig a népszerűsítés érdeke azt kívánta, 
hogy e két igényt más-más módon, más-más jellegű ki
adványokkal elégítsék ki. 

A széles körű ismertetés célját kezdettől korunkig a 
Vadrózsák újabb, népszerűsítő jellegű kiadásaival igye^ 
keztek szolgálni a kiadók, de emellett sor került az ed
digi közlések anyagából válogatott darabok egybeállításá
val szerkesztett más, pusztán szövegközlö gyűjtemények 
megjelentetésére is. Kriza születése százados évforduló
ján (1911) a Magyar Népköltési Gyűjteményben megje
lentetett kritikai jellegű kiadás mellett 1943-ban és 1956-
ban jelent meg a Vadrózsáknak egy-egy újabb kiadása. 
(Az utóbbira 1. alább.) Egy anyagközlö kötetből négy ki
adás! Ilyenre a magyar folklórkiadványok történetében 
nincsen példa. A kisebb igényű, de széles körben terjesz
tett válogatások mellett igényesebb, a népballadakincset 
komoly értékeléssel és tájékoztatással bemutató gyűjte
mények is napvilágot láttak. Ezek közül kiemelkedik az 
a külsejében és terjedelmében ugyan szerény, de nagyon 
jelentős balladakiadvány, amely Gragger Róbert (1087— 
1926), a berlini egyetem egykori magyar tanára gondo
zásában >->-Magyar népballadák-"- címmel alapvető fejtege
tések kíséretében a kötet gondozójának posztumusz mű
veként jelent meg. (Bp. 1927 Napkelet Könyvtár 19). A 
magyar balladák becsének értékelésekor főként Gragger 
fejtegetéseit használta fel Ortutay Gyula is, amikor 1935-
ben — Buday György fametszeteivel — a magyar könyv
barátok számára ^Székely népballadák*- címmel közzé
tette a mindmáig legszebb magyar népszerűsítő ballada-
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kiadványt. Balladáink életútján újabb, az eüúigí ered
mények egybefoglalását jelenti Csanádi Imrének és Var
gyas Lajosnak »Röpülj páva, röpülj-« címmel megjelen
tetett kiadványa (1954); a magyar népballadák és balla
dás dalok eddig legteljesebb gyűjteménye. Nemcsak anya
gában gazdagabb Csanádi—Vargyas w-Röpülj pávái—ja az 
eddigi gyűjteményeknél, hanem félszáz lap terjedelmű 
bevezetője is a filológiai nehézkesség kerülésével, de 
ugyanakkor tudományos igényességgel alaposan tájékoz
tat a népballada minden kérdésében, sőt megbízható ka
lauzunk a balladagyQjtö elődök és a balladaközlő gyűjte
mények tudománytörténeti értékeit illetően is. 

II 

A népballada iránti érdeklődés alakulásának történeté
ből legalább ennyit ajánlatos előrebocsátani ahhoz, hogy 
kellő tudománytörténeti távlatban tudjuk kritikailag ér
tékelni azokat a hazai törekvéseket, amelyek ballada
gyűjtésünk és az anyag közkinccsé tétele történetének 
újabb, fontos szakaszát jelentik. 

A fennebb elmondottakból nem nehéz megállapítani, 
hogy Krizának és munkatársainak ugyan döntő szerep 
jutott a népballadák iránti érdeklődés felkeltésében, de 
nem kínálkozott sem Kriza, sem kortársai, sőt nem — 
még szinte egy századig — utódaik számára sem az a 
lehetőség, hogy szervezett keretek között mindent meg
tehessenek az erdélyi balladaanyag gyűjtésének tervszerű 
folytatására. Krizának a Vadrózsák II. kötete összegyűj
tött anyagából a Magyar Népköltési Gyűjtemény III. kö
tetében (Bp., 1882) még megjelent 29 ballada; az 1949-ig 
méltatlan körülmények között lappangó, sőt részben meg 
is áemmisült kézirata és Kriza nyomtatásban megjelent 
közleményei felhasználásával 1956-ban látott napvilágot 
»Székely népköltési gyűjtemény« címmel ,,összesítő válo
gatás". 

Az 1949 óta Kolozsvárt működő Folklór Intézet (1962-
től akadémiai Etnográfiai és Folklór Intézet) keretei kö
zött azonban végre lehetőség nyílott a hazai magyar folk
lórkincs intézményes gyűjtésére is. Noha a népballada-
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gyűjtés legérdekesebb területéül továbbra is a székely
ség és emellett — Domokos Pál Péter meg mások meg
lepő gyűjtó'eredményei után — a moldvai csángóság kí
nálkozott, nem lehetett figyelmen kívül hagyni más nép
rajzi vidékeket sem. A kolozsvári Folklór Intézet tagjai, 
illetőleg vezetői közül a magyar íolklórkincs gyűjtése vo
natkozásában elsősorban a Faragó Józsefé az érdem, hogy 
szakítva sok tudományos intézmény vezetőjének a szak
mai igényesség túlhajtásából származó, elzárkózó maga
tartásával, e munkába vidéki közönyben, észrevétlenség
ben kallódó gyűjtőket is bekapcsolt, ugyanakkor azonban 
természetesen mentől nagyobb lehetőséget igyekezett biz
tosítani a legkényesebb szakmai igényekkel dolgozó gyűj
tők számára is. E kétirányú munka eredményeként ré
szint a vidéki gyűjtökkel közös kiadványokban jelentkező 
szegényesebb és — sajnos — csak szöveges balladaanyag^ 
részint meg a Folklór Intézet szakszerűen, a szöveg és a 
dallam egységének szem előtt tartásával gyűjtött balla
daadalékai révén a hazai népballada-gyüjtés új, meglepd 
eredményeket hozó úton indult el (*Konsza Samu—Fa
ragó József, Háromszéki magyar népköltészet. Marosvá
sárhely, 1957. — Kovács Ferenc—Faragó József, Iratosi 
kertek alatt. Kisiratosi népköltészet. Bukarest, 1958). 

Az igazán jelentős új eredményeket persze nem is az 
előbb említett merőben szöveges gyűjtések, hanem a 
Folklór Intézet gépi úton rögzített gazdag folklór-anyaga 
szolgáltatja. Ebből az Intézet archívumában lappangó 
folklórkincsből Faragó József és Jagamas János már ré
gebben közzétett mintegy másfélszáz csángó darabot, köz
tük harminc rendkívüli értékű csángó balladát több 20— 
50 szakaszos (így!) változatban is [Moldvai csángó nép
dalok és balladák. Bukarest (1954)]. Már ebben az első 
kiadványban előttünk álló anyagból is világosan látható, 
hogy a Faragó—Jagamas-féle kötet és a Folklór Intézet
ben tárolt kiadatlan anyag nemcsak a magyar folklór 
szempontjából fontos, hanem rendkívüli értékű a ro
mán—magyar folklór-kölcsönhatások közelebbi isinerete 
tekintetében is. Emiatt a hazai folklórkutatás számára 
elsőrendű feladatként kínálkozott és kínálkozik a továb
biakban is a magyar—román kölcsönhatások elmélyülő 
vizsgálata. Az ilyenfajta vizsgálódások végzése rendjén a 
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megfogalmazott eredmények arányait tekintve már eddig 
is Faragó munkássága kimagasló jelentőségű (L. például 
tőle: Györgyike és Ilona balladája: NylrK VII, 192—213. 
— Háromszéki Miorita: Igaz Szó VII, 688—95. — Va-
riantele maghiare ale Mioritei. Limba î Literatura V, 
357—69. — L. még az alább mondottakat). 

Már maga az, hogy a >->Moldvai csángó népdalok és bal
ladák* címmel megjelentetett kiadvány több ezer példá
nya forgalomba kerülése után egy-két év alatt teljesen 
elkelt, már az is mutatja azt a széles köríí érdeklődést, 
amellyel még az ilyen szaktudományi igényeket is mesz-
szemenően kielégítő' kiadványt a közönség fogadja. Mél
tán számíthatott tehát a csángó kötet életre segítésében 
buzgólkodó Irodalmi Könyvkiadó arra, hogy egy népbal
ladáinkból egybeállított, népszerűsítő jellegű kiadvány
nak hasonló közönségsikerben lesz része. A legvérme
sebb reményeket is felíilmúlta azonban az a siker, ame
lyet a Kiadónak — Faragó József válogatásában és gon
dozásában — közelebbről megjelentetett népballadás kö
tete könyvelhet el (Jávorfa-muzsika. Népballadák. Válo
gatta, szerkesztette és a bevezetőt írta Faragó József. 
Bukarest 1965. 465-|-3 1. Irodalmi Könyvkiadó). A hazai 
kiadványok példányszámához mérten ugyan feltűnően 
kevés, mindössze 1620 példányban közzétett kötet ugyan
is a megjelenés után néhány héttel a könyvárusi forga
lomból teljesen eltűnt. Figyelmeztető jel ez az illetéke
seknek, hogy az ilyenfajta munkák iránt milyen széles 
körű érdeklődéssel lehet és kötelező a könyvterjesztésnek 
számolnia. 

Minthogy ez a kötet a magyar népballada első felbuk
kanása korától eltelt több mint egy évszázad kiadványai
ból, kéziratos gyűjteményeiből és magnetofon-felvételei
ből adja a balladaanyag legjavát, a válogatást végző Fa
ragó számára a közlésben két eljárásmód kínálkozott. A 
közt kellett választania, hogy vagy a közlésben csak szö
veges darabokat dallam nélkül, az újabb, szakszerű gyűj
tések anyagát meg a szöveg és a dallam egységében bo
csássa közre, vagy pedig a kiadvány közlésmódbeli egyön-
tetíiségének biztosítása érdekében egészében csak szöve
ges kiadványt rendezzen sajtó alá. A kötet gondozója a 
megelőző nagy népszerűsítő kiadványok, a Gragger-, az 
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Ortutay—Buday- meg a Csanádi—Vargyas-féle kötet elr 
járásmódját követve cs a kiadói kívánalmakhoz igazod
va, a csak szöveges közlés eljárásmódját választotta. Mivel 
azonban a kötet legalább harmadában olyan darabokból 
áll, amelyet a Folklór Intézet gyűjtői meg más, az in̂  
tézet kötelékébe nem tartozó gyűjtök a szöveg és a dal
lam egységében rögzítettek, a közlésmód ilyenformán azt 
jelenti, hogy a folklórkutatás az eddig közöletlen dara
bok esetében az ismeretlen balladáknak vagy az ismertek 
itt közölt újabb változatainak csak szövegéhez és nem 
egyben dallamához is jut hozzá. Mindez természetesen 
nem- az eszményi kiadási elveket nagyon is jól ismerő, 
és — ha lehet — követő Faragónak, hanem annak a saj
nálatos hiányosságnak tulajdonítható, hogy a folkloristák 
számára alig-alig kínálkozik lehetőség arra, hogy az újab
ban gyűjtött, rendkívüli értékű baíladaanyagct először 
a tudomány igényeit mindenben kielégítő formában te
hessék közzé, hogy aztán az így napvilágot látott anyag
ból a széles körben megnyilvánuló közönségigény kielé
gítése céljából csak szöveges népszerűsítő kiadványokat 
lehessen egybeállítani, illetőleg megjelentetni. Az Irodal
mi Könyvkiadó sajátos vállalati jellegére hivatkozva maga 
sem teiietett másként, mint hogy a ••Jávorfa-muzsikan 
anyagának gondozójától népszerűsítő, és nem szakszerű 
folklórkiadvány sajtó alá rendezését kívánja meg akkor, 
mikor a hazai magyar folklóranyag közzétételében eddig 
legtöbb érdemeket szerzett Faragó Józsefre bízta az 
anyagválogatás és a kiadványgondozás munkáját. S noha 
Faragó ilyenformán válogatott anyagot közlő, népszeríí-
sítö kiadvány életre segítésére vállalkozott, a »Jávorfa-
muzsika-<^ kétszáz egynéhány balladaváltozata és balladás 
dala legalább harmadában eddig még sehol meg nem je
lent darabokkal is megismertet. A folklórkutató számára 
persze ez az új anyag — az előbb kifejtett értelemben 
véve — nem lehet teljes értékű, de éppen az így közölt 
anyag is figyelmeztet minden szakembert a kiadatlan, 
illetőleg itt a dallam ós szöveg egységéből kiszakítva kö
zölt balladák rendkívüli értékeire. 

A népszerűsítési igények tekintetbevételét sürgető ki-r 
adói kívánalmakhoz igazodó bevezetőből a hozzáértőnek 
nem nehéz kritikai elkülönítéssel megállapítania, hogy 
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Faragó — nagyon helyesen — nem egyéni eredményei ki-
domborítására törekedett, hanem az immár általánosan 
elfogadott és legutoljára a Csanádi—Vargyas-féle kötet 
bevezetőjében egybefoglalt míáfaji megállapítások ered
ményeit ötvözte saját megállapításaival olyan szerencsés 
egységgé, hogy benne a magyar népballada műfaji kér
déseiről, társadalmi szerepéről, történeti jelentkezéséről, 
a folklór-kölcsönhatásokkal kapcsolatos problémákról a 
legmagasabb tudománynépszerűsítés szintjén jó tájékoz
tatót kapunk. A kiadvány gondozója bevezetőjében a 
maga eredményei összegezésekor persze a hazai kutatás
ban tudományos érdeklődésre elsősorban számot tartó 
román—magyar folklórkölcsönhatás vonatkozásában 
nyújt sok újat. A folklórkutatás lassú, sok-sok filológiai 
aprómunkától terhes csapásait járva, Faragó a megtett 
úton szerzett tapasztalatok biztonságával csak a már el
fogadhatónak látszó eredményekkel hozakodik elő, de így 
is felsejlenek azok a végső tájékozódásra alkalmas távoli 
csúcsok, amelyek felé a már megtett út irányából kö
vetkeztetve e messzi pontok felé vezető ösvények útjelző 
nyilai mutatnak. 

Az Irodalmi Könyvkiadó és Faragó József együttes fá
radozása eredményeként ilyenformán a )->-Jávorfa-mu-
zsika-« megjelentetésével — mind népballada-anyagában, 
mind pedig az anyag értékelésében — tartalmát tekintve 
az eddigi népszerűsítő munkák sorához méltó, nyomda-
műszaki szempontból is tetszetős kiadvány csatlakozik. A 
kötetnek grafikai szempontból alkalmasint kifogástalan
nak ítélhető képanyaga azonban — sajnos — egyáltalá
ban nem teszi a magyar népművészetben és a népies 
könyvdíszítésben járatos szemlélődő számára azt a be
nyomást, hogy a képfaragónak sikerült a balladákból ára
dó komor, sötét hiedelemvilágot kor- és környezethű be
lehelyezkedéssel, együttérzéssel ábrázolnia. 

Az előttünk fekvő kiadvány népszerűsítő jellegében is 
magas tudományos szintjével a magyar népballadának a 
széles néptömegek felé vezető' útján egyelőre utolsóként 
azok közé a mérföldkövek közé tartozik, amelyeknek el-
sojeként az előzőkben a Vadrózsákat emlegettem. Nem 
ártana azonban az illetékeseknek világosan tudatosítaniuk 
azt, amire az előzőkben már utaltam. A magyar népbal-
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lada-kiadás útja — a népballadának a művelődésben ját- j 
szőtt szerepét tekintve — már a kilencvenes években két-' 
felé ágazódott: egyik irányba a szigorúan tudományos 
igényekre számot tartó kiadványok, másik irányba a csá 
népszerűsítő igényekre tekintő válogatott kötetek útja 
vezet. Műveltségi életünk jelenlegi magas fokán kár vol
na, ha a már háromnegyed százada kétfelé ágazott út 
közül az ezutániakban is csak az egyiket járhatnák a 
hazai magyar folklórkutatás olyan kiváló munkásai, mint 
amilyennek eddigi munkája alapján Jagamas János, Sze
gő Júlia, Antal Árpád, Almási István, Kallós Zoltán és 
társai mellett éppen a >-^Jávorfa-muzsika-« meg annyi más 
hazai folklórkiadvány tudós gondozója, a folklórkutatók 
nemzetközi számontartásában is jelentős Faragó József is 
tekinthető. 
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A RENESZÁNSZ CS A BAROKK 
AZ ERDÉLYI NÉPI ÉLETBEN 

Eléggé ismeretes tény, hogy a szó tulajdonképpeni ér
telmében vehető történettudományi vizsgálódás a levél
tári kutatásban forgolódó történészek fáradozása nyomán 
—- a hazai vonatkozásban — csak a múlt század második 
felében születelt, születhetett meg. A feudális kötöttsé
gek között — osztály-, birtok- és vagyonjogi érdekek 
miatt — féltékenyen őrzött közületi és magánlevéltárak 
szekrényei ugyanis csak ekkor: a feudalizmusnak legalább 
közjogi értelemben vett felszámolása után nyíltak meg a 
történeti kutatók számára. A levéltárak anyagának hozzá
férhetővé tételéből azonban több mint egy félszázadig a 
történettudománynak szinte kizárólag csak azok az ágai 
húztak hasznot, amelyek a kor érdeklődésének megfele
lően a történeti kutatásnak kedvezményezettjei voltak, 
hiszen sokáig csak a politikai, a diplomácia-, az egyház
as családtörténet munkásai forgatták a levéltárak újon
nan feltárulkozó anyagát. A múlt század végéig alig a 
csecsemőkorba vergődött művészettörténetnek és az ön
állóság igényével éppen csak életre kívánkozó néprajz
nak még néhány évtizedet kellett várnia, míg a levéltá
rakban rejtekező, csodálatos bőségű forrásanyag kiakná
zásának szükségessége elháríthatatlan követelményként 
jelentkezett. 

Erdélyi vonatkozásban igazában csak Kelemen Lajos
nak e század legelejétől folytatott levéltárkutatói, illető
leg a 20-as évektől kibontakozó feldolgozó munkássága 
(1, Kelemen-Emlékkönyv 630 kk. —Ethn . LXXV, 617—24) 
terelte rá a figyelmet az ilyen tekintetben adódó végte
len lehetőségekre. Az ö példaadása nyomán, sőt — nem 
kis részben — az ö önzetlen segítségével Balogh Jolán, 
Biró József, Entz Géza meg mások után most a művé
szettörténészek és történeti néprajzi kutatók legfiatalabb 
rendjébe tartozó Benköné Nagy Margit jelentkezik egy 
olyan levéltári kutatáson alapuló, fokos tanulmánykötet
tel, amelynek műfaj-jelölő »Művészettörténeti tanulmá-
nyok-« alcímét egészen jogosan a történeti néprajzi jel
zővel lehetne, kellene kiegészíteni. 
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Magának e nagy jelentőségű tanulmánykötetnek első 1 
tanulmánya — Források és emlékek — tulajdonképpen 
előszószerüen tájékoztatja az olvasót azokról a lehetősé
gekről, amelyekkel a levéltáraknak a művészettörténé
szektől és történeti néprajzi kutatóktól sokáig meg nem 
bolygatott anyaga kínál. Ez a bevezető tanulmány (5—13, 
1.) és a felhasznált összeírásoknak a kötethez csatlakozó 
jegyzéke (255—63. 1.) tájékoztat arról az elámítóan nagy 
leltár-, összeírás- és urbárium-sorozatról, amelyből a szer
ző máslé] évtizedes leltári kutatómunkája rendjén e kötet 
pazar böségü művészettörténeti és történeti néprajzi 
nyersanyagának legjelentősebb részét gyűjtötte. Az egyes 
tanulmányokhoz csatlakozó jegyzetanyag forrásutalásai 
azonban továbbmenó'en arról is bizonykodnak, hogy a 
jelzett forrásanyagon túl a szerző körültekintő alapos
sággal kiaknázta a számára hozzáférhető levéltáraknak 
más természetű iratait is. Jelentős számú és értékű ada
lékanyagot gyűjtött a szerződések, megállapodások, épí
tési utasítások, számlák, számadások, missilisek és egyál
talában mindenfajta ide vonható adalékot tartalmazó más 
levéltári darabok hatalmas tömegéből is. 

Az így cgybeálló gazdag nyersanyagot gondos feldol
gozó munkával értékesítő szerzőnek most már előttünk 
fekvő kötete a maga 12 tanulmányával a XVII—XVIII. 
század két olyan művészettörténeti irányára — a rene
szánsz és a barokk korára — szorítkozik, amely különle
ges jelentőségű a magyar történeti néprajzi vizsgálódás 
szempontjából is. A ,,magas műveltség" és a ,,népi míí-
veltség" közkeletűen ismert és elismert összefüggéseit, 
kölcsönhatásait figyelembe véve érthető, hogy a szerző 
mindenik — tőle művészettörténetinek minősített — ta
nulmánya át meg át van szőve olyan eredményekkel, 
amelyek éppen a magas műveltség és a népi műveltség 
kölcsönhatásának jelentős bizonyítékai. A tanulmányok 
azonban — érthetően — nem egyenlő mértékben tarthat
nak számot a történeti néprajzi kutató érdeklődésére. 
Míg a kötetnek a világi és egyházi nagyépítkezések em
lékeit tárgyaló tanulmányai: a bethlenszentmiklósi, ha-
dadi, zsibói kastély, a kolozsvári Bánffy-palota, a szamos
újvári örmény nagytemplom és a kolozsvári barokk mes-
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terkör emelte építmények ilyen szempontból csak kevés 
tanulsággal kecsegtetnek, az első öt-hat tanulmány a tör
téneti néprajz munkása számára is rendkívül jelentős 
adalékokat kínál, illetőleg fontos felismeréseket és meg
oldásokat szolgáltat. Az "-Udvarházak és stílusok^^ címmel 
közzétett tanulmányban különösen az udvarházak alap
rajzi változataiban jelentkező népi hatások felismerése és 
bizonyítása hat a kutatóra meglepetésként. A bizonyítás 
során közölt udvarházak alaprajzi vázlatait szemléltető 
mellékletén (17. kép) az egyszerííbb alaprajzú változatok 
(la — 2e) egészen határozott népi hatásra mutatnak, de 
— némi fenntartással — belőlük eredeztethető a többi, 
bonyolultabb alaprajzi elrendezést mutató alaprajzvál
tozat is. A reneszánsz pártázatokkal foglalkozó tanulmány 
(60—72. 1.) már olyan, a nagyépítkezés körébe tartozó 
emlékeket tárgyal, amelyek csak közvetve, hatás-kisu
gárzásukat tekintve, vonhatók érdeklődésünk körébe. A 
nagyépítkezések pártázatos falai és telekkapui ugyanis 
kétségtelenül hatással lehettek például a népi fazekas
mesterek csempepártázatainak és a paraszti falusi telek
kapu díszesebb formájának kialakulására is. Ezek után 
érthető, hogy történeti néprajzi szempontból a kötetnek 
talán legjelentősebb tanulmánya éppen az, amely az ún. 
székelykapu eredetét és múltját tárgyalja (73—84. 1.). 
Benne a szerző — Huszka József ábrándos keleti eredez-
tetését elutasítva — Szinte Gábor, Györffy István, Cs. 
Sebestyén Károly, Viski Károly eredményei, valamint a 
levéltári kutatások rendjén feltárt újabb bizonyító anyag 
tekintetbe vételével a galambbúgos vagy székelykapu 
elődjét a feudalizmuskori udvarház-telkek nagykapuiban 
jelöli meg, ós gondos képanyag mellékelésével, valamint 
a levéltári kijegyzések szövegének alapos elemzésével 
tisztázza a hatás és viszonthatás kérdéseit is. Szinte Gá
bor szerint nemcsak a feudális nagyépítkezés kapuformái 
és díszítményelemei hatottak a népi telekkapuk szerke
zétének és díszítménykincsének gazdagítására, hanem vi-
szonthatásként a népi építkezés egyszerűbb formái és dí
szei is — helyi mesterek útján — rányomhatták, rányom
ták bélyegüket a nemesi, főúri, polgári telkek kapuira 
is. Noha a szerzőnek ez a tanulmánya összefoglalja, sőt 
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— érthetően — tovább is viszi az eddigi eredményeket 
csatlakozhatunk ahhoz a tőle hangoztatott véleménybe^ 
amely szerint e kérdés monografikus feldolgozása az ezu-
tani kutatások halaszthatatlan feladatai közé tartozik 
(74. 1.). 

A felülről jövő hatás és az alulról fölfelé áramló 7Í-
szonthatáb kérdésére nézve figyelemre méltó eredmé
nyekkel találkozunk a szerzőnek >->Szépülö otthonok-i- cím
mel e kötetbe sorolt, az elöbbiekné] jóval terjedelmesebb 
tanulmányában (85—150. 1.). A reneszánsz, majd a ba
rokk Európa-szerte alapvető változásokat idézett elö egye
bek mellett a lakásigények alakítása tekintetében is. A 
reneszánsz és — még inkább — a barokk korának em
bere szerette a kényelmet, a fényt és a pompát. Ennek 
megfelelően a kezdetben népien, puritánan egyszerű, 
dísztelen nemesi, főúri és városi polgári otthon is a ké
nyelem, a fény, a pompa bűvkörébe került. A gazdasági 
lehetőségek korlátozott volta miatt és Ízlésbeli igényte-
lenségi okokból továbbra is maradi egyszerűségben meg
rögződő népi épületbelsővel szemben a nemesi, főúri és 
városi, polgári, nagypolgári házak berendezése, díszít-
ménykinose — a berendező gazdasági lehetőségeitől füg
gően — a reneszánsz és a barokk korában jelentős mér
tékben bővült. Ez a gazdagodás azonban óhatatlanul ki
hatott a népi belső berendezésének alakulására is. A szer
zőtől az egykorú emlékekről közölt gazdag képanyagnak 
a kér.:';i gyűjtésű néprajzi tárgyakkal való egybevetése 
kétségtelen bizonyságot nyújt arra nézve, hogy a népi 
ajtókon, mennyezeteken, bútorformákban, faragásokban, 
festett és vésett díszítésekben, kemenceformákban, virá
gos csempéken, szőnyegeken és más hagyományos beren
dezési tárgyakon hogyan jelentkezik a renenszánsz és a 
barokk hatása. A belső berendezés tárgyai közül művé
szettörténeti érdekessége miatt külön tárgyalásra érde
mesíti B. Nagy Margit a bokály-kályhát, illetőleg a bo-
kály-kemencét (151—7. 1.). Ez a fejezet azonban széle
sebb körű anyagot von be a kutatásba, mint amire a cím 
utal: megtárgyalja az eddigi irodalom felhasználásával 
magának a bokály szónak és jelentésváltozásainak törté
netét is. (Az ide vonható szakirodalomból Herepei János-
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aak újabb közleményei: Az aradi és a szegedi bokály: 
Néprajz és Nyelvtudomány VII, 125—33; Adatok az er
délyi fazekasság történetéhez: Ethn. LXXII, 462—5, 604— 
9, LXXIII, 131—6, is nyújthattak volna anyagot a szer
zőnek a bokályra és a belső berendezés agyagműves tár
gyaira vonatkozó fejezeteihez.) 

A történeti néprajzi szempontból figyelmünkre igényt 
tartó tanulmányok ilyen vázlatos értékelése után a kö
tetben éppen a jelzett dolgozatok cáfolhatatlan- bizonysá
got szolgáltatnak arra, hogy milyen jelentós művészet-
töiténeti és népművészeti, illetőleg történeti néprajzi írá
sos anyagot tárhat fel a levéltárakban való határozott 
célt kitűző, kitartó kutatás. Kelemen Lajos és Balogh Jo 
lán elméleti felismerései és gyakorlata után újabban Tom-
bor Ilona nagyszerű monográfiái, most pedig B. Nagy 
Margit kötete is igazolja, hogy a népi életnek a mai nagy 
gazdasági-művelődési átalakulásban a helyszínen egyre 
pusztuló vagy a múzeumokban őrzött tárgyi emlékei mel
lett rendszeres kutatómunkával olyan új történeti nép
rajzi anyaghoz juthat hozzá a kutatás, am^elyet máshon
nan sehonnan sem ismerhet meg. A néprajz történeti jel
lege megkívánja e régi felismerésből folyó követelmé
nyeknek az ezutáni kutatásokban fokozott mé;ríékben 
való szem előtt tartását. 

Az előbb jelzetteken túl különös jelentőségűvé avatja 
ezt a tanulmánykötetet az a tény, hogy egy negyedszá
zad óta ez az első művészettörténeti tanulmánykötet, 
amely a Romániában folyó magyar művészettörténeti és 
történeti néprajzi kutatások eredményeiből önállóan is 
ízelítőt nyújt. Már az 1969 végén megszűnt Irodalmi 
Könyvkiadó vezetője, Bodor Pál a Kiadó tervébe iktatta 
e munka megjelentetését, de hogy most mégis könyves
polcunkra kerülhet ez a külsejében a belső tartalomhoz 
méltó kötet, az az újonnan szervezett nemzetiségi kiadó, 
a Kriterion Könyvkiadó vezetőjének, Domokos Gézának 
az érdeme. A két kiadó e két vezetője — a szépirodalom 
és az irodalomkritika természetszerű előtérbe helyezése 
mellett — újabban egyre fokozódó mértékben helyet biz
tosít a romániai magyar tudományosság munkásainak is. 
A bizalomkeltő kezdet után a Kriterion Könyvkiadó kö-
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zeli tervébe iktatott ilyen jellegű kiadványok ismeretében 
a jövőre vonatkozólag reménnyel nézhetünk a románia 
magyar kutatók történeti néprajzi és folklór-eredménye)-
nek fokozatos közzététele elé, hiszen B. Nagy Margit sz$ 
tanulmánykötetének megjelentetésével a folytatásra is é 
Icötelezte magát az új kiadó nagy távlatokban gondolkdó 
vezetősége. 
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NÉPÉLET ÉS NÉPHAGYOMÁNY 

Századunk 30-as éveiben a Gusti-féle román társada
lom-kutató és a tőle nem függetleníthető hazai magyar 
falukutató mozgalom határozott társadalomtudományi ér
deklődéssel fordult a nóp élete hagyományos tárgyi és 
szellemi emlékeinek gazdag világa felé. A kutatáshoz el
engedhetetlenül'fontos magyar személyi feltételek intéz
ményes megteremtési lehetőségének hiányában azonban 
sem a jelzett időszakaszban, sem azután napjainkig még
sem indult, nem indulhatott meg olyan tervszerű, folya
matos és céltudatos néprajzi kutatómunka, mint amilyet 
a népi műveltség hagyományos értékeinek rohamos átala
kulási, halódási szakaszában az ilyen jellegű kérdések 
vizsgálata követelőén sürgetett, illetőleg sürget. Az ez 
irányban buzgólkodó hazai magyar kutatás még az ér
deklődés legkedvezőbb szakaszában, Vuia Romulus, Viski 
Károly és Gunda Béla egyetemi oktatói munkálkodásának 
szakszerű néprajzi kutatásra ösztökélő-előkészítő idején 
sem rendelkezett a népi műveltséghagyomány szövevé
nyes, végeláthatatlanul gazdag kérdéstömegének beható, 
tervszerű vizsgálatához elégséges személyi, anyagi és in
tézményes kerettel. A nagy művelődési központ, Kolozs
vár egyéni munkával fáradozó kutatói mellett néhány vi
dékre szorult, a rohamos pusztulásban az értékeket józa
nul mentő megszállott néprajzi munkásra hárult a népi 
műveltség hagyományos értékei egybegyűjtésének, meg
őrzésének gondja. Míg a népi élet tárgyi emlékeinek gyűj
tése csendben, a nagy nyilvánosságnak i'igyszólva teljes 
kizárásával folyt és folyik, a szellemi néprajz területén 
dolgozó folklórkutatók már az utóbbi egy-két évtizedben 
egyre többet hallattak magukról. Ennek eredményeképpen 
ma már népdal-, ballada- és mesegyűjtemények testes 
köteteivel rendelkezünk; olyanokkal, amelyeknek nérne-
lyike az egyetemes folklórkincs kutatóinak világában is 
kinyilatkoztatásszerű értéknek számít. E megállapításhoz 
kapcsolódó további észrevételként említhető meg, hogy 
míg a hazai magyar folklórkutatók néhánya, mint például 
Almási István, Faragó József, Jagamas János, Kallós Zol
tán, Konsza Samu, Kovács Ferenc, Nagy Olga, Olosz Ka
talin, Vöö Gabriella, ha önálló kötetben nem is, de lega-
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lább folklóranyag-közlö kiadványok bevezetőjében sort k«| 
ríthetett arra, hogy a közölt anyagra alapított általánosabll 
szellemi néprajzi következtetésekre, eredményekre, távn-j 
labbi összefüggésekre rávillantó megállapításokra is el-| 
jusson, a tárgyi néprajz kutatóinak azonban — a viselet-j 
kutatásban kiemelkedő Nagy Jenőn kívül — önálló kő-j 
tétben nem kínálkozott lehetőség ilyenféle megnyilatko-1 
zásokra sem. 

Ezekre a közelmúltra vonatkozó, futó tudománytörté
neti észrevételekre nem véletlenül, hanem idő- és alka
lomszerűen akkor téved ez rá a toll, miközben dr. Kós Ká
roly önálló kötetben megjelent néprajzi tanulmányait ol
vasom. 

A népi élet iránti érdeklődést a gyermek Kós Károly-
ban a sztánai Varjuvárba visszavonult építész, művész és 
író apa ébreszthette-lobbanthaíta fel. A gyermekkortól 
megnyilatkozó néprajzi érdeklődés és különleges grafikai 
érTiék, tudás meUett a kolozsvári egyetem előbb említett 
néprajz-professzorainak szakmai irányítása szerelkeztette 
fel Kost azzal a hatalmas néprajzi ismeretanyaggal, az
zal a gyűjtés- és feldolgozásbeli tudással, amely öt a te
repkutatásban és a feldolgozó munkában — a hazai ma
gyar néprajzkutatók szerény táborán belül — széles körű 
érdeklődésben, tudásban és kimagasló eredményekben a 
legkiemelkedőbb egyéniséggé tette. 

A kötet forgatásakor első pillantásra éppen a válogatott 
tíz tanulmány tárgyválasztásában erre a széles köríí ér
deklődésre valló sokszínűség lepheti meg az olvasót. És 
éppen azért, mivel Kós kutatói érdeklődése sokirányú, 
tanulmányai közül nem egyet nem lehet merev szemlé
lettel a néprajznak ebbe vagy abba a részlegébe, a tár
gyi vagy a szellemi néprajz körébe sorolni, hiszen például 
a társadalmi jelenségeket vizsgáló tanulmányai kisebb-
nagyobb mértékig mindig a népi élet tárgyi emlékeinek 
világához is kapcsolódnak, viszont a tárgyi emlékek vizs
gálatakor sem mulasztja el felvázolni a tárgyi emlékek 
mögöl?" i'elsejló társadalmi hátteret. Ennek ellenére aján
latos a következőkben bizonyos tárgyszerű csoportosítás
sal a tíz tanulmányt kérdéskörökbe sorolva tárgyalnom. 

Az e m b e r é s a t á r s a d a l o m szoros kapcsola
tára különösen az árucsere néprajzáról, a bodonkúti kalá-

306 



kák és egyéb munkaformák, valamint a rákosdi ösi nem
zetségi szervezet nyomairól szóló tanulmány világit reá. 
Amint erre első tanulmánya bevezetésében maga a szerző 
is rámutat, az árucsere kérdésének vizsgálata a néprajz
tudományban mindeddig meglehetősen elhanyagolt terü
let volt. Ez a vizsgálat azoknak a társadalmi okoknak, 
formáknak és eljárásoknak a kutatásával foglalkozik, 
amelyek évszázadokon át a modern áruszállítás és áru
csere lehetőségeinek megteremtése eló'tt a népi élet tér
tnél vényeinek, készítményeinek kicserélését lehetővé tet
ték. Kosnak e körbe tartozó tanulmányában (Az árucsere 
néprajza)' az áruszállítás két kezdetleges módja, a háton 
és lo\'on való szállítás mellett az Erdélyben már a gya
korlatból régóta teljesen kiveszett tutajozás, az egykor 
sok embernek kenyeret adó szekerezés, illetőleg az áru
eladás alkalmainak (sokadalom, azaz országos vásár, bú-
esú), a vásári árucikkek foglalkozások és földrajzi jelleg
zetességek szerinti elkülönítésének, sót a vásár alkalmá
val kapcsolatos népi szórakozási lehetőségeknek az ismer
tetése is helyet kap. 

Az e m b e r i m u n k a kérdésével foglalkozik a kö
tet másik, népi társadalmi életre vonatkozó tanulmánya. 
A Kolozs megyei vegyes lakosságú Bodonkút kalákáit és 
más népi munkaformáit vizsgálva (Kalákák és egyéb 
munkaformák a régi Bodonkúton),^ Kós a különböző köl
csönös segítségadáson alapuló társas munkálkodási mód, 
a k a l á k a fajtáinak és lefolyásának vizsgálatával, a 
néprajztudományban már itt-ott elszórtan tárgyalt kér
déssel foglalkozik, itt azonban egyetlen településpontra 
szorítkozva, példamutató körültekintéssel és alapossággal 
világítja meg a kérdést. Az ezzel rokon k ö l c s ö n m u n -
ka és a más jellegű részes, napszámos és szegődött ,,cse-
léd^-del végeztetett munkaféleségek \izsgálata szintén a 
néprajztudomány eléggé elhanyagolt területe felé irá
nyítja az olvasói-kutatói érdeklődést. 

A kötet harmadik társadalmi vonatkozású tanulmánya 
egy Hunyad megyei magyar néprajzi sziget, Rákösd falu 
n e m z e t s é g i s z e r v e z e tének világába vezet el (A 
nemzetségi szervezet nyomai Rákosdon).^ A település ke
letkezésének a helyi szájhagyományon alapuló magyará
zata után az ösnemzetségektöl való leszármazás, illetőleg 
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a jövevénynek tartott családok egymáshoz való viszonyi: 
kérdésében tájékoztat a tanulmány írója. Kimutatja aj 
ősi nemzetségi szervezet késői tükröződését a közösségi 
birtoklás, a falu településképe, a temetöbeli sír-elrendezi-i 
dés, a templomi ülőhelyek megoszlása vonatkozásában, öi 
ezzel egyben az ősi nemzetségi szervezetnek az élet min-! 
den területén való érvényesülésében megfigyelhető érde-i 
kes párhuzamosságra hívja fel a figyelmet. A tanulmány' 
befejező része a bevezetésben előadott településalakulás; 
és a település benépesedésének kritikai megvilágítását kí
sérli meg. 

A népi élet közelebbi ismeretéhez vezet el az író két 
foglalkozási ág leíró szemléletű tárgyalása rendjén. A kö
tet első ilyen jellegű dolgozata az egykor nagyon jelentős 
vasműves központnak számító Torockó vasmüves-mesteN j 
ségéröl szól (Torockói vasművesség).'* A tanulmány írója I 
— szerencsére — egészen tágan értelmezve a vasmüves-1 
ség műszót, nemcsak magáról a vas-feldolgozó kovácŝ  
mesterségről, hanem a vas bányászásáról, olvasztásáról, 
veréséről is részletekbe menő képet vázol elénk. Az áru
cserével foglalkozó első tanulmányba foglalt fejtegetések
nek mintegy kiegészítéseként a torockói vasművesség ter
mékeinek árusítására vonatkozólag is felvilágosítást ka
punk. E rövid alfejezetecskéhez mellékelt térkép arról is 
tájékoztat, hogy Erdélyen belül és az országrész határán 
kívül milyen széles körben terjedeztek a múlt század vé̂  
géig a torockói vasművesség termékei. 

Az előszóban kifejtett, az erdélyi élet nemzetiségi öt-
vözödésű világából folyó kutatói követelmények valóra 
váltásaként Kós élénk érdeklődéssel fordul a r o m á n 
s á g és a s z á s z s á g n é p i m ű v e l t s é g e felé 
is. A kötet szerzőjének ilyen irányú érdeklődéséről a népi 
munka tárgyköréből a szászságot illetően egy tanulmány; 
a s z á s z m u z s n a i s z ö l ö m ü v e l é s r ő l szóló dol
gozat tanúslíodik (Népi szőlőművelés Sászmuzsnán).* A 
tanulmány bevezetésében a szerző futó áttekintést nyújt 
az erdélyi szőlőművelés történetéről, megemlítve a szőlő
termesztésben különösen kiemelkedő vidékeket, illetőleg 
telopüléspontokat. A történeti áttekintés után magáról a 
szászmuzsnai szász népi szőlőművelésről rajzol részletes 
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képet a talaj előkészítésétől a szölősajtoiásig, szót ejtve a 
bor értékesítéséről, illetőleg piaci felvevőhelyeiről is. 

Csaknem minden tanulmányban szó esik a m a g y a r -
román—szász kapcsolatokról. Egy külön tanulmányban 
(Régi parasztház és lakásbelső Vílceaban)^ a román népi 
építkezés területére vezet el bennünket. A vizsgálat meg
felelő elmélyítése érdekében a megye egyik hagyomány
őrző körzetére, az Otásáu völgyére korlátozódva, a szer
ző egy néprajzi muzeológus-továbbképző tanfolyam cso
portvezetőjeként részletesen vizsgálta a kutatási terepként 
kijelölt terület lakásépítkezését. A kutatói figyelem a la
kásépítés minden mozzanatára kiterjedt: az építésre fel
használt anyag megszerzésétől, az anyagnak építkezésre 
való előkészítésétől, a ház-alaprajzok és a szerkezeti fel
építés kérdésétől a tárgyalás rendjén a legapróbb szer
kezeti elem vizsgálatáig minden szóba kerül a dolgozat
ban. Amilyen részletességgel vizsgálja a szerző a ház szer
kezeti kérdéseit, éppen olyan behatóan foglalkozik a belső 
berendezéssel is. Érdeklődését itt főként a tűzhely-típu
sok és a bútorfélék vizsgálata köti le, a házbelsőt díszítő 
tárgyak világáról csak néhány sorban tájékoztat. 

Ehhez a tárgykörhöz, a népi építkezés és lakásbelső 
kérdéséhez tárgyánál fogva a kötet egy másik tanulmánya 
csatlakozik; ebben a népi kandallót és kályhacsempét 
vizBgálja (Népi kandallók és kályhacsempék az erdélyi 
magyarság körében).'' Mivel a tűz az ember életében az 
ősemberi állapottól kezdve rendkívüli szerepet játszott 
és játszik, a vele kapcsolatos tárgyak, sőt szellemi hagyo
mányok is különlegesen érdeklik a néprajzi kutatást. A 
vilceai román tűzhelyek vizsgálata után e dolgozatában 
Kos — a románság tűzhelyeire való kitekintéssel — rész
letesen megvizsgálja az erdélyi magyarság tűzhelyfor
máit, majd beható tájékoztatást ad a népi tüzelők leg
díszesebb változatáról: a csempés kemencékről. A szem
léltető képanyaggal bőségesen felszerelt dolgozat írója 
sort kerít az erdélyi csempekészítö központok és a csem-
peíajták bemutatására is. E tájékoztatás nyomán olyan 
kályhakészítö fazekasközpontokról is szó esik, amelyek
ről az eddigi irodalom vagy egyáltalában nem tudott, 
vagy nem ismert onnan származó egyetlen tárgyi emlé
ket sem. E tanulmányt éppen ezért nemcsak szaktudomá-
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nyi szempontból, hanem a szélesebb körű érdeklődés fel
keltésére szolgáló volta rniatt is a kötet egyik legértéke
sebb dolgozatának tarthatjuk.^ 

Nem meglepő, hogy az atyja nyomdokát követő, vérbíli 
grafikus ifjabb Kós Károly kötetének az előbbiekben még 
nem értékelt három tanulmányában a népművészet és a 
művészi alakiLókészséget ugyancsak tükröztető népviselet 
kérdésére is rátereli a szót. Már az előbb ismertetett ta
nulmányoknak és különlegesen éppen az imént értékelt
nek — a népi kandallókról és kályhacsempékröl szólónak 
— szép, néprajzi szempontból nagyszerű, gazdag képa
nyaga megsejtetheti a kötetben lapozgatóval a Kosban 
rejtekező művészt, a népművészet körébe tartozó tanul
mányai meg éppen nagy művészi érzékről és széles körű 
népművészeti tájékozottságról tanúskodnak. 

A népművészeti kérdéseket tárgyaló egyik dolgozata a 
szilágysági népművészetnek a szerelemmel és a halállal 
kapcsolatos megnyilvánulási kérdéseivel foglalkozik (Sze
relem és halál a szilágysági népművészetben)." E tanul
mánynak az ifjúság művészetéről szóló első fejezete a 
széptevő legény maga készítette ajándéktárgyainak (gu-
zsaly, mángorló, sulyok, kapatisztító, vászonfeszítő, veté
lő, fonalcsörlö) díszítő művészetéről, illetőleg a szépte
vést jószívvel fogadó leány művészkedő megnyilvánulá
sairól (falfestés, hímzés) szól. A lányok hímzésbeli fogla
latosságáról nyújtott rendJíívül szegényes kép láttán döb
benten sajnálkozunk, hogy hova tűnt el az az egyszerű
ségében remek sziiágysáíri hímzésvilág, amelyet Györffy 
Istvánnak'" egy album^szerű kiadványából és 1942 nyarán 
a zilahi Wesselényi-szobor felállítása alkalmából rende
zett népművészeti kiállításról ismertünk. A Kostól bemu
tatott hímzésdarabokban nincs semmi a Szilágyság régi 
hímzésvilágából: elsöpörte teljesen a városból a falusi 
„értelmiség" útján terjedező ízléshiányos divat. 

A dolgozat második része — A halál művészete — cí
mében megint csak kevesebbet ígér, mint amennyit iga
zában nyújt. Az élet valóságába beleágyazva, a halál kér
dését is a temetési szokások, a koporsó, és a sír leírásá
val kezdi Kós, és csak azután tér rá a halállal kapcsolatos 
szilágysági népi művészkedés, fejfafaragás tárgyi emlé
keinek bemutatására. A szilágysági faragóművészetnek 
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mindeddig csaknem ismeretlen világa tárul fel előttünk 
a gazdag fejía-sorozatok láttán. 

Míg a szilágysági kopjafák kérdésével foglallvozva Kós 
teljesen mellőzi az irodalom felsorolását, másik, különle
gesen éppen székely sírfákkal foglalkozó tanulmányában 
már a fejfaállítás szokására és a fejfák faragómüvészeté-
nek kérdésére vonatkozó eléggé gazdag magyar néprajzi 
irodalom felhasználásával és felsorakoztatásával szól er
ről a tárgyról. A székely fejfák kérdését az irodalom 
szakszerű ismereteben már nem is olyan, egy vidékre szo
rítkozó érdeklődéssel tárgyalja, mint ahogy a szilágysági 
fejfák bemutatása alkalmával tette, hanem a vizsgálódás 
körébe von Erdély más magyar lakosságú \ddékének (Ka
lotaszeg, a Maros- és Fekete-Körös mente, a Szilágyság 
és Szatmár megye) területéről ismert tárgyi emlékeket is. 
Az ember alakú fejfa-típusról szóltában nem elégszik meg 
a magyar temetőkből ismert fejfa-elöfordulások megemlí
tésével, hanem bevon a vizsgálódásba fogarasföldi és er
dőhátsági román, valamint még távolabbi bolgár, bosnyák, 
só't ázsiai tunguz-szamojéd sír jeleket is. 

A kötetnek azt a tanulmányát, amelyről utolsóként e j 
tek szót, a viselet és a népi szép-érzék, a népi művész-
kedő hajlam kétségtelen kapcsolata soroltatja velem köz
vetlenül a népművészeti tanulmányok sorába. Mint a cím 
(Ismeretlen magyar népviseletekről)!^ is mutatja, a szerző 
e dolgozatában eddigi néprajzi kutatók érdeklődési körén 
csaknem teljesen kívül rekedt vidékek népi viseletével 
foglalkozik. Míg ugyanis a Kolozsvár közelében fekvő 
Kalotaszeg és Torocko színpompás, valamint a székelység 
egyszerűbb népviselete már a múlt század közepe tájá
tól a néprajzi kutatók egész sorát ösztökélte a vizsgáló
dásra, csaknem teljesen elkerülte a terepjáró néprajzosok 
figyelmét például az aranyosszéki és a mezőségi falvak, 
valamint a mezőségi környezetből viseletével kiemelkedő 
Szék és a kolozsvári Hóstát színekben sápadtabb viselet
világa. E dolgozat a vizsgálódásra kiválasztott vidékek, 
illetőleg településpontok teljes népi viseletanyagának le
író jellegű bemutatásával a néprajzi irodalomban a szó 
szoros értelmében hiányt pótol, és rátereli a figyelmet a 
díszes, nem egyszer már cifrálkodó népviseletü vidékek
ről a szerényebb, de hagyományos öltözködési darabok-
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ban nem szegényebb tájak és települések viseletvüága 
megismerésének, illetőleg ismertetésének szükséges vol
tára is. 

Az egyes tanulmányoknak legalább ilyen futó, érté
kelve-ismertető bemutatása után szólanom kell a tanul
mánykötet olyan erényeiről, amelyek minden tanulmányt 
jellemeznek. Az eddig előadottakat ki is egészítve, a kö
tetnek a néprajztudomány és a magunk élete szempont
jából megmutatkozó értékéről összefoglalóan a következő
ket ajánlhatom az olvasó figyelmébe. 

a) Elsősorban kiemelkedőnek tartom azt, hogy Kós 
minden tanulmánya eredeti gyűjtésből származó olyan 
gazdag, új anyaggal jelentkezik, amely fejtegetéseinek, 
megállapításainak szilárd alapot ad. 

b) A szerző előszavában világosan megírja, hogy bár 
a néprajzkutatók közt természetesen területi és temati
kai megosztás van, ez azonban nem jelenthet egyoldalú
ságot. Éppen ezért a magyar néprajzi jelenségvilág mel
lett a román és a szász népélet és népi műveltség kérdé
sét is igyekezett Kós a vizsgálódás körébe vonni. Az 
együttélő különböző nemzetiségű dolgozók népi művelt
sége iránti tudományos érdeklődésről, tiszteletről és me
legségről a szerzőnek számos, eddig román nyelven meg
jelent tanulmányán kívül e kötet két darabja, de elszórt 
utalásaival a kiadványnak csaknem mindegyik dolgozata 
tanúskodik. 

c) Az összegyűjtött gazdag anyagot széles körű ismere
teivel és a tudományos munkálkodás rendjén szerzett 
rendszerező készségével olyan formában tárja a szerző az 
olvasó elé, hogy ennek eredményeképpen a szakembert 
megbízhatóságával, az avatatlan olvasót pedig a tárgyalt 
kérdések egyszerű, közérthető előadásával kötelezi hálára. 

d) A tanulmánykötet nagy értéke ama felismerés min
den egyes tanulmányban való következetes alkalmazása, 
hogy ti. a nép tárgyi emlékeinek, szokásainak megisme
rése és ismertetése rendjén e tárgyi világnak és e szo
kásanyagnak a népi élettel társadalmi összefüggésben tör
ténő vizsgálata a kutatás és a feldolgozó munka során 
kötelező. i 

e) Külön ki kell emelnem a világos, érthető nyelven 
megírt fejtegetéseket kísérő szemléitető képanyagot is. 
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A gyermek- és ifjúkorának java részét népi környezetben 
töltött, különleges grafikai érzékű Kos néprajzi szem-
po'ntból kifogástalan, a tárgyak ábrázolásában hű és 
ugyanakkor művészi rajzaival, szemléltető térképvázla
taival és grafikonos ábrázolásaival tanulmánykötetet a 
szakavatott néprajzos és az érdeklődő olvasó számára 
egyaránt kapós kiadvánnyá tette. Mert a szöveges rész 
vitathatatlan értékes volta mellett kétségtelenül a szép 
képanyag is hozzájárulhatott ahhoz, hogy a könyvesbol
tok polcára sem került, szinte-szinte csak „pult alól" fo
gyott el e végeredményben szaktudományi tanulmány
kötet néhány ezer példánya. 

A Kriterion Könyvkiadó vezetősége ezúttal sem csalat
kozott hát meg abban a szellemi szükségletekre érzékeny 
gondolkodást eláruló vélekedésében, hogy a szépirodalom 
támogatása mellett kellő figyelmet kell fordítania a ro
mániai magyar olvasóközönség tudományos ismereteinek 
fejlesztésére is. Az pedig, hogy a magyarországi könyv
terjesztés is több ezer példányos megrendeléssel jutal
mazta a Kriterion eleinte ,,kockázatos"-nak vélt vál
lalkozását, elismerés és egyben buzdítás a Kiadónak az 
ilyen irányú vállalkozás folytatására. 

Végül, általánosabb vonatkozásban, az a tagadhatatlan 
tény, hogy éppen a legkomolyabb tudományos munkák 
nemegyszer jóval hamarabb fogynak el a könyvárusok 
polcairól, mint sok szépirodalmi mű, a kiadókat az 
anyagi kockázat veszélye nélkül sarkallhatná a tudo
mányra szomjazó hazai magyar olvasótábor kívánalmai
nak egyre fokozottabb kielégítésére. 
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V 

TUDOMÁNYTÖRTÉNETI JEGYZETEK 

IFJ. HELTAI GÁSPÁR ÉLETE 
£ S HELYESÍRÁSA ISMERETÉHEZ 

1. Az az író, aki az itt következő sorokban az érdeklő
dés fénykörébe kerül, korának nagyon szerény írói egyéni
ségei közé tartozik. Ezért van az, hogy ha életrajza és 
irodalmi munkássága adatai iránt érdeklődünk, Szinnyel-
nél még születése és halála évére nézve sem találunk fel
világosítást. Ott csak Kolozsvár egykori közéletében ját
szott szerepére; városi tanácsos, majd városbíró voltára és 
szerény irodalmi működésére történi]í hivatkozás. Keze 
alól kikerült munkaként csak Magyar Arithmeticá-ját 
(1591) és egy Cisio-ját (1592) tartja számon Szinnyei, de 
megemlékezik e mellett még Verböczy Decretum-a 1611-i 
debreceni kiadásában játszott szerepéről is. E nagyon mér
sékelt fontosságú életrajzi és irodalmi életbéli tényeken 
túl egyetlen művelődéstörténeti jelentőségű mozzanatként 
Szinnyei József és Ferenczi Zoltán csak azt említi meg, 
hogy 1582-ben vagy 1584-bsn átvette atyja özvegyének 
kezéből a magyar helyesírás történetében olyan kiemel
kedő szerepet játszott, de az özvegy kezén elhanyatlott 
kolozsvári Heltai-nyomda vezetését. [Ezekre nézve 1. 
Szinnyei, Mír. IV, 690—1; Ferenczi, A kolozsvári nyom
dászat története 22, 27; Szabó Károly, RMK. I—II]. 

Csüry Bálint vizsgálódásának eredményeképpen azon
ban az ifj. Heltai művei közé kell számítanunk azt az 
eladdig ismeretlen szerzőtől származónak tartott latin-
magyar—német szinonima-szójegyzéket (1589), amelyet' 
pedig az utószóba rejtett utalás bizonysága alapján maga 
a könyvnyomtató, ifj. Heltai Gáspár állított egybe.' En
nek a szép és a szakirodalom határmezsgyéjén igazán sze
rény irodalmi munkásságnak ismeretében némiképpen ért
hető, hogy az ifj. Heltai nem jutott címszóhoz sem a ré
gebbi egy-, sem az újabb háromkötetes Magyar Irodalmi 
Lexikonban, sőt nem találkozunk nevével A magyar iro
dalom története (1964) I. kötetének lapjain, illetőleg mu
tatójában sem. 
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Ilyenformán ha e sorok írója Kolozsvár város ó-levél
tára XVI. századi anyagának tüzetes átvizsgálása rendjén 
nem találkozott volna jelentős terjedelmű, az ifj. Heltai 
keze alól kikerült számadás- és jegyzőkönyvi szövega
nyaggal, az írói jelentéktelenségnek fennebb felsorolt 
bizonyságai láttán, aligha kerítene most sort arra, hogy 
a kiegészítés és helyesbítés célzatával vizsgálódás köré
be vonja az író életét, és ráterelje a figyelmet az ifj. 
Heltai kéziratos és nyomtatott szövegeinek a magyar he
lyesírástörténeti vizsgálódás szempontjából való valame
lyes jelentőségére is. 

2. Hogy a nagy Heltai fiáról az itt előadottaknál újab
ban már valamivel többet tudunk, azt —- mint a XVI— 
XVII. századi erdélyi művelődéstörténet annyi más kér
dése esetében is — elsősorban K e r e p e l J á n o s sok 
évtizeden át folytatott kutatómunkájának köszönhetjük. 
Az ö levéltári-könyvtörténeti vizsgálódásai dsrítettek 
fényt arra, hogy ifj. Heltai 1575—ÍŐ80 táján a kolozs
vári unitárius skólában szerezhette meg azokat az alap
vető deáki ismereteket, amelyeknek birtokában — egye
bek mellett — Cicero szinonima-szójegyzékének egybe-
szerkesztésére és a kincses város nótáriusi tisztségének 
betöltésére jó lélekkel vállalkozhatott. Először H e r e p e i 
adott hírt^ arról is, amiről addig csak Kolozsvár levéltári 
anyagának néhány kutatója, a halott mester, K e l e m e n 
L a j o s mellett J a k ó Z s i g m o n d , K i s s A n d 
r á s , P a t a k i J ó z s e f és e sorok írója tudhatott: ar
ról tudniillik, hogy ifj. Heltai Gáspár 1611-töl tett, sok 
történelmi becsű vonatkozással átszőtt jegyzőkönyvi be-
jegj'zései határozott írói rátermettségről tanúskodnak. De 
H e r e p e i közléséből ismerjük ifj. Heltai élete utolsó 
mozzanataként halála évét (1618), valamint azt a szo
morú tényt, hogy élete utolsó két esztendejében szemé
nek gyengesége akadályozta meg a városi jegyzői tiszt 
betöltésében. 

3. Mivel H e r e p e inek hivatkozott cikke más irányú 
és más célkitűzésű volta miatt nem értékesíthette mindazt 
az adalékot, amelyet a kezén megfordult számadás- és 
jegyzőkönyvekből bizonnyal jól ismerhetett, szükségesnek 
látszik az alábbiakban H e r e p e iíöl csak hivatkozássze-
rűen felhasznált néhány levéltári adalék közzététel evei 
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az ifj. Heltai életútjának ismeretét valamivel teljesebbé 
tenni. 

A város közéletében játszott szerepe sáfárpolgári, azaz 
számadó-gondnoki megbízatásával kezdődött. Ezt a tiszt
séget ifj. Heltai — két saját kezű és nevével jelzett szám
adáskönyve tanúsága szerint — 1595-ben és 1596-ban vi
selte. E szilárd anyagi helyzetet, magán- és közéletbeli 
megbízhatóságot feltételező tisztségre tekintélyes könyv
nyomtató volta és iskolázottsága ajánlhatta. Egyik szám
adáskönyve címlapjára gondosan rajzolt betűkkel maga 
rótta fel a könyvnyomtató voltát bizonyító címet: Reges
trum ... Casparis Helti typographi (Kolozsvár ó-le
véltára. Számadáskönyvek 6/XVI). A város gazdasági éle
tének ellenőrzésében játszott — úgy látszik — rövid sze
replés után csaknem másfél évtizedig nincs közéleti sze
replésére nézve egyetlen adatunk sem. Az eredeti fog
lalkozási körébe vonulás e viszonylag hosszú életszaka
szában tekintélye és a polgárságnak irányában táplált 
bizalma azonban csak növekedhetett. Ennek kétségtelen 
jeléül tekinthetjük azt, hogy 1609-ben — a városi tiszt
újítás hagyományos napján, december 26-án — a ,.ma
gyar natio" tagjaként főbíróvá választott Eotves András 
(D. Andreas Eotves Judex primarius) mellett — amint az 
akkor szokásos volt — a „szász natio"-hoz tartozó ifj. 
Heltai Gáspár került a királybírói, azaz másodbírói tiszt' 
be. Nevét a bíró — két külön oszlopba elkülönített hat
hat magyar és szász tagból álló — szűkebb tanácsának 
névsorába a szász tanácsosok elsejeként így jegyezték be: 
D. Caspar Helthy Regius (Közgyűlési jegyzőkönyvek 
V n / 1 . 72). E bejegyzés utolsó szavát a hozzáértett judex 
szóval kiegészítve ifj. Heltait új tisztsége, a királybíróság 
alapján a maga korában Kolozsvár egyik legtekintélye
sebb — ahogy ma mondanók —, közbizahnat élvező pol
gárának kell tekintenünk. 

Tanultságából eredő rátermettsége, megbízhatósága és 
a város iránti hűsége újabb elismerésének jeleként kell 
értékelnünk a kolozsvári főbírónak a „száz férfiak" előtt 
tett azt az előterjesztését, amelynek értelmében a főbíró 
ifj. Pleltai Gáspárt 1611. január 6-án a fő- és királybírói 
tiszt mellett legfontosabb állás, a notáriusság betöltésére 
ajánlotta. Az erre, vonatkozó jegyzőkönyvi szövegnek e 
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jelentós életmozzanatra vonatkozó részéről a Heltai sze
mélyét illető sorokat — a kihagyhatok kihagyásával — 
szó szerint ide kell iktatnom: „1611, Die 6 January. Do-
mini Centum patres congregati deliberarunt modo infra 
notato . . . Mivelhogy . . . az Varosnak az mely Nótáriussá 
enekeleötte volt, azt az Úristen ez világból ki veötte volt, 
€s mostan eö kgme Nótárius nélkwl nagy fogiatkozasban 
volna... az Nótáriusnak valaztasanak mosta(n) kel lenni 
32 Zaz Natiorol, Tuduan azért Varosul eö kgmek azt hogy 
Heltus Gaspar Uram eö kegme eleiteöl fogua, mind ez 
ideigh, ez Varosnak, vgymint édes hazaianak minemw 
nagy hwseggel es Zeretettel Zolgalt iGgye(n) Annakokaert 
méltónak, lUendeőnek es elegedendeönek itiluen eo kgl-
met Varosul erre a bechiwlletes Tiztre, Azért ez may 
Napon, mind az ket Nemzetnek egyenleö akarattiabol 
es tetczesebeöl valaztatot eö kgme Heltus Gaspar Uram az 
Notariussaghanak Tiztire, ki legyen(n) elseöbe(n) az eleö 
Istennek Zent Neuenek dicziretire, tiszteletire. Annak 
vtanna ez Zeginy hazának Jauara es Emolamentumara". 
— A lap szélén más kézzel a határozat tartalmára utaló 
széljegyzet: „Heltus Gaspar Nótáriusnak Valaztatik" 
(Közgyűlési jegyzőkönyvek 1605—1670. 11/í. 93—4). 

A választás mozzanata és a benne megnyilvánuló érté
kelés ténye mellett e jegyzőkönyvi bejegyzésben immár 
másodszor olvashatunk kétségtelen bizonyságot arról, 
hogy ifj. Heltai Gáspárt a városi közgyűlés hivatalosan 
a szász nemzet tagjának tartotta, s így nyilván magát ö 
maga is a kolozsvári szász és nem a magyar natio so
rába tartozónak tekintette. 

Az 1611. január 6-án történt választás után Heltai nem 
egészen hét évig viselte a jegyzői tisztséget. Az ez idő
szakaszból ránk maradt kolozsvári városi jegyzőkönyvek 
szövege nemcsak az ügyvitelben tanúsított pontosságáról, 
hanem — mint arra már H e r e p e i is hivatkozott — 
határozott írói készségéről, rátermettségéről tanúskodik. 
A hivatalos határozatokhoz kapcsolódó krónikás bejegy
zései a város és Erdély történetére nézve értékes, de kel
lően igazában csak ezután értékelhető forrásanyagot őriz
tek meg az utókor számára. Ilyenformán a szigorú érte
lemben vett notáriusi tiszten túlmenően ifj. Heltai a jegy
zőkönyvi bejegyzésekben — hívatlanul-kéretlenül — va-
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lósággal városi krónikási tisztet is töltött be. Nem is a 
város polgárságának vagy a főbíró és a szűkebb tanács
nak, a ,,vének"-nek vele való elégedetlensége miatt vált 
meg 1617-ben a jegyzői tiszt viselésétől. Kora és szemé
nek az írás-olvasás-könyvnyomtatásban való megerőlte
tése miatt látási zavarai eddig az ideig olyan mértékig sú
lyosbodhattak, hogy 1617. április 27-cn helyette már Gre-
gorius Diosi vezette és írta alá az aznapi városi törvény
kezési jegyzökönyvet (Törvénykezési jegyzőkönyvek VII. 
376). Nem egészen két hónap múlva már a városi tanács 
elé kerül a közéletből való kényszerű visszavonulásának 
ténye is. Erről a következő bejegyzést idézhetni: „1617. 
die 19 J u n y . . . Biro vram eő kgme proponálttá Varosul 
eö kgmek eleiben, hogy az Varos Nótáriussá Heltus Gás
pár vram Tanachiul eö kgmekteől el buchiuzot volna az 
Nótáriusnak Tiztiteöl, mivelhogy Nyaualyas allapottla 
miatt, es kiváltképpen zemeibe(n) való nagy fogyatkozása 
mijat sammikeppe(n) nem zolgalhatna" (Közgyűlési jegy
zökönyvek I I / l . 234). E bejelentés jegyzőkönyvbe fogla
lása után ugyan az év végén, hagj-^ományosan december 
26-án a következő évre való választáson ifj. Heltai neve 
— ezúttal Caspar Helthi alakban — nyilván a városnak 
tett szolgálatai elismeréseként — még bekerül a száz fér
fiak sorába a s z á s z n e m z e t b ő l v á l a s z t o t t 
c e n t u m v i r e k ö t v e n n e v e közé, de már a követ
kező évben neve mellé egy ismeretlen kéz ezt az élet 
utolsó mozzanatát rögzítő szűkszavú bejegyzést tette: 
„10 octobris, orbatus lumine, serio confect(us) obyt« (I. h. 
247. I.). Hogy ez a bejegyzés valóságos tényt rögzít, arra 
kétségtelen bizonyságot szolgáltat a kolozsvári egyház-
fiak számadáskönyvében a temetést megelőző harango-
zásra vonatkozólag olvasható következő számadás-tétel; 
„11. Octob: Gaspari Helti maiori quatuor vicib(us) 
f 2 d —." E szűkszavú, csak a számadáskönyvekben jár
tas számára érthető bejegyzés könnyebb értelmének meg
világítására álljon itt az 1618. évi hasonló számviteli té
telek közül az első: ,,4 January Stephcinum Thömösuary 
Pulsatum est maiori Campana quatuor uicibus f 2 d —* 
(E két bejegyzést 1. Számadáskönyvek 14b/XV. 6—7). 
Mindenesetre az ifj. Heltai halála alkalmával a nagyha
rang négyszeri meghúzása a halott egykori közéleti súlyát 
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tükrözteti vissza, hiszen ugyanez évben a többi halottnak 
— az előbb említett egyet kivéve — csak kétszer vagy 
háromszor harangoztattak. 

4. Az itt felsorakoztatott egykorú bejegyzések^ látni-
valóan nemcsak igazolják, hanem ugyanakkor más vonat
kozásban ki is egészítik K e r e p e l n e k ifj. Heltai életére 
vonatkozólag tett megállapításait. A Herepeitöl mondot
tak és az itten részletezett kiegészítések figyelembe vé
telével ifj. Heltai Gáspár életútjának eddig ismert moz
zanatait röviden így állíthatjuk egybe: Születése évét nem 
ismerjük, de Kerepelnek az ő iskoláztatásával kapcsolatos 
feltevését elfogadhatónak ítélve születése idejét hozzáve
tőlegesen a XVI. század hatodik-hetedik évtizedének for
dulója tájára tehetjük. Valószínűleg még atyja életében 
megkezdhette, de csak atyja halála (1575) után, 1580 tá
ján fejezhette be a kolozsvári unitárius skólában latin 
mtiveltségét megalapozó tanulmányait. Elsó', bensó'séges 
latin irodalmi tájékozottságáról tanúskodó műve, Cicero-
szójegyzéke 1589-ben saját nyomdája termékeként Ko
lozsváron jelent meg. Ezt követte ugyanott 1591-ben Ma
gyar Arithmeticá-ja, majd 1592-ben németből fordított 
Cisio-ja. 1595—1596-ban a város polgárságának bizalma a 
sáfárpolgári, 1609-ben a királybírói, majd 1611-ben a vá
rosi notáriusi tisztre érdemesítette. 1617 elejétől beteges
kedése és főként látása erősfokü meggyengülése, sőt 
— talán — megvakulása miatt megvált a jegyzői tiszt
ségtől, majd a rákövetkező év október 10-én a közelebb
ről meg nem határozható betegségben sínylődő Heltait a 
halál szabadította meg a további szenvedéstől. 

5. Egy külön kiemelendő, de itt most magában állóan 
nem vizsgálható, ellentmondásosságában feltűnő jelen
ségre még fel kell hívnom a figyelmet. Annak ellenére, 
hogy ifj. Heltai — az előbbiekből láthatóan — natio-ja 
jelölése révén, tehát a szász nemzet tagjaként került be 
a száz férfiak közé, illetőleg viselt királybírói, majd városi 
notáriusi tisztet, számadásait magyar nyelven vezette, ké
sőbb is a jegyzőkönyvírásban többnyire a magyéir nyelvet 
használta; maradt azonban tőle Kolozsvár város korabeli 
jegyzökönyveiben — latin tudása bizonyságaként — je
lentős terjedelmű latin nyelvű jegyzőkönyvi szöveg is. 
Ellenben nem került eddig elő az ö betűvetésében egyet-
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len német nyelvű, s még kevésbé erdélyi szász nyelvjá
rási sajátságokat mutató sor sem. 

6. Mindössze ennyi az, amit szükségesnek látszott előre 
bocsátanom ahhoz, hogy az erdélyi művelődéstörténet
ben eddig egészen jelentéktelennek tekintett ifj. Heltai 
Gáspárt illetően itt alább következő néhány sorban most 
már kísérletet tegyek a vele kapcsolatban engem pilla
natnyilag leginkább érdeklő hangjelölési (helyesírási) kér
dések megvizsgálására. 

A következőkben ezekre a kérdésekre igyekszem vála
szolni: a) Milyen a vizsgált író kéziratos és nyomtatott 
szövegeinek helyesírása? b) Van-e különbség a két he
lyesírás-változat között, és ha van, milyen eltérések álla
píthatók meg köztük? c) Hogyan viszonylik az ifj. Heltai 
helyesírása a korabeli kolozsvári kéziratos írásbeliség és 
d) hogyan a kolozsvári nyomda helyesírását kialakító apa, 
az idősebb Heltai Gáspár hangjelöléséhez? 

Előre is jeleznem kell, hogy a rendelkezésre álló tér 
korlátai között részletesebben csak az a—b) alatt meg
jelölt kérdésekkel foglalkozom. Terjedelmi és időbeli kö
töttség miatt nem keríthetek ezúttal sort az ifj. Heltai 
1611—1617 közötti notáriusi működésének rendjén kelet
kezett nagy terjedelmű kéziratos szöveganyag vizsgála
tára. 

7. Az a) alatti kérdés első felére adandó feleletet a Ko
lozsvár város ó-levéltárában (Állami Levéltár) őrzött kö
vetkező két számadáskönyv hangjelölésben sajátságainak 
egybeállításával igyekszem megfogalmazni'': 

1594—1595: a) Regestum . . . Az mit en Helthai Gaípar 
Ado jiedő Uraimtol keze.m.hez vöttem,. — Jelzete: Szám
adáskönyvek 6/XVna. Terjedelme ívalakban: 259 1. 

b) Regestum. .. Casparis Helti typographi. — Jelzete: 
Ua. 6/XVI. Terjedelme ívalakban: 7 1. 

A két, együttvéve mintegy harmadfélszáz ívalakú (fó
lió) lapot magába foglaló, tehát a vizsgálódásra valóban 
elégséges kéziratos szöveganyag beható szemügyre vétele 
rendjén ifj. Heltai helyesírásáról az alább részletezett kép 
rajzolódik elénk^: 

a 1) a: adatot, fa Olaiat, Heltai, Maradék, Zaboia. 
2) a, á: ala Alaba/trom, Cimbalmo/at, drága, Egerúari, 
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Pozsonyi olaszkoszo
rús, címeres rene
szánsz ex libris (réz
metszet ; XVI. 
század) 

Schopenhauer roko
kó ex librise (réz
metszet ; XIX. sz. 
eleje) 

W / / 



A marosvásárhelyi Teleli 
Téka ex librise a Teleki 
család címerével (acélmet
szet; XIX. sz. eleje) 

A gyulafehérvári Batthyá-
neumot alapító Batthyány 
Ignác rokokó ez librise 
a négy sarkon saját kezf 
betűjegyeivel (rézmetszet 
XIX. sz. eleje) 



Az Erdélyi Múzeum-
Egyesületet alapító 
Mikó Imre ex librise 
(kőnyomat; XIX. sz. 
közepe) 

\ 

-EX DIBLIOTHECA. 

rokokó ez librise (réz-
metszet; XIX. sz. el«je) .. ' -v . , ' ', , "-.^ 

Nagyajtai Cserei Lőrinc 
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Cseh Gusztáv: Keszthelyi Gyula ex librise (rézkarc; 1978) 

Feszt Lásztó: Lippóczy Norbert ex Ubrise (fametszet; 1972) 

Cseh Gusztáv: Passuth László ex librise (rézkarc; 1976) 



Feszt László: Klaus Rödel ex librise (fametszet; 1972) 

Fred Micos: Gábor Dénes ex librise (rézmetszet; 1972) 
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EZ A K Ö N Y V AZ 
ERDÉLYI SZÉPMI-
V E S C É H TAGJA: 
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Kós Károly: Ex libris az 
Erdélyi Szépmlves Céh tag
illetmény-kötetei számára. 
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Buday György : Dr. Vermfes Gyulf 
ex librise (fametszet; ^938 kö 
rül) 
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Buday György: Dr. Gianni Mon-
tero ex librise (fametszet; 1938) 
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EX m umn 
D/ltá'JENÖ 

Debreczeni László: Dsida Jenő 
ex librise {toUrajz; 1929 körül) 

Debreczeni László : Csűrös Emília 
ex librise (toUrajz; 1929) 

Debreczeni László: Dr. Bíró Sán
dor ex librise (toUrajz; 1939) 



Vecserka Zsolt; Vizvári Béla ei 
librise (fametszet; 1976) 
Tóth István: BrüU Emánuel ex 
librise (toUrajz; 1939 körül) 

Vecserka Zsolt: Dr. Illyés László 
ex librise (fametszet; 1974) 



Gy. Szabó Béla: ür. Kristóf György ex librise (fametszet; 1936 körül) 
Gy. Szabó Béla: Aurél Ciupe ex librise (fametszet; 1975) 

Weiciecb Jakubowski (lengyel) : Gábor Dénes ex librise (rézmetszet; 
1979) 



Deák Perenc : Gábor Dénes ex 
librise (rézkarc; 1976) 

Deák Ferenc: Lippóczy Miklós 
ex librise (rézkarc; 1976) 

Feszt László : Dr. Szabó László 
ex librise (rézkarc; 1976) 



Vojtech Cinybulk (Csehszlovákia): •; 
Df. Axel Leier ex librise (fa-
meteet; 1968) 

Öátolij Kalasnyikov (orosz) : Car-
lo Chiesa ei librise (fametszet; 
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Anatolij Kalasnyikov (orosz 
ex librise (fametszet; 1972) 

M. Fils (Csehszlovákia): Nor
bert Lippóczy ex librise (fa 
metszet; 1978) 



C H V N R J V J D S C H A L L I V S STVXGARJOm. 

Sáallius Konrád Selmecbányái bányamester ex librise (rézmetszet; 1547) 



Wolígangus I/azius bécsi egyetemi orvosprofesszor ex librise (rézmetszet! 
1S62 körül) 
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Köpeczi Sebestyén József: A Kolozsvári Református Kollégium Könyv
tárának ex librise (tusrajz; 1938 körül) 





latodmagaúa], hjúatalara, Kádas, Lada, Kópiákat, Mar-
laiat, partékat, va /ar lo t tam jamara. 

3) á: Ga/par, hasatol. Janod, Colo/uar, Mihály, Mu/i-
;asit, nehany, Prágából, vekat. 

á á: Barnára {Rámára alakban is) vöt zámot, Barti veuö. 
aa á: aaraban, Aarat, Aaru, Baal, KaaraBúnk, Kaarocr, 

<aabfak, Raakot, Jaak, Baamara, Taal, Taarhaz, Taar 
lekér, Baamara. 
c 1) c: Cimbalmo/at. 
2) k: ö fge Mu/ ica / i t és Capellanu/it vitte, Colo/úar, 

iracco. 
cc kk: Cracco. 
ez, c cs : Bec3, Czaki, CsáBar, czöpegetnj, Danc3, kucsiat, 

ncziat, parancsolattyara, Tauacsbelj, wac3ora(n). 
czy cs: korc3;yollya/nak, peczycnye. 
dgy gy: Rongyos. 
e 1) e, e: Demeter, Eb, Helthai, legyen. pcc3cnye. 
2) e, é: Berbentseiiel fennyitek, partékat (értsd: pór

ikat), pet3erek, Bekér. 
3) é: Aprólékot, Borbély, egyéb, en, Maradék, Melyföld 

irtsd: mérföld). 
é é: Léúheő (olv. Lcvhcz). 
f i ) ? e é: Lf monyát. 
2) é: Bee3, B^leshes ^p (három) hétig, kek, kees^n, 

í̂ p, r^Bet, SzfC3 J / t ú a n be t^rt, v^kat. 
é é: étj. 
ee é: Dec/ig, kee/^n, Zeek. 
gy gy: feg>^úer, hagyajabol, hogy, legyen, Zigyartto, 3ÍI-

h \) h: hagya/abol, barom, hogy, holt stb. 
2) 0 Ho//5Úthoti Istuan, ohn (olv. : ón) taalakat, ohn 

innyerokat, Olah/ag, Mathe, Thorda. 
i 1) i: Április, igasítani, igjrte, Imeg, Innepet, Mihály, 

lindennapi, ^illagy/ag, Zillahig, TiBtarto, Trombitás. 
2) í: Nyirő. 
3) j : be iöúet, böitelt, feierwar, iöt, Kópiákat, Marhaiat, 
laiat, po/ taia , reaiok, Zaboia, Bolgaia, vi/elöie. 
4) ü: menten illyenek fel (értsd : üljenek). 
i\) i: vitte, vittek Thordaígh. 
2) í: Kíuantatnek. 
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3) i: Nowaíban. 
j 1) i: felföldj, lijuatalara, kj búúan, Tancsbelj. 
2) í : igjrte. 
3) j : fellajtar, varja. 
ly ly: Borbély Melyföld, Mihály, Somlyóig. 
ny ny: Legeuy, L^monyat, Nyirö, pecsenye. Tyúk mo

nyét. 
0 1) o: komornyikok. 
2) 0, ó: Aprólékot, Bor/olok, forgolódó. 
3) ó: AdoBedö, hasatol, loúal, Prágából, Somyoig, TiB-

tar to urunktól. 
ó ó : túúró. 
00 ó: hoo pens, 3 hoora, loora, fekete Thoo. 
ő ő: Kó Warban. 
ö 1) ö: be jöuet, böcsöluen, böitelt, bör, C30pegetnj, 

felöl, felföldj, földet. Gyömbér, György, gyümölcses, iöt, 
jöúetel, Köble/re, Költetem, költ/egül, örög, öted magaúal, 
Stilthöi;, ötuec, Török, üröcr, vöt, vöttek, söueudeket. 

2) (ö)ő: Adoűedö, belőlek, Egere/töl , eröuel, feleege/töl, 
Fel /ö, fÍ3etö, fö po/ taia , fö3e//ek, fösettem, Gyöiböl, 
Hegedö/it, jöten jöien, Kömies, lön, I/örint3, Mesö, Nyirö, 
öfge, ö ktöl (őkegyelmétől), őket, sütő, Gám veuö, Zöcz, 
tekenöt, vi/elöie, sözet (olv. szöszét; értsd: szöszt) 

ö ő: Sütő. 
/ 1) s.- Alaba/trom, B^le/hez, Bene/i, Bor/olok, Cimbal-
ino/at , Ga/par, hagya/abol, Miklo/nak, Olah/ag, po/taia, 
va/ar lot tam. 

2) zs: Dee/ig, / a a k . 
s, S 1) s ; Ambrus, eggyet mas. Sógor. 
2) zs: Soldosok, Sombor. 
CT s .• é(T, Ecr, Janoff, Kaarocr, Loacj, Trombita a. 
B 1) sz: AdoBedö, ideBtette, meg gyontaroBtam, KaraB-

na. Barnára, Báni, Bekére(n), Bekfüet, ZikBai, űolgaia. 
2) sz, z: BerBeni. 
Ih t: Mathe, Thorda. 
ty, Ty ty : Pa t t an tyú / t , Tyúkot, Tyikfiat, Tyukmonyot. 

tz c: Berbeutseúel, Bontsidai, tsigany, tsimer, Btset, 
I,örint3, pant3clt, Kb petserek, Pongratj , Rats, 

u 1) ü: kultte. 
2) V: 3öuendckit. 
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ű\) u: Arú, fúttam (futottam), fúto/a /okra , Gyalúban, 
Húnnyadig, indulni, KaaraBúnk, kapiíbeli, Kapus, kj búúan, 
kúldús, Pa t tan tyú / t , /upplicálank. 

2) ú: Nyúl h ú / . 
3) V: be jöúet, e/küúek, Kúangeli/ta, Egerúari, fegyúer, 

hatodmagaúal, hjúatalara, I / t úan , leúelet. 
ú u: Gyalüig, kúldús, Mti/ ica/i t , Capellanyú/it. 
úú ú: túurÓCT. 
ü ü: böc3Ülúen, e/küúck, C3ü/te<j, fellyül, fii, füBer-

Bam, Gyüle/, gyülyenek, gyümölcses, költségül, külde, 
külte, küúül, Pü/pek, Sütő, ü rc / / en , ürmöa. 

ü ü: kenyerünk. 
w,W\)u: Wy, Wr fiak, Wramat, Wriink. 
2) ü: zwk/cg. 
3) V: feierwar, Kó Warban, Lew, Nowaiban, Wac3ora(n), 

Wadhús, Waradig. 
y 1) j : Eytelt, feyer, Hayasi meg fogyak, Payis gyarto, 

Wy. _ 
2) i: Sollyomkey. 
3] Két-, illetőleg háromjegyű mássalhangzókban a betű-

kapcsolat második vagy harmadik tagja többnyire jésítő 
értékben: czy, dgy, gy, ggy, ly, Ily, ny, nny, ty, tty {!/. 
ezeket külön-külön fennebb, illetőleg alább). 

Z, z, 3 1) sz: Abrosokat, kesitcttcm Loaz, nehansor, 
zabadkai, Zaboia, zalonat, samara, Zamara, Zam veúö, 
Zaz Gergely, zeek, Zekere/t, Zegedi, Zekel, Zigyartto, 
ZikBai, Zoúat, ZÖC3, söuendeket, zöset. 

2) z: az. Ások, Eskor, föjettem, hasa, hoo pensel, iga
zítani, kara3t, Laslo, lesen, I^euhes, Mesö, p o / t a s a / r a , 
Taarhazban, zab, zer, 3Ívk/eg, visen. 

3) S2, z: Zaraz Malom. 
4) c: gako Balint. 

Mint a fennebbi hangjelzés-egybeállításból látható, a 
magánhangzók hosszúságának jelzésére ifj, Heltai nem kö
vetkezetesen ugyan, de alkalmazza a betűkettőzést (aa, 
ee, 00, úú), a mássalhangzók hosszúságát, illetőleg ikerített 
voltát viszont többnyire következetesen jelkettőztetéssel 
jelöli. Csak ritkán, jobbára olyankor marad el a hangmér
tékelés jelzése, amikor az ejtésben a megelőző vagy a rá
következő mássalhangzó miatt az ö korában éppen úgy. 
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mint a magunkéban, valóban rövid mássalhangzót ejt
hettek. Pl. gazdálkodót neki, rakadot meg pénzel, de DeaM, 
maBorra alak is az egykori kétségtelen deákkal, másszam 
ejtés ellenére. 

Ifj. Heltai saját kezű szövegeiből az egykori ejtésben 
nagy valószínűséggel hosszú, illetőleg ikerített mássalhang
zók jelölésének ilyen esetei jegyezhetők k i : 

bb: jobbítottam, Baporabban. 
dd: eddig. 
ggy: eggik, eggyetma/t . 
kk : / aakka l . 
II: Béllel (=széjjel). 
Ily: vallj^ak. 
nn: Innepet, onnét ; özszetételben : mindennapi. 
nny: ennyi, innyok, mennyeke3eiere, Zannya. 
pp : ajonkeppen, 
/ / , fs: B r a / / a i , Camerariu/ /a , fa3aka/ /a t , felkere//ek, 

íöz&f/^K hé te / /ek , I n a / / o k , l a / / a , Nada/si , pattant3ai/-
/ a t , / e b e / / e k e t , Secretar iu/ /a t . 

f/z, /2/z, SZS2 : Aszszonyúnk, Bornemi//3a, Ho/Zsúthoti 
Istuan, v i / z / za . 

U: a t tak (adták), fösettem, hittel vettünk, jobbitottam, 
kesitcttem, pat tantyúst , vitte. 

tíy: paranc3olattyara, tartoBtattyak. 
33 1) ssz: A33onnyúnk, ve33öuel, vÍ33á. 
2) zz: meghO(;í;a. 

8. Feltűnően sok esetben jelez ifj. Heltai hosszú mással
hangzót olyankor, amikor az egykori ejtésben — ez fone
tikai meggondolásból szinte kétségtelenül állítható — alig
ha lehettek ilyen hangok. A biztosan ide vonhatónak látszó 
ilyen esetek itt alább betűrendes csoportosításban követ
keznek : 
K i * ' 

//: /af far /agomban. 
kk: akkarattya, rakkottakat . 
II: feli, fellajtar, terheli (=teherrel) , 3Íllag>'/ag, Zillahig. 
Ily: Borbellyat, fellyül, korc3jyollya/nak, pellyuaiat, 

ScatuUyat, Sollyomkey. 
nny: Assonnyúnk, Bannyai (nagybányai), fennsdtek, 

Húnnyadig, Legénnyé, legennyinek, tannyerokat. 
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pp: Appafi, pappiro/at , Toppai Péter. 
/ / , fs: Ta/si Miklo/, v a / / a t . 
tt: Anttal, Balintt, Birttalan, Köttes (kötés), kultte, 

kültte, lyegenytt. Martton, Marttonert, menttek, Palt t , 
Porttekaual, Zigyartto, vonttá. 

tly: Mattya/ . 

Arra a jelenségre, hogy az ifj. Heltainál olyan ,.feltűnő 
mássalhangzó-nyújtások" vannak, amelyek az idősebb Hel
tainál is fellelhetők, erre már Csűry is felhívta a figyelmet 
(i. m. 4). Még előtte válogatott példák felsorolásával Tró-
csáayi Zoltán ebben a kérdésben így nyilatkozott: ,,Föl
tűnő . . . Heltai műveiben a mássalhangzók quantitásának 
teljes szabálytalannak s következetlennek látszó jelölése. 
Heltai műveiben ugyanis számtalan esetben hosszú mással
hangzó van, hol a mássalhangzó hosszúságát sem etymo-
logia, sem nyelvtörténet nem igazolja, s fordítva, rövid 
mássalhangzót találunk ott , hol mindezek alapján hosszú 
mássalhangzó van nyelvemlékeinkben, nyelvjárásainkban 
s a mai élő nyelvben i s . " ' A kolozsvári XVI. századi 
kéziratos magyar nyelvű írásbeliségnek a város ó-levél
tárában őrzött úgyszólva teljes anyaga ismeretében jó 
lelkiismerettel álUthatom, hogy az i t t érintett jelenség nem
csak a két Heltainál, hanem a korabeli kolozsvári deák
ság legtöbbjének keze alól kikerült szerkesztvényékben is 
megfigyelhető. Az ide vonható példákból megállapítható 
hangmértékelésbeli következetlenség okairól magam így 
vélekedem: 

a) Egyes esetekben — nem is kevésben — a helyesírási 
bizonjrtalankodás valami szórakozottságféle gondolkodásbeli 
zavar következménye lehet: az írásban vagy nyomtatásban 
sokszor szabályszerűen kettőztetett betűk írására olyan eset
ben is rájárt a toll, amikor ezt sem a korabeli ejtés, sem a 
szó etimológiája nem indokolta. Ilyen esetekre gondolok, 
mint amilyenre az előbbi indokolatlan jelkettőzéses példák 
közül válogatva i t t hivatkozhatni: \affar ; rakkoU ; Zillah, 
liliagyfag, pellyua; Appafi, Toppai; Ta/si, vaffat; Anttal, 
Balintt, Birttalan, kültte, Legenytt, Martton, Paltt, Zigyartto 
stb. 

b) A jelkettőzésnek lehetett azonban az egykori kolozs
vári polgári köznyelvi ejtésben rejlő oka is. Minthogy az 
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erdélyi magyar nyelvjárásokat ma is jellemzi és így nyüván 
a múltban is jellemezhette a mássalhangzónak gyakori ma
gánhangzóközi ikerítődése, az ilyen helyzetben való ikerltö-
déses példák mögött ilyen jellegű egykori ejtéssel számolni 
a valószínű lehetőségek közé tartozik. A fenti példák közöl 
szemelgetve ilyen esetekre gondolok: Azzonnyúnk, Bannyai, 
fennyitek. Legénnyé, tannyerok, pappiro/at. 

c) Az ifj. Heltai kezeírásában nagyon ritkán előforduló 
rövid, helyesebben kettőzés nélküli hangjelzés olyan esetben, 
mikor az etimologikus helyesírási elv alkalmazásával szá
molva jelkettőzéses jelölést várnánk, az Dyen hangjelölés azzal 
magyarázható, hogy az egykori ejtésben — nyilvánvaló a 
hangtani helyzetből adódó — ikerítetlen, illetőleg rövid hang
gal kell számolnunk, hiszen az ide vonható példák egy ré
szében a mássalhangzó-kettőztetés egy mássalhangzót meg
előző vagy követő mássalhangzó esetében szóhatáron maradt 
el ; i t t pedig valóban nem is ejthettek hosszú mássalhangzót. 
Az előbb felsorakoztatott kevés számú példa közül itt ezek 
említhetők: gazdálkodót neki, rakodót meg, pénzel. 

Egyelőre csak ezekkel az okokkal tudom magyarázni a 
két Heltai helyesírásában a mássalhangzók indokolatlan jd-
kettőzése, illetőleg a jelkettőzés elmaradása tekintetében, az 
esetek nagy részében indokolhatóan, más részében indokol
hatatlanul jelentkező jelzésbeli következetlenséget. Lehet azon
ban, hogy a kutatás a korabeli helyesírási kérdések tüzete
sebb vizsgálata rendjén majd más okokra is rámutathat. 

9. Az itt vizsgált szövegeknek egy feltűnő hangjelzésbeli 
hiányára rá kell legalább futólag irányítanom a figyelmet, 
Ifj. Heltai több esetben, sőt a felsorolandó szavak esetében 
szinte-szinte következetesen más alkalommal is, magánhang
zóközi helyzetben nem jelöli azt a labiodentális v hangot, 
amelyeket pedig a korabeli helyesírás és természetesen utána 
mái 5 helyesírásunk kötelezően így jelez. Ezt a hangjelzési 
hiáiiyt e szók esetében figyeltem meg: 

kőműves: Kömues, kömüeft, kömüeffek. 
ló: loa, Loaeri, Loaj, loait, loal, loan, loat, loas, loaual. — 
D e : loual. 
mű: miiére. 
szekfű 'szekfűszeg' (fűszer): z^kfues, z^kfüet. 
tó: az Varos Toaúal bannyek. 
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Az ilyenszerű hangjelölés a megvizsgált szövegekben olyan 
gyakori, hogy példáiil ugyanabban a szövegrészben a huszon-
háromszor előforduló loan (értsd: lován) alak mellett v-s 
jelölésű formával (louan) csak egyetlenegyszer találkoztmk. 
Minthogy pedig megfigyelésem szerint ez a hangjelölésbeli 
hiány a XVI. század végi és a XVII. század eleji kolozsvári 
Írásbeliségben más iratszerkesztők tollán is jelentkezik, ennek 
alkalmasint egykori ejtésbeli oka lehet. Mint először a MvS 
^ MvGl. bemutatásakor, később — a hitetleukedésre vála
szolva — külön két ízben is kifejtettem: valószínűnek tar
tom ezúttal is, hogy a kolozsvári régiségben ilyen hang
tani helyzetben, többnyire aj akós (labiális) magánhangzók 
társaságában nem is labiodentális, hanem büabialis réshan
got, azaz V helyet £)(w)-\. ejthettek. Ilyenformán ifj. Heltai 
Üyen tekintetben mutatkozó hangjelölésbeli hiánya alkal
masint a kolozsvári városi ejtés t)-féle hangjának bilabiális 
jellegű voltára mutathat. 

10. Az író kéziratos helyesírásával kapcsolatos észrevételek 
után az alábbiakban felvázolom a nyomtatott Cicero-szó-
jegyzékből elénk rajzolódó hangjelzés képét. í m e : 

a 1) a: Alaczon, Alasatos, Aldozic, baho ember, borgas, 
tiBta, Hayó, Hadnagy, gabona, vigad. 

2) a, á: Abrazat, Áldoz, Allatoc. 
i á: Áldoz, állatoc, bánt, Barátkozic, Czáczogo, czalárd. 

Meg háborodottúl, hagy, Homálly, hordás, kéuanás, 
kéuánnya. Mindgyará/t, nyáias, Ortzátlan, parázna. 
Tántorog, Tudom^y . 

á é: sauanyu ag, világos. 
i: czalád, kéuánnya, tanu/ágoc, társ. 
á 1) fl.- Hozzá, reá. 
2) «.• á Berencze. 
c k: (csak szó végén) Aldozic, allatoc, ároc, Barátkozic, 

Bolondo/kodic, czelekeBic, dolgoc, Az mi eleinc, el e/ic, 
Elmlekodic, cmbernec. Meg eugedtetic, épitnec, Hizelkodic, 
liaggyác, louendü mondoc, okuc, oktatlac, palánc, Tagagyác, 
El tántorodic. 

ck kk: ückal, orocké. 
ez cs: Alaczon, Czáczogo, czalád, czalárd, czelekcBik, Czo-
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portos, Gyumoicz, oczém, Szerencze, 'Szerenczé/en,,tanácz-
kőzni, tanáczot, tanu/ágoc. 

e e, e: Elé, Feddédés, Meg engeCteltettct, Meg fertezteti, 
meg meczeueBet. 

e é: ékes, beBcd, épitnec. Gyűlés, lég>'cn, MeréB/ég, Eoi-
uén, té/ztua, vertéé. Zörgés. 

é é: dörgés, ékes, élteti, kemény, *Ké/o, Kéuanás, két/é« 
ges, kozepBeru, MeréB/ég, tcRen," TiBte/ség, vegyétec el. 

eo ö: Eorucndez, Euruén. 
dgy ggy (dj): Fellyul haladgy. Tagadgyác. 
(^y' Sy §y' Gyakorta, Gyilkos, Gyönyörködtet^ gySÉte, 

Gyűlés, Gyfimolcz, Mindgyará/t. 
i 1) i: czelekBic, esic, Hiuatni, Hizelkodic, Innep, Meg 

fertezteti, az mi eleinc stb. 
2) j : Eiyel, faitalan, Hailando, Hallás, Haióra való Ber-

Bám, iár, náias, Nyaias, reitet. 
h h: Hadnagy, Hayó, Hivatni, Homálly, hordós stb. 
ny ny: Enyhitetlen, nyilas, sauanyu/?ág 
o ó: állandó, indito, izgató. 
0 0, ó: Bódog (csak egyszer!) Bolo. 
ó ó: Otalmazza Bódog, El adó, ló, lói, Be óltatot, Belé 

Ból, Bó. 
ó ó: Hayó, prédából. 
o 1) ö: Ellenkodic, Elmelkodic, Elombe. fSldhSz, El kSlti, 

kozelités, orScké, oregbSlés, orog, vStte. 
2) ő: ellenkező koppén, élo, gyoBte, FcddSdés, j6, id5, 

Illendő, j6, Jouendo. 
/ 1) s.- /cgit , /erény, i/meg, I/mcglen stb. 
2) zs: / a ak . 
/ s SS; Buze/ség, TiBte/ég. 
B 52." CsaBar, Bamara, fliligy (szelíd), Borongattya, Bfize/-

ség stb. 
Iz 1) c: Hartz, Hcrtzeg. 
2) cc: Etzaka, tettzic. 
u 1) u: Munkás 'operosum' tanu/ágoc, Tudomány. 
2) V: Fegyuer. Hiuolkodni, Hiuatni, Jouendo, Kéuánnya. 

Nj'auallya. 
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3) w, V: sauanyu/ág.-Szenuedni", gondüi/eriés'. 
M M : Futos. 
« 1) u: túnuya. 
2) ú: Attyafiú. Kút. rú t /ág . 
M 1) ü: Gyules, Gyfimolcz, fido, fites, fitni, bennünket. 
2) ű: bűn. 
V 1) u: Megy vtállyác. 
2) v: vetés, vad, vott. 
y j : eyteni, Feyedelem. geryeBti, Meg haytha, Házáya, 

iyed, iyeBté//el, rakya. Ki teryed, Toluay. 

11. Ifj. Heltai nyomtatásbeli hangjelölését illetően elismé--
telhetnők a kéziratos hangjelölés esetében a mássalhangzók, 
hosszúsága, illetőleg ikerítettsége jelzésére vonatkozó előbb 
tett észrevételeket. A könyvnyomtató ifj. Heltai éppen úgy 
jelkettőzéssel jelöli a hosszúságot, illetőleg ikerítettséget, mint 
a számadás-író sáfárpolgár. íme egy néhány példa : fcddódic, 
Meddég, meg aggot, reggel, óckal; Ellen, Kellemes; bennünket, 
mindennec, venni; ülyeBté/fel, Nemefféget, Tiíitc/ség, Vezcr-
UJJel; láttára, retteg, rettenetes ; ^OBBMS, viQüa, viíiíiább vonni ; 
lüázza, átkozza, kínozza, kozzul oltalmazza. — A kétjegyű más
salhangzók esetében itt is él ifj. Heltai egyszerűsítéssel; 
foUyam, follyo, bizonnyal, Kévánnya, iunnya; szolittya, szo-
nngaUya. Néha azonban nem dönthető el, hogy a jelkettö-
zéses nyomtatott formák mögött vajon a) valóban egykori 
hosszú, illetőleg ikcrített ejtésre kell-é gondolnunk vagy b) 
merőben helyesírási hibáról, következetlenségről van-e szó. 
Az ide vonható példák ezek: a) Fénnycs, Fennyitéffel, Tré-
ffás, repullo, tunnya. — b) Atlyafia, Attyámfia, follyam, follyo. 

Vannak azonban olyan esetek, amelyekben a jelkettőzés, 
illetőleg ennek elmaradása más okokkal magyarázható. P l . : 
El kéBitetet, Meg engcBteltetet; halaBttya, tilttya stb. — 
Lényegében tehát ezekben a kivételes esetekben is csak ugyan
olyan ingadozás, illetőleg hangjelölésbeli következetlenség 
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jellemzi a könyvnyomtató ifj. Heltait, mint a számadásköny
vek íróját. 

12. A részletes egybevetés és észrevételezés helyett a kö
vetkezőkben a könnyű összehasonlíthatóság céljából egymás 
mellé állítom a kéziratos cs a nyomtatott szöveg hangjeleit; 
í m e : 

a, á, aa ; e, é, e, e ; i, í ; o, a, a. á, á, á; e, ?, é; o, 
o o ; ö, o ö ; u, ú, ú, l iú; ü, ű, ó, ó ; o, eo ; u, ü ; ű, -5 
- c , czy, cz,,C3; dgy, gy ; c - c ; ez; dgy, gy; c(=k) 
( = k ) ; / , s, G-, B, fz, Sz; t y ; ck (=kk) . ny ; / , / s , B; 
t3 . ' tz. 

Az egybeállításból kielemezhető tanulságok így vonhatók 
le : a) Mint várható is volt : a kéziratos szövegben valamivel 
több jel és jelkapcsolat jelentkezik, mint a nyomtatott szö
vegben, b) Az a jelek tekintetében a nyomtatott szövegben 
mutatkozó többlet (három jellel szemben öt) valószínűleg 
az ifj. Heltai rendelkezésére álló betűanyag hiányában, sze
gényességében keresendő. A nyomtató kénytelen volt az apá
tól, illetőleg ennek özvegyétől rámaradt szegényes és kopott 
betüanyag összes mellékjeles betűit a szedés, illetőleg a nyom
tatás rendjén felhasználni, c) Első pillanatra feltűnő, hogy 
míg az ifj. Heltai kézírásában az ö és ő, és az ü, ü hang 
jelölésére már az esetek többségében a mai lielyesírásunk 
felé mutató ö és ü jelt használta, csak elvétve élt más, e-vel, 
koronázott mellékjeles jelölési móddal, d) A mássalhangzók 
jelölésében a kéziratos és a nyomtatott szöveg hangjelei 
közölt nincs lényeges különbség. I t t csak az s hang jelölésé
ben mutatkozó kezcírásabeli többlet, a szóvégen használt 
németes kerek s(a) alkalmazását észrevételczheti. Ez a szó
kezdő, szóbelseji, valamint szóvégi s jelölésében mutatkozó 
különbségtétel nyilvánvalóan a német helyesírásból kerül
hetett bele ifj. Heltai hangjelölésébe, és feltehetőleg nj'̂ omdai 
betűkészletének e tekintetben való hiánya miatt, de meg az 
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atyai helyesírás egyszerűsítési törekvés hagyományait kö
vetve hagyta a nyomtatásban figyelmen kívül ezt a magyar
ban valóban értelmetlen különbségtételt. 

13. A rendkívül gazdag korabeli kolozsvári kéziratos szö
veganyag lehetővé tenné ifj. Heltai hangjelölésének a többi 
korabeh és közeikorú kolozsvári deák, valamint a Heltai 
nyomdából kikerült nyomtatványok hangjelölésével való tü
zetes egybevetést. Minthogy ilyenféle aprólékos egybevetésre 
e dolgozat terjedelmi korlátai között nem gondolhatok, meg-
cl^zem azzal, hogy két egykorú, az ifj. Keltáiéval azonos, 
sáfárpolgári tisztet viselt deák, egy magyar és egy szász 
hangjelölésében mutatkozó feltűnőbb különbségekre irányít
sam rá legalább futólag a figyelmet. íme : 

A) Rosas (Rózsás) János 1593—1594-ből való számadá
saiból a magánhangzók hosszúságának, mellékjeles, sőt jel-
kettőzéses jelzése is szinte teljesen hiányzik: ékezetes jeleket 
nem használ, jelkettőzéses hosszúságjelzés is nála csak az 
é hang jelzésében (ee) fordul elvétve elő. A XVT. század má
sodik felének kolozsvári deáki helyesírása nyomdokain halad 
Rosas abban is, hogy az ö, 5 hang jelzésére az eo, az ü, ű 
hangéra pedig az w jelet használja. Nála az i, í hangértékű 
és kétjegyű mássalhangzókban az y mindig mellékjelzetten 
y alakban jelentkezik, mint egyébként századokkal előtte 
és még legalább egy századig utána is. Ugyancsak a megelőző 
századokból örökölt, de őutána is századokig szívósan to
vább élő jel a ^-hez cs a í-hez kapcsolódó, de hihetőleg 
semmiféle egykorú ejtésbeli sajátsággal nem indokolható h-val 
alkotott gh és th jel. Olyan mértékig ingadozik Rosas a ma 
két jeggyel írt gy hang jelölésében, hogy sokszor egymást 
szorosan követő szavakban a gy-t hol ^-vel, hol gi-\e\ jelöli; 
sohasem él ifj. Keltáinak szinte kizárólagosan alkalmazott 
gy jelével. Ugyancsak nem használja az íy jelölésére ifj. 
Heltai kizárólagos /y-jelét, hanem nála itt is szeszélyesen 
váltogatott ly, Ily és az í betűkapcsolattal találkozunk 
sokszor ugyanazon mondatban is. Pl. „Vnmk Borbellyath 
(ti. a fejedelmét) Bor béli Jano/s t . . . vitte . . . " A c hang 
jelölése Rosasnáí, mint a többi korabeli kolozsvári deáknál 
is a c, eh és ez jel váltogatott alkalmazásával ingadozik. 
Néha — különösen a nevekben — az f helyén a latin helyes
írás ph jelét iktatja bele szövegébe. Az indokolatlan betű-

331 



kettőzésre nála is találhatni példát. Mint ifj. Keltáival együtt 
annyi más deák-társa a városi névadásban — hihetőleg a 
királyi szülött miatt — meglehetősen gyakori Mátyás nevet 
Rosas is Mattias alakban frja. 

B) Még a Rosásénál is jobban a XVI. század végi kolozs
vári deákság megállapodatlan és következetlen helyesírásá
ban gyökeredzik ifj. Heltai szász natiobéli társának, Caspar 
Sebeméinek egy 1594-ből reánk maradt számadáskönyvében 
(Számadáskönyvek 6/VIII) jelentkező hangjelzés-rendszere, 
Csak egy néhány igazán jellegzetes és változatos jelölésű 
hangot véve számba, Schemel a cs hangot még váltogatva 
a három jelből összetett chi, chy, a gy-t di, dy, dgi, gi, az 
»y-et ni, ny, a ty-t, ti, ty. sőt még a c-t is c, c3, 3, <3 betű
vel jelöli, ö helyett e-t, ü helyett i-t ír, és ilyen indokolatlan, 
értelmetlen betűkettőztetésekre is bukkanunk szövegében: 
hortt, Etzeüei, kenyereit, Mertt, Mizett (értsd: mézet) stb. 
Sebeméinek az ifj. Keltáiénál jóval bonyolultabb és követke
zetlenebb hangjelölésében az általános üyen jellegű korabeli 
kolozsvári írásgyakorlat hatásán kívül saját anyanyelvi he
lyesírása, illetőleg idegenszerű magyar nyelvi ejtése is bele
játszhatott. Különösen a c jelölésére alkalmazott három 3-s 
jel és az ö, ü illabiális hangjeles írása (e, i) említhető más 
nyelvűségéből, illetőleg más nyelv helyesírásán alapuló gya
korlatából eredő helyesírási bizonytalankodása tanúságaként. 

Az itt mondottak alapján megállapítható, hogy mind Rosas, 
mind pedig Schemel hangjelölése jóval inkább a kolozsvári 
deáki írásbeliség hagyományos, sőt maradi jellegű helyesírását 
követi, mint teszi azt ifj. Heltai. A XVI. század végi és a 
XVII. század eleji kolozsvári írásbeliség gazdag hagyatéká
nak tüzetes ismeretében jó lélekkel megállapíthatom, hogy 
e tekintetben Rosas kor- és közei-kortársai általános hangjel
zési gyakorlatát követi. Sebeméinél — amint erre rámutat
tam — ezenkívül még a Keltáinál megíigyelhetőnél nagyobb 
mértékű német hangjelzésbeli hatással is számolni a meg
lehetősen indokolható vélekedések közé tartozik. Nem az 
ifj. Heltai egyszerűbb és viszonylagosan következetes helyes
írása jellemzi a jelzett időszakasz kolozsvári deákságának 
ránk maradt szövegemlékeit, hanem jóval inkább a Rosas 
és Schemel keze alól kikerült szövegek éűapján előbb bcmu-
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tátott következetlen, sokszor értelmetlenül bonyolult hang
jelölés. 

Vi. Látnivaló tehát, hogy ifj, Heltaí helyesírása kialakí
tásakor meglehetős mértékig fü^etlenítette magát kortársai 
kézirati írásbelisége hangjelölési gyakorlatától, bizon5^talan-
kodásától cs következetlenségeitől. Nem kétséges, hogy noha 
ezt elsősorban atyjának már az 1560-as évek táján kialakí
tott egyszerűsítő és nagymértékben következetességre tö
rekvő nyomdai helyesírási gyakorlata hatása alatt tehette' , 
Iéppen a gj'akorlat folytatásában maga is további szerény 
egyszerűsítési törekvésről tett bizonyságot. A két Ileltai 
helyesírásának egybeeséseit és különbségeit pontokba fog
lalva így határozhatjuk meg: 

a) A magánhangzók jelölésében ifj. Heltai szinte teljesen 
atyja nyomdokain halad. De noha e hangok jelölésében kö
vetkezetesen használt hangjeleket alkalmaz, ugyanúgy vaunak 
nála is következetlenségek, mint atyja nyomtatványaiban 
(1. Trócsányi i. rn. 18). Az ifj. Heltai kezeírásában, sőt nyom
tatványaiban is jelentkező következetlenségek kétségtelenül 
neki tulajdoníthatók ugyan, hiszen nemcsak mint a szövegek 
írója, hanem mint könyvnyomtató is a maga keze munkáját 
hag>'ományozhatta ránk, c köA'etkczctlenségek oka azonban 
minden valószínűség szerint kortársai, a kolozsvári írásbeli
ség deákjainak az ü\"cuél jóval nagyobb ingadozásokat, kö
vetkezetlenségeket mutató helyesírása hatásában keresendő. 
Ezek még a nagy Ileltai századának végén, sőt a következő 
százév elején is jobbára úgy írtak, mintha az id. Keltáinak 
a későbbi ún. protestáns helyesírás alapját képező nyomdai 
helyesírási reformja szánmkra merőben ismeretlen lett volna. 

A magánhangzók jelzésében a további egyszerűsítésben ifj. 
Heltai a kézírásban addig ment, hogy apja h, fi, v jele 
helyett az ö, ő és az ü, ű jelölésére a később valóban vcgle-
gezödött ö és ü jelt alkalmazta, nyomtatásban azonban — 
szinte kétségtelenül a betűkészlet ilyen jelekben való hiányai 
miatt — maga is kizárólag atyja hangjeleivel (6, u) él. — Vi
gyázni kell mindkét Hcltainak ékezettel ellátott magánhang'-
2Ói közül az íí jelre. Ez jelölhet ugyan olykor valóban hosszú 
hangot is, az JÍ ékezése azonban sokszor azzal magyarázható, 
hogy mivel a kézírásban az it és az n betűnek az írásképe. 
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különösen hanyagabb írásban grafikailag egybeesik, a világos 
megkülönböztetés céljából mindkét Heltai az u-t rendszerint 
ékezetesen (ú) alkalmazta. Bz a kézírásbeli gyakorlat aztán 
átkerült hellyel-közzel a nyomtatott szövegekbe is. 

b) A mássalhangzók jelölésében a két Heltai helyesírása 
között nincs lényegbevágó eltérés. Ifj. Heltai már kísérle
tezett atyja tz (=c) jelének c-vel való felcserélésével, de azért 
nála is az esetek többségében még mindig többnyire az apjától 
véglegezett tz jelbe ütközünk. A korabeli deáki írásbeliséggel 
szemben atyj ával együtt ifj. Heltai úgyszólván teljesen kiküszö
bölte helyesírásából a gy, ly, ny és ty hang jelzése tekinte
tében mutatkozó zűrzavart. Az addig szeszélyes ingadozás
sal használt ^,; g', gi, gj, gy (gy) ; /', li (=ly), n, «', 
ni (=ny), t, ti, thy (=ty)-ié\& jelek és változataik helyett 
mindkét Heltai a mai helyesírásban használt egyértelmű 
jelekkel él. Ez pedig az egyszerűsödés és a következetesség 
felé vezető, de még jóval később is a vissza-visszaescs veszé
lyével fenyegető csapáson viszonylagos koraiságában nagyon 
figyelemre méltó kezdeményezés. Nem! Kunéi több: száza
dokra előre mutató eredmény. 

15. Fennebb a 7—10. pontban előadottak alapján ifj. 
Heltainak a magyar helyesírás történetében játszott szerény 
szerepe íg>̂  összegezhető: 

Kézírásában ifj. Keltáinál határozott törekvést állapítha
tunk meg, hogy tovább egyszerűsítéssel és következetességgel 
haladjon a magyar helyesírási rendszer tökéletesítése felé. 
A nyomtatásban azonban kénytelen az atyjától örökölt betű-
anyag megszabta hangjelölésbeli lehetőségek keretében meg
maradni. 

Úgy látszik azonban, hogy sem az idősebb, sem az ifj, 
Heltai könyvuyomtatói működése nem gyakorolt olyan ál
talános és gyökeres hatást az ő működési helyükön velük 
egy időben folj^atott deáki írásbeliség helyesírási gyakorla
tára, mint ahogy azt méltán várni lehetne. A kolozsvári 
irattermelés ránk maradt egykorú iratrengetegének helyesí
rása azt bizonyítja, hogy a városi deákság nem a két Heltainak 
századokkal előre mutató helyesírási elveit, hanem valamilyen 
hagyományos helyi írásgyakorlatnak szeszélycsen követke
zetlen helyírási normáit tartotta szem előtt. I/ényegében 
tehát a XVI. század végi kolozsvári nyomtatványok és a 
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kolozsvári deákság iratanyagának helyesírása jelentős mér
tékben különbözik egymástól. 

16. Az előbbi pontokban tett megállapításokból a magyar 
hdyesírás történetének további vizsgálatát illetően néhány 
általánosabb érvényű kutatásmódszerbeli tanulság, illetőleg 
igény, követelmény adódik. 
, Először is nem helyeselhető az az eddig követett eljárás, 
hogy a könyvnyomtatás elterjedése után a helyesírástörténet 
vizsgálódási anyagául csak a nyomtatványokat tekintették, 
a kézírásos szövegek szinte teljesen kívül rekedtek a kutatók 
érdeklődési körén. A Magyar Tudós Társaság (Akadémia) 
megalakulásáig ugyanis nem volt olyan tekintélyű szerv, 
amely az irodalmi és köznyelvi helyesírást szabályozhatta 
•volna. Nyilvánvaló tehát, hogy az író, a tudomány munkása 
és a köznapi élet embere egyaránt azzal a helyesírással élt, 
amellyel iskolai tanulása során megismerkedett. Jóllehet — 
sajnos — nincsenek, és a dolog természeténél fogva aligha 
lehetnek valaha is fogalmaink arról, hogy egykori iskoláink
ban a XVT—XVIII. században kiktől milyen helyesírást 
tantűt a diáksereg, mégis abból a kusza következetlenséget 
mutató helyesírási képből, amely a jelzett századok kéziratos 
szövegeiből elénk villan, arra következtethetünk, hog5'- isko-
,láink helyesírásában — a felekezeti megoszlást számításba is 
véve — nemcsak az ún. katolikus és protestáns helyesírás 
elveinek többé-kevésbé következetes, illetőleg következetlen 
alkalmazásával kell számolnunk, hanem az egyes iskolák 
és az egyes tanítók, tanárok egyéni helyesírási sajátosságai
nak hatásából adódókkal is. E hatások aztán a tanítottak 
helyesírási gyakorlatában más tanuló-helyeken és a n5'-omtatott 
szövegekből ellesett egymástól elütő helyesírási jellegzetes-
írekkel is szeszélyesen keveredhettek. Éppen ezért az ezu-
tániakban kívánatos lenne tehát beható kutatással legalább 
egyes XVI—XVII. századi nagyobb művelődési központjaink 
egykorú kézírásos emlékeinek helyesírási vizsgálatát elve
n n i . A különböző központok írásbeliségének vizsgálata 
alapján megállapítható helyesírástörténeti eredmények egybe
vetése, ha esetleg az eddiginél bonyolultabbá is tenné a magyar 
helyesírás történetének képét, ez a kép — várhatóan — sokkal 
életszerűbb lenne és jóval inkább érzékeltetné velünk a múlt
ban e tekintetben is jelentkező szeszélyes kavargást, bonyo-
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lultságot, mintha csak az egyes központokból, könyvnyom
tató műhelyekből kikerült nyomtatott szövegek hangjelö
lésének vizsgálata rendjén alakul ki bennünk a helyesírás-
történeti kép. 

Nem szabad elfelednünk továbbmcnöleg azt sem, hogj' 
míg a nyomtatott szövegek hangjelölését, illetőleg hangje-
lölésbeli viszonylagos állandóságát, folj'-amatosságát nem kis 
mértékben befolyásolhatta, sőt meg is szabhatta a nyomda 
betűkészletének valamelyes állandósága, bősége vagy éppen 
szegénysége, a kéziratos írásbeliségben ilyen kötöttséggel nem 
kell számolnunk. Pl. az előbb lát tuk: ifj. Hcltai az ö, ő je
lölésére kézírásban a később véglegeződott ö jelt használja, 
viszont nyomtatásban — saját munkájában ! — nyomdája be
tűkészletében atyai örökségéből örökölt o jellel él. Könyvtári 
kutatás során éppen elég régiségbcli szöveg fordult meg e 
sorok írójának kezén ahhoz, hogy megállapíthassa : az egykori 
nyomdáknak hosszabb időszakon át megállapítható követ
kezetes hangjelölése nagyon nagy mertékben függvénye a 
betűkészlet állandó és korlátolt voltának is. 

Nem bef.sülhetö le az a kutatásmódszcrbcli felismerés sem, 
hogy a helyesírástörténeti vizsgálódásban az egyes korok 
helyesírásbeli tudatosságának átlagos szintjét jóval inkább 
tükrözteti a ,,kis emberek" helyesírási gyakorlata, mint az 
irodalomban, a tudományban és a közéletben kisebb-nagyobb 
jelentőségre jutott kiemelkedő személyiségeké. Éppen ezért 
ha teljes életszerűségben és nagyságban fel akarjuk mérni 
azt a lassan érvényesülő hatást, amelyet a letűnt századok 
folyamán a könyvnyomtatás nagymérvű elterjedése, a nyom
tatványok hangjelölésének viszonylagos egyértelműsége és 
következetessége az egykorú helyesírásbeli bizonytalankodás 
megszüntetése tekintetében gyakorolt, széles körű vizsgáló
dást kellene végezni a XVI—XIX. századi írásbeliség kéz
iratos anyaga alapján a minden rendű és rangú tollforgatók 
kezeírásában ránk hagyományozódott szövegeken. Kgy-egy 
oh'an jelentős XVI—XVII. századi Icváltári anyaggal ren-
delkező város, mint amilyen például — tudomásom szerint 
— Debrecen, Sopron, Kassa vagy — hogy a magunk portáján 
jóval biztosabban kereskedjem — Dés, Kézdi\'ásárhely, Ko
lozsvár, Marosvásárhely, Xagybán^^a a maga többnyire helyi 
keletkezésű levéltári an3^agával jó kutatási térül Idnálkozik 
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az ilyenféle helyesírástörténeti vizsgálódásokra. Az ilyenszerű 
szemlélődés várható eredményeinek néhányára nézve éppen 
csak rávillanthattak azok a megállapítások, amelyeket ifj. 
Heltai Gáspárra és a maga korára-körére vonatkozó futó 
vizsgálódás rendjén az előbbiekben e sorok írója tett . 

1972 

22 — Nyelv és irodalom 



KÖRÖSI CSOMA S A N D O B INDULÁSA 

1. Amióta hírét vettem annak, hogy Csetri Elek már 
évek óta Körösi Csorna Sándor gyermek- és ifjúkorával, 
vagy ahogy közelebbről megjelent kötetének címe hir
deti, a nagy kutató i n d u l á s ával foglalkozik, egyre nö
vekvő érdeklődéssel vártam a kutatómunka eredményei
nek közzétételét. E várakozást még csak fokozta az a sok 
újdonságot nyújtó szabadegyetemi előadás, amelyet idő
közben Csetri — kutatási eredményeinek egy kérdéscso
portjáról — Körösi Csomának a korabeli kolozsvári ér
telmiség egy szabad szellemű körével való kapcsolatairól 
tartott. Sietek megjegyezni, hogy bennem ez a Körösi 
Csorna személye iránti érdeklődés nem szoros értelemben 
vett ,,szakmai" jellegű kíváncsiságból táplálkozott, hiszen 
az a személyiség, akivel Csetri évekig foglalkozott, és aki
ről most itt magam szót ejtek, számomra merőben isme
retlen tudományterületen, a tibetológia ősrengetegében 
tört elsőként utat, és így nem azon a mezőn munkálko
dott, amelyen magam dolgozom. A magyarság őshazájának 
felkeresésére készülő nagy kutató személye engem első
sorban mint olyan eszményi tudóstípus érdekel, aki 
— szinte gyermekkorától — egy célkitűzés, egy eszme 
megszállottjaként életfolytatását, emberi magatartását, 
gyermek- és ifjúkori ismeretszerzését, majd a férfikor tu
dományos felkészülését tervezett vállalkozásához igazítva 
és a köznapi értelemben vett „érvényesülés" csábító le
hetőségeit semmibe véve haladt rendületlenül az igézetes 
cél felé. 

Az ilyen értelemben vett egyéni érdeklődés mellett 
azonban tudománytörténeti meggondolásból is különleges 
érdeklődésre tarthatott előttem számot a történész Csetri 
vállalkozása. Sajnálatos tény ugyanis, hogy a magyarban 
a társadalomtudományok viszonylatában feltűnő a tudo
mánytörténeti vizsgálódás elhanyagolása, pangása. Ez a 
pangás és a nyomában jelentkező hiány a részletkérdések 
megoldásában és az egyes tudományterületek történetének 
összefoglaló feldolgozásában egyaránt jelentkezik. A tár
sadalom és a művelődés nem egy múltbeli jelentős ma
gyar alakjának nincs tudománytörténeti távlatba állított, 
kritikai életrajza, és hiányzik munkásságának ilyen szem-
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pontú átfogó értékelése. Még ennél is elevenebben érez
zük a hiányt, hogyha az egyes tudományterületek átfogó 
történeti értékelése érdekel. Ha pedig egy-egy olyan ki
emelkedő személyiség, mint amilyen Körösi Csoma, a tu
dománytörténeti vizsgálódás fénykörébe került is, az élet-
és jellemrajzok, a megemlékezések, az életmű-értékelé
sek sokaságából nem egy a mükedvelöség szintjén alig-
alig jutott túl. A valóságos adatok, a történeti tények a 
műről műre vándorló téves adalékokkal, kritikátlan kö
vetkeztetésekkel és fellegjáró képzelgésekkel összekeve
redve akadályozzák a világos látást még olyan esetekben 
is, amikor pedig az adatok gazdagságából módszeres kri
tikai vizsgálódással elválasztható az ocsú a tiszta szem
től és a valóság az ábrándok világától. 

2. Mindez az általánosságban hangoztatott tudomány
történeti vélekedés nagyon is alkalom- és időszerű az 
előttünk fekvő új Körösi Csorna-kötet kritikai méltatá
sának bevezetőjeként. Hiszen miután P r o 1 ó g u sában 
Csetri eléggé részletezőn szemlét tart a másfél évszázados 
Csoma-irodalom gazdag termése fölött, maga is úgy vé
lekedik, hogy Körösi Csoma esetében is főként a gyer
mek- és ifjúkor szűkszavú adatainak laza közegére szub
jektív emlékezők és lelkes csodálok építettek mesés lég
várakat. Éppen ezért a valóság kiderítése érdekében kri
tikával dolgozó kutatónak a tudomány és a szépirodalom 
tudatrétegeibe mélyen beleivakodott hamis képzeteket 
keU szétfoszlatnia, meggyökeresedett valótlanságokat 
kell megcáfolnia, tévedéseket kell helyreigazítania 
(6-7.1.). 

A Csoma-irodalom teljes ismeretében a történész azzal 
a célkitűzéssel indult el, hogy a Tibet-kutatás világhírű 
.tudósának hazai, illetőleg európai életszakaszát, a kutató
életre való fizikai és tudományos felkészülését kritikai 
hozzáállással próbálja megközelíteni. Túlzott szerénység
gel elöljáróban hangoztatja, hogy az eddigi Csoma-iro
dalom kritikailag megrostált eredményeinek kiaknázásá
val újat csak néhány részletkérdésben és a ,,széles körű 
ismeretanyag panorámaszerű felvázolásával" tud nyúj
tani. A valóságban azonban önálló levél- és kézirattári 
kutatómunka eredményeképpen az új, eddig ismeretlen 
adalékoknak olyan tömege kerül a kötet forgatója elé, 
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hogy ez Csetri munkáját Körösi Csorna életének indulási 
időszakára nézve alapvető forrássá avatja. 

3. De itt, éppen Csetri monográfiája fontosságának han
goztatásakor rá kell mutatnia az értékelésre vállalkozó
nak Csetri történettudományi munkásságának alakulásá
ban, irányulásában arra a szerencsés mozzanatra, hogy ő 
— mint Bíró Vencel tanítványa — már egyetemi hallga
tóként belekapott a levéltári kutatásba, és még legalább 
másfél évtizedig ott dolgozhatott a levéltári kutatás nagy 
mesterének. Kelemen Lajosnak közvetlen közelében: a 
múzeumi levéltárban. Amennyire aztán magam Csetri tu
dományos munkásságát ismerem, életművében kevés az 
olyan szaktudományi vagy tudománynépszerűsítő közle
mény, amely ne levéltári kutatás eredményeiből született 
volna. Nem levéltárból származó anyaggal Csetri munka
közösségek tagjaként és csak akkor dolgozott, mikor részt 
vett egy nagy romániai történeti bibliográfia, egy törté
neti kresztomácia meg egy történeti kronológia szerkesz
tésében, így aztán míg a levéltári kutatás gyakorlata az 
új anyag feltalálásának, illetőleg feltárásának lehetősé
geivel ismertette meg Csetrit, a továbbiakban Táncsics 
Mihály, Teleki Sándor és Wass Pál emlékiratai egy-egy 
kötetének sajtó alá rendezése során gyakorlatra tett szert 
az emlékírók emberi egyéniségének és életútjának felvá
zolásához is. A levéltári kutatói tájékozódásbeli kész
ségre, leleményességre és feldolgozásbeli gyakorlatra, az 
egyéniségelemzö képességre egyaránt szükség volt Kö
rösi Csorna hazai, illetőleg európai indulása homályos 
részleteinek tisztázásához. Nyilván már munkába állá
sakor a kutató számot vetett azzal: új eredményekre 
ugyan eljuthat akkor is, ha az eddig ismert adatok kri
tikai megrostálásával a Csoma-életrajzokból, emlékezések
ből megtartja az elfogadható, és elutasítja az elfogadha
tatlannak bizonyuló életmozzanatokat, de már elejétől tu
datosítania kellett azt is, hogy igazán, alapvetően új 
megállapításokra csak új források, új tényanyag felkuta
tásával juthat el. Mikor aztán végül is az első, viszony
lag könnyebb, kritikai feladat mellett a jóval idő- és 
mozgásigényesebb levél- és kézirattári kutatásra vállal
kozott, számolnia kellett a kutatómunka minden kocká-
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zatával: itt-ott az eredménytelenséggel, de felvillanyozó, 
váratlanul szerencsés fordulatokkal is. 

4. A kutatás menetéről Csetri ugyan részletesen nem 
tájékoztat, de — ha értő szemmel — a tanulmányozás 
rendjén párhuzamosan a fejtegetésekhez csatlakozó jegy
zeteket böngészve lapozziik végig a kötetet, meg kell ál
lapítanunk, hogy Csetri a gyakorlott levéltári kutató le
leményével keresett fel minden számba jöhető helyet, és 
aknázott ki a kutatóhelyeken fellelhető minden tájékoz
tató adatot. Egy ilyen futó méltatás rendjén képtelen 
vállalkozás volna lépésről lépésre haladva sort keríteni 
azoknak az eddig ismert életrajzi tényeket megerősítő 
bizonyítékoknak, a tévedéseket helyesbítő megállapítá
soknak s a mostanig homályban maradt részletekbe be
világító új felismeréseknek és azoknak a merőben új élet
rajzi mozzanatoknak a felsorolására, amelyekben jócskán 
bővelkedik Csetri kötete. Meg kell elégednem azzal, hogy 
néhány olyan ténycsoportot emeljek ki, amely a részle
teket illetően lényegesen módosítja, új megvilágításba 
helyezi, illetőleg frissebbé, elevenebbé színezi Körösi 
Csorna kezdő életszakaszának itt-ott meglehetősen hiányos, 
fakó képét. Az ilyen értelmű kritikai szemle mentől való-
sabbá, mennél életszerűbbé tétele érdekében Csetri az 
eddigi Csoma-irodalom eredményeinek kritikai számba
vételén, valamint a levél- és kézirattárakból kibányászott 
újabb adalékokon túl — legalább hazai viszonylatban — 
felkeresett minden olyan fontosabb helyet, ahol a nagy 
eredetkutató megfordult. A környezet-, illetőleg a kora
beli társadalomrajz mentől elhitetőbb erejű felvázolásónak 
célkitűzésével a kutató a vizsgálódás körébe vont minden 
olyan forrást, amely lehetővé tette számára a korabeli 
földrajzi, társadalmi, szervezeti, népi, gazdasági viszo
nyok, az egykori egyéni és közösségi életforma hiteles 
képének megrajzolását. 

5. Már az emberi élet első mozzanatának, a születés 
időpontjának meghatározása tekintetében is újabban nem 
csekély bizonytalanság jelentkezik a Csoma-kutatás iro
dalmában. Ebben a vonatkozásban a szülőhely kereszte
lés! anyakönyve kétségtelen hitelű bejegyzésének tekin
tetbevételével, Csetri — hasonmás kíséretében — meg
erősíti Körösi Csornának azt a maga tette írásos nyilat-
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kozatát, hogy ö a háromszéki Kó'rösön székely katona
rendű család hatodik gyermekeként 1784. március 28-án 
látta meg a napvilágot. Előtte a Csorna családban öt 
leánygyermek, s ó'utána még egy fiú született (21. 1.), 

Ugyancsak a születéssel kapcsolatos lényeges személyi 
mozzanatot tisztáz Csetri akkor, mikor megállapítja, hogy 
téves az eddigi irodalomban Csorna édesanyja személyére 
vonatkozó megállapítás: édesanyjának neve nem Gócz 
Ilona, hanem Getse Krisztina volt (22. 1.). Ennek a szüle
téssel kapcsolatos két ténynek rögzítése után a földrajzi, 
társadalmi népi és családi környezet, sőt a feudalizmus 
korlátai között élő' kis falu lakossága rendi helyzetének 
részletező rajza meg a korabeli háromszéki iskolaügyi vi
szonyok beható ismertetése mellett a monográfia szerzője 
felülvizsgálja az eddigi irodalomnak Körösi Csorna elemi 
iskolai tanítómesterét illető vélekedését. Gondosan fel
kutatott új életrajzi adalékok birtokában kizárásos bizo
nyítás rendjén kétségtelenné teszi, hogy az eddig Körösi 
Csorna tanítómesterének tartott, a nála mindössze egy 
évvel idősebb Kónya Sámuel nem lehetett a betűvetést 
tanuló gyermek körösi tanítója. Helyette Csetri körül
tekintő' vizsgálódás eredményeként Dulló Zsigmond, Va-
dasdi Mihály és Orbán Zsigmond személyében jelöli meg 
azokat a tanítókat, akik az elemi ismeretek szilárd alap
jainak megvetésében segítették a gyermeket (34—6. 1.). 

6. Részint a sokgyermekes család nehéz anyagi hely
zete, részint meg a határörezredbeli kötöttség miatt a kö
rösi elemi iskola végzettje csak későn, 15 éves korában 
folytathatta a tanulást a Nagyenyedi Bethlen Kollégium
ban. Az a tizenhat év, amelyet aztán e Kollégium diákja-, 
majd senioraként az intézmény falai között töltött, döntő 
jelentőségű volt Csoma szellemi fejlődésére és életcélja 
határozott, végleges kialakulására. A kollégiumbéli ok
tatás és a diákélet átfogó rajzával a könyv írója újszerű 
hátteret fest azokhoz a személyi és közösségi hatásokhoz, 
amelyek a tanulni vágyó és célratörő ifjút Enyeden ér
ték. A fejtegetések során elfakul az a fény, amely az 
eddigi kutatás rendjén a Kollégium egyik korabeli, egyéb
ként híres történészprofesszorára. Hegedűs Sámuelre ve
tült (103. 1.). A kritikai vizsgálódó ugyanis egy másik 
enyedi történészprofesszorban, Herepei Ádámban fedezi 
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fel azt a tanár- és tudósszemélyiséget, akinek az ifjú Kö
rösi Csorna történetszemléletének kialakításában döntő 
szerep juthatott (98, 114—5. 1.). A nagy, nehéz útra ké
szülő diák földrajzi ismereteit az újabb vizsgálódás sze
rint Benkö Ferencnek, a természethistória professzorának 
oktatói munkája mellett ennek négykötetes Magyar geog
ráfiája és a híres földrajzi kutatókról kiadott könyvei 
alapozták meg (107—8. !.)• Az enyedi években Herepei 
és kisebb mértékben Hegedűs előadásai, valamint a szá
mára Enyeden hozzáférhető őstörténeti mimkák tanulmá
nyozása Körösi Csornát olyan beható magyar őstörténeti 
ismeretek birtokába juttathatta, amely — Csetri szerint — 
vitathatóvá teszi azt az irodaiamban eddig közkeletű vé
lekedést, hogy a keleti utazásra készülő ifjú sem Enye
den, sem azután nem törekedett rendszeres magyar ős
történeti ismeretek megszerzésére (134. 1.). 

7. A középiskolai tanulmányok befejezése után Körösi 
Csorna Enyeden teológiai tanulmányokat folytatott, az 
évek során lelkészi képesítést szerzett, és így látszólag a 
lelkipásztorságot választotta életpályának. Minden jel 
arra mutat azonban, hogy az egyházi szolgálatra való el
köteleződésre kezdettől fogva nem volt benne semmi haj
landóság: még itt, már ekkor a magyar őshaza és — a 
maga meg a kor romantikus hiedelme szerint — annak 
idején Ázsiában rekedt magyar töredékcsoportok marad
ványainak felkutatására készülődött. Éppen az ilyen 
irányú ismeretszerzéssel kapcsolatban juttat bennünket 
ismét új megállapításokhoz Csetri könyve. 

Az őstörténeti kutatásra való készülés határozott jelei 
mutatkoznak meg már Körösi Csorna nyelvtanulási tö
rekvésében is. Még enyedi diákévei alatt megkezdett 
ilyen irányú felkészülésre mutathat Csornának az a cél
tudatos törekvése, hogy elsajátítsa mindazokat a nyelve
ket, melyek a magyar őshaza, illetőleg a feltehető egy
kori ázsiai magyar töredékcsoportok maradványainak fel
kereséséhez feltétlenül szükségesek. Az e tekintetben való 
felkészülés határozottságára mutat az a tény, hogy mikor 
Csorna a külföldi tanulmányokra jogosító útlevéllel és 
enyedi tanárai ajánlólevelével Göttingába indult, már 
hét-nyolc nyelven beszélt, illetőleg olvasott. Anyanyelve 
és az oktatás korabeli nyelve, a latin mellett két más er-
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délyi nyelvet, a románt és a németet jól ismerte, de 
zépiskolai, illetőleg teológiai tanulmányai során a gi 
és a héber nyelvben is alapos jártasságot szerzett. Az 
történeti irodalom megközelítése szempontjából oly 
tos francia és talán a török nyelvben már enyedi ( 
korában megszerezte az alapvető ismereteket. E maga 
is jelentós nyelvtudásbeli felkészülés kiegészítése a: 
a göttingai egyetemi tanulmányozás éveire és a nagy i 
való indulást közvetlenül megelőző időszakaszra esik. C 
tingában az arab és a török nyelven kívül a nemzeti 
érintkezésben már akkor oly fontos angol nyelv tanul 
mellett — irodalmi érdeklődése jeleként — az olasz é 
spanyol nyelv tanulására is szakított időt. 

8. A nyelvismeret bővítésére való törekvés azonl 
még korántsem kétségtelen erejű bizonyíték az ó'stöi 
neti kutatásra való készülődésre. Az előzőkben hivatk 
tam Csetrinek arra a megállapítására, hogy a nagy ú 
Körösi Csornát már enyedi tanárainak történeti elöadá 
ösztökölhették. E megoldottnak tekinthető kérdés u1 
Csetrinek egy ehhez kapcsolódó kérdésben kellett dön 
nie: nagyenyedi tanárainak, Kerepelnek, illetőleg — ! 
sebb mértékben — Hegedűsnek előadásai szabták-é m 
az ázsiai kutatásra induló Csoma útjának irányát, va 
pedig az enyedi évekre következő göttingai egyetemi 1 
nulmányozás rendjén szerzett új őstörténeti ismeret 
befolyásolták-e a kutatóútra készülödőt az útirány me 
választásában? 

A szerző fejtegetéseinek ismeretében ez a kérdés csi 
egy másik probléma előzetes megoldásával tisztázhat 
Nevezetesen akkor, ha feleletet kapunk erre a kérdésr 
hol, azaz Enyeden vagy Göttingában hallott-é először K( 
rösi a magyarság Ázsiában rekedt része maradványána 
tartott u j g u r n é pröl? A Csorna-irodalomnak az 
része, amely felvetette és így vetette fel a kérdést, i 
ujgur nép Ázsiában létéről való ismeretszerzést a nag 
kutató életének enyedi szakaszára teszi. Eszerint Csőm 
enyedi tanárainak előadásaiból vagy a velük folytatol 
beszélgetések alkalmával értesülhetett a Belső-Azsiába 
élő ujgur nép létéről. Ezzel szemben Csetri — Herepí 
és Hegedűs előadásai fennmaradt kéziratainak tanulmá 
nyozása rendjén — arra a nemleges megállapításra ju 
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tott, hogy bennük szó sincs az ujgur népről. Minthogy 
a korabeli francia és német tudományos művek és éppen 
göttingai tanársiinak munkái is az ujgur népet gyakran 
emlegették, Csetri szükségszerűen jutott arra a megálla
pításra, hogy e kérdéssel Körösi Csorna nem Nagyenye-
den, hanem Göttingában, ottani egyetemi tanárai elő
adásából, könyveiből, illetőleg az ide vonható egykorú 
szakirodalomból ismerkedett meg. Göttingai tanárai kö
zül főként Johann Friedrich Blumenbachtól hallhatott az 
ujgurokról; a szakirodalomból a hunok, a törökök, a mon
golok és a tatárok történetét tárgyaló Deguignesnek fran
cia és német nyelven is megközelíthető művére (175. 1.), 
valamint Heinrich Július von Klaprothnak, a kor egyik 
legismertebb orientalistájának az ujgur nyelvről és nyelv
emlékekről írott munkájára (176—7. 1.) hivatkozik Csetri 
mint olyanra, amelyet Csoma tanulmányozhatott a göt
tingai egyetem gazdag könyvtárában. Minthogy pedig a 
tanulmányozott szerzők mindenike az ujgur nép szállás
helyét Belső-Ázsiába, Kelet-Turkesztánba helyezte, ez 
döntő volt arra nézve, hogy a magyarság Ázsiában re
kedt csoportja utódjának tartott ujgurság szállásterületét, 
illetőleg az ott sejtett őshazát Körösi Csoma ne az akkori 
Oroszország déli désze felől, hanem India északi határvi
dékéről igyekezzék megközelíteni. Hogy azonban még 
Göttingából való hazaérkezte után, tehát az útirány vég-
legezését közvetlenül megelőző időszakban is Körösi 
Csoma előtt felvetődött az őshaza Oroszország felöl való 
megközelítésének gondolata, azt az új Csorna-monográfia 
kolozsvári vonatkozásainak ismerete bizonyítja. A kolozs
vári kapcsolatokra halványan már a megelőző irodalom 
is utalt ugyan, de Csetri — főként Gyulai Lajos kéziratos 
naplója adalékainak felhasználásával — mutat rá össze-
gezó'en Körösi Csomának a Döbrentei Gábor körül kiala
kult kolozsvári értelmiségi körrel való kapcsolataira. E 
futó alkalom nem nyújt lehetőséget e kapcsolatok rész
letes ismertetésére. Külön kiemelésre kínálkozik azonban 
az a mozzanat, hogy alkalmasint a kolozsvári értelmiségi 
körnek egyik jelentős tagja, a finnugor összehasonlító 
nyelvtudomány úttörője, Gyarmathi Sámuel is érthetően 
egyike lehetett azoknak, akik az Oroszország felöl való 
megközelítés útjára és a finnugor rokonsági kapcsolatok 
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tekintetbevételére szerették volna terelni a romantikus 
feltevések ösvényein induló kutatót (237. 1.). 

9. Az időbeli kötöttség és az a keret, amelyben Csetri 
könyvének méltatása most elhangzik, csak azt engedte 
meg, hogy az értékelő a kötetnek csupán néhány kris
tályosodási pontja bemutatására szorítkozzék. Magától ér
tetődő dolog azonban, hogy ennél jóval több ponton mond 
a könyv szerzője a részletekben több-kevesebb újat, il
letőleg az eddig is ismert életrajzi adalékok kritikai egy-
befogásával Körösi Csorna életútja egyes, eddig homály
ban maradt zugába több ponton az eddiginél élesebb 
fénnyel világít bele. 

A kötet értékelése rendjén elismeréssel kell adóznunk 
a szerzőnek az új életrajzi adatokat rejtő források gon
dos napfényre hozatala, a nagy kutató emberi és tudósi 
jellemrajza vonásainak szoborszerű kidomborítása mel
lett a fejtegetésekhez csatlakozó tudományos felszerelés 
és a képanyag körültekintő megválogatása vonatkozásá
ban is. Az előbbiekben már céloztam arra, hogy ha nem 
sajnáljuk azt a fáradságot, amelyet a fejtegető és a jegy
zetelő rész együttes tanulmányozása jelent, valósággal a 
műhelymunka titkaiba, az eredmények kialakítására tö
rekvő alkotás kavargó folyamatába tekinthetünk bele. Az 
ilyenszerű tanulmányozás nyomán aztán kritikai észre
vételek is támadhatnak bennünk abban a tekintetben, 
hogy a kötet szerzője a tényanyag gondosabb megválo-
gatásával, a feltétlen szükséges és a „kevesebb több" elv 
tekintetbevételével, az elhagyható részletek kihullatásával 
fejtegetéseiben az arányokat talán egyenletesebben biz
tosíthatta volna. Ha a népszerűsítő célokat is szolgáló 
könyvben szükségesnek látszott is, tudományos szem
pontból elmaradhatott volna a »-Postcriptum-M című utolsó, 
egyébként teljes egészében érdekes, jól tájékoztató feje
zet, hiszen ez a kutatói élet és életmű olyan szakaszára 
vonatkozik, amelyet egy »-Kőrösi Csorna Sándor indu-
lása-« címet viselő monográfia jellege tárgyszerűen egy
általában nem kíván meg. Szükségesebb lett volna he
lyette a kötet tudományos használhatóságát mentől rész
letesebb név- és tárgymutató beiktatásával fokozni. Az 
e tekintetben mutatkozó fogyatékosságot már azért is 
kényszerűen szóvá kell tennem, mert a könyv áttanul-
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mányozása rendjén eleinte magam is nagyon sok időt 
vesztegettem el az egyes megállapítások és a munkában 
előforduló egyes nevek keresgélésével mindaddig, míg 
nem készítettem magamnak legalább az előbbiekben is
mertetett kristályosodási pontokra utaló név- és tárgy
mutatót, hogy a méltatás folyamatos megfogalmazását va
lamennyire megkönnyítsem. A mutató elmaradását mél
tán hiányolhatjuk. 

Ezekre a halk kritikai észrevételekre nem az ünnep
rontás szándékával tévedez rá a toll, hanem csak azért, 
hogy a valamelyes kritikai hozzáállás elhihetőbb erejűvé 
tegye az értékelőnek a közelebbről megjelent monográfiá
ról kialakított nagyon is elismerő véleményét. Csetri 
Elek kötete ugyanis új életrajzi adalékanyagával, színes 
környezet- és jellemrajzával, a társadalmi és történeti 
háttér felvetítésével, EIZ egész eddigi Csorna-irodalom 
tényanyagának kritikai megrostálásával, illetőleg e tény
anyag újrarendezésével a tudományos felszerelés igényes
ségével a magyar tudománytörténeti vizsgálódást olyan 
jelentős forrásmunkával gazdagította, amely e munkának 
a Körösi Csoma-kutatás nélkülözhetetlen kézikönyvei kö
zött maradandóan kiemelkedő helyet biztosít. 
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SEPRŐDI JÁNOS, AZ EMBER ÉS A T U D O S HAGYATÉKA 

Emlékezés születése százados fordulóján 

Már jó félszázada annak, hogy a Kollégium bennlaká-
sának fapadiós folyosóján lézengő diákokat a halkan csi
korduló léptek utolsó alkalommal tették figyelmessé a 
Nagykönyvtár tanár-ó're közeledtére. A folyosón ámolygó 
kisdiákok szinte valamennyien tisztelettudón kapták le 
sapkájukat a hírből vagy személyes tapasztalatból rend
kívül szigorúnak ismert tanár előtt. A nagyobb, ,,felsős' 
diákok, s főként a diákévek két utolsóját taposó hetedi
kes-nyolcadikos „urak" közül a nyolcadikosok — a hol
napi latinóra izgalmától reszketve — tisztelettel hajol
tak meg előtte, a hetedikesek, akiket sohasem remegte
tett meg az ilyen órák gyötrelme, ..úr" voltukban nem 
érezték kötelességüknek a kalaplevételt; legtöbben a szé
les folyosón keszegul a fal felé hátrálva, és az üdvözlést 
mellőzve, hagyták maguk előtt ellépni a lassan, gond
haj totta-gyötörte fővel távolodó, kopott ruhás emberi ala
kot. Az üdvözlöknek szinte észrevehetetlen fejbiccentés, a 
tiszteletlenkedőkre vetett hideg tekintet hangtalansága 
egyaránt arra vallott, hogy a hajlott hátú, alacsony em
bert súlyosabb gondok, távolabbra révedő gondolatok fog
lalkoztatják, hogysem jelentőséget tulajdonítana a diák
illendőség-tiszteletlenség e megnyilvánulásainak. 

A diákok egyik csoportja csak a rettegett, másik ré
sze csak a számára közömbös tanárt nézte, látta az elha
ladóban. Közülük azonban senki sem tudta, nem is sej
tette, hogy — a tanári foglalkozáson túl is — ki Seprődi 
János. 

Akkor még — hetedikesként a tiszteletlenkedök sorá
ban esetlenkedve — nem tudta, nem is sejtette maga e 
sorok írója sem. 

De ugyan kik és hányan tudták a diákokon kívül is 
a kortársak közül? A szó igaz értelmében, bizony — ak
kor is, sőt később is még — nagyon-nagyon kevesen. 

Most azonban, mikor végre napvilágot látott Seprődi 
tudományos termésének java részéből egy válogatott egy-
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beállítás, gyökeresen megváltozott a helyzet. Most már 
világosan látjuk, hogy a földi elmúlás, a halála óta el
telt félszázadnyi idő nem jelentóktelenítette, nem törpí-
tette, de megnötette: a kortárs nagyok közé emelte Sep
rődinek testben törékeny, korán halálba hanyatlott alak
ját. 

E válogatott tanulmánykötet megjelenéséig még a vi
szonylag tájékozott szakember sem láthatta Seprődi éle
tének és munkásságának jelentőségét olyan átfogóan, 
mint most, mikor végre történeti távlatba állítva olvas
hatjuk az erdélyi művelődés e jelentős alakjának életéről 
és munkásságáról írt értékeléseket, s nyomában forgat
hatjuk az előttünk fekvő kötetben egybegyűjtött, sok 
vonatkozásban máig is új- és időszerű megállapításokat, 
gondolatokat tartalmazó tanulmányokat és kisebb cik
keket. 

Amint a kötet bevezető tanulmányai között a gondo
san egybegyűjtött adalékokból összeállított életrajz átta
nulmányozás után — Almási István, Benkő András és 
Lakatos István tájékoztatása révén — Seprődi irodalmi, 
zeneszerzői, zenepedagógiai, zenekritikai, zenetörténeti, 
egyház- és népzenekutatói munkássága megismerésére is 
sort keríthetünk, elcsodálkozunk, hogy Seprödit sokan 
szinte napjainkig csupán „zeneíró"-ként tartották szá
mon. 

Pedig a szürke tanári élet már indulásában sem volt 
éppen mindennapi, noha a kor sivár társadalmi-gazda
sági viszonyai között nem volt merőben szokatlan sem. 

A múlt század utóján, 1874. augusztus 15-én a Kis-
KüküUö menti Kibéden nehéz gondokkal küszködő föld
míves család első gyermekeként pillantotta meg Seprődi 
János a napvilágot. Az évek múltával a család életének 
gondjai egyre tetemesebben megnövekedtek, hiszen rö
videsen rajta kívül még hét gyermekről kellett a szülők
nek gondoskodniuk a Seprődi házban. Ilyen körülmények 
között nem csoda, ha már az elemiben kiváló eredmény
nyel tanuló elsőszülött fiút apja csak tanítója, a nép-
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mesegyűjtő ösz János hosszas, kitartó unszolására adta 
be a Székelyudvarhelyi Református Kollégiumba a deáM 
tudományok elsajátítása céljából. A szorgalmas, köteles
ségteljesítő kisdiák odaadásával és értelmességével kez
dettől a legjobb tanulók sorába került, és ezzel le is vette 
apja válláról a tanulási költségek előteremtésének gond
ját, ösztöndíja a maga tanulási, élelmezési költségeit sze
rényen biztosította, sőt az év végi jutalmakból került még 
az otthon maradtaknak is segítség. A középiskolai tanul
mányok befejezése után 1894—1898 között Seprődi a ko
lozsvári egyetemen szerzett latin—magyar szakos tanári 
oklevelet, és ennek birtokában 1898-tól kezdve a Kolozs
vári Református Kollégium tanáraként tanított 1923. már
cius 23-án, 49 éves korában, Kolozsvárt bekövetkezett 
haláláig. 

Szürke, külső eseményekben rendkívül szegény, puri
tánul egyszerű élet jutott Seprődinek osztályrészül. De 
a szürkeségbe, az eseménytelenségbe egy belső lobogás
ban élő, eszmékben és eszményekben gazdag, harcos egyé
niség gyötrődése, láza visz színt, és ad rövidre szabott, 
kispolgárian egyszerű életének különleges értelmet, csil
lant fel benne a jövőbe is átvillanó ragyogást. 

Még egy olyan határozott egyéniség esetében is, mint 
amilyen a Seprődié, nem megy ritkaságszámba, hogy csak 
bizonyos ingadozás, némi célkitűzésben tervtelenség, szó-
ródottság után találja meg azt az igazi munkateret, ame
lyen kora és a jövő számára is maradandót alkothat. Sőt 
szinte szabályszerű, hogy a bizsergő tehetséggel induló, 
az alkotó vágytól feszülő ifjú először irodalmi téren igye
kezzék valami figyelemre méltót teremteni. Minthogy az 
alkotóvágy nem hiányzott már pályája elején Sepró'di-
bdl sem, pályafutása kora kezdetén a fiatal tanár költői, 
színműírói, opera-, majd később kórusmű-szerzöi kísérle
tezéssel párhuzamosan a múlt század és a maga kora iro
dalmi életének jelenségeivel kapcsolatban is hallatta sza
vát. Csodálatos azonban, hogy míg Bartók Béla zenemű-
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vészetében forradalmisága ellenére nagyra értékelte az 
újat (1. a kötetben: Bartók Béla művészete), értetlenül 
nézte Ady Endre költészetét. 

Egy operapályázaton való sikertelen részvétel, úgy lát
szik, hamarosan ráébresztette Sepródit alkotó költői és 
zeneszerzői teheíség'e koriátaira, és így tehetsége érvé
nyesítésére rövidesen új utakra lép. 

Az út nem az önálló zenei alkotások, hanem a zenei 
műveltség emelésére való törekvés útja. Belátva azt, hogy 
a kor zenei műveltsége milyen sekélyes, a korabeli zene
pedagógiai irodalom bírálatával igyekezett a zenepedagó
giai munkásság és egyben a zenei közízlés szintjének 
emelésére. A közép- és felsőfokú ének- és zeneoktatás 
megteremtése, korszerűsítése gyakorlati és elméleti vo
natkozásban egyaránt lelkes munkásra talált benne. Pá
lyája elején megjelentetett »Emlékirat a magyar zene 
ügyében-« (1906) című terjedelmes tanulmányát — még 
ma, Bartók és Kodály után is — a jelentős, új gondola
tokat bátran hangoztató zeneirodalmi alkotások között 
tartják számon. 

Igazán úttörő jelentőségű és így időálló eredményeket 
Seprődi két területen: a magyar zenetörténet meg a nép
dal- és népzenei gyűjtés vonatkozásában ért el. 

E két téren kifejtett tevékenységében egyaránt az 
úttörés nehéz feladatát és a tévedezés veszélyeit vállalta 
magára. Lakatos István tanulmányából kiviláglik, hogy 
ami ez irányú tevékenykedése első vetületét, zenetörté
neti vizsgálódásai dolgát illeti, az ö korában, századunk 
elején a magyar zene történeti-filológiai jellegű kutatása 
még a kezdet kezdetén tartott. Az új módszerek beveze
tése szükségességének sejtelmében, tudatában élve, Sep
rődi részlettanulmányokban, majd Fabó Bertalannak »-A 
magyar népdal zenei fejlődése-" című munkájáról irt kí
méletlen bírálatával a kor zenetudományi irodalmának 
legjelentősebb képviselőivel egy sorba került. A XVI. szá
zad közepi Batthyány-kódex beható tanulmányozása, va-
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lamint a XVII. századi erdélyi zene legfontosabb forrása, 
a Kájoni-kódex vizsgálata, hangjelzésének megfejtése és 
alapos filológiai készültséggel való bemutatása már pá
lyája elején (1909) maradandó helyet biztosított Seprődi
nek a zenetörténeti vizsgálódásban. 

Még zenetudományi-zenetörténeti munkásságánál is je
lentősebb azonban Seprődinek a népzene- és népdalgyűj
tés területén végzett munkássága. Az a népi környezet, 
amelybe beleszületett, a maga zene- és dallamanyagávd 
élmény- cs tudásalapot jelentett Seprödinek a népi zene 
és a népdal gyűjtéséhez. Ilyen irányú munkálkodásában 
Seprődi kezdetben a századvég gyűjtó'gyakorlatához iga
zodott, de aztán fokozatosan eljutott az egyidejű hallás 
utáni lejegyzés és a gépi felvétel párhuzamos végzésé
nek gyakorlatáig. Részint a magyar népi zene és a pa
rasztdal iránt a maga korabeli „művelt nagyközönség* 
körében még csak alig-alig ébredező érdeklődés, vala
mint ennek következményeként a kiadói igény nagyon 
korlátozott volta miatt Seprődi nehezen tudott lehetőséget 
teremteni gazdag gyűjtése önálló kötetben való megje
lentetésére. Ezért még Bartók és Kodály fellépte előtt, 
1901-ben megkezdte az Ethnographiában legalább foly
tatásokban közzétenni »-Marosszéki dalgyűjtemény* című, 
de szinte kizárólag szülőfalujából, Kibédröl származó nép
dalanyagát, köztük nem egy klasszikus és újabb stílusú 
balladát is. A bevezető tanulmányok között Almási Ist
ván értékelése szerint ezt a közleménysorozatot (az utolsó 
közlés 1913-ban jelent meg) a csak jóval Seprődi János 
halála után megteremtett zenei falumonográfiák típus
elődjének tekinthetjük. E gyűjtemény, a válogatás-kötet 
több népzenetudományi tanulmánya és az ugyanitt 82 
népballadát, népdalt meg mintegy negyedszáz hangszeres 
táncdallamot magában foglaló, első közlésű népköltési 
anyag értéke mutatja: mit vesztett a magyar folklórku
tatás azzal, hogy a kor értetlensége, a támogatás hiánya 
miatt, később pedig a halálos betegség lankasztó tehe
tetlenségében vergődve. Seprődi folklorisztikai munkás
sága — életművével együtt — tragikusan korai halálával 
befejezetlenül maradt. 

352 



Az elmondottak miatt igazán ideje volt, hogy a tudo
mányos hagyatéknak már közvetlenül Sepró'di halála évé
ben Kristóf Györgytől szorgalmazott kiadására most, fél
század után, végre sor kerüljön. 

Az előttünk fekvő kötetről, a Seprődi életéről, mun
kásságáról alapos tájékoztatást nyújtó bevezető tanul
mányokról és magáról a válogatásról szinte fenntartás 
nélkül csak elismeréssel szólhatunk. A kötetnek »Váloga-
tott zenei írások-« fejezetében felsorakozó Seprődi-tanul-
mányok, -cikkek valóban írójuk tudományos irodalmi 
termésének legjavát nyújtják, a >->Népzenei gyűjtési- fe
jezete pedig — Almási István korszerű filológiai felszere
lésével — az erdélyi népzenei gyűjtés nagy úttörője ha
gyatéki anyagának legértékesebb darabjaival ismertet 
meg. A kötetet lelkiismeretesen gondozó Benkö András 
jó szolgálatot tett a százados évfordulón az ünnepelt em
iékének és az ezutáni tudományos kutatásnak a teljes
ségre törekvő Seprödi-könyvészet, azaz Seprődi munkás
sága jegyzékének, a róla megjelent értékelésclc gazdag 
anyagának egybeállításával. A gondosan szerkesztett Név
mutató a kötetben való tájékozódásban nagy segítséget 
nyújt; a román és német nyelvű, sajnos, túlságosan rö
vid összefoglalás a más anyanyelvű olvasóval is megsejtet 
valamit Seprődi munkásságának maradandó értékeiből. 

A kötet megjelenése egyrészt újabb bizonyság arra néz
ve, hogy a múlt haladó hagyományainak ápolása a mai 
ímber számára mennyi tanulsággal jár, másrészt meg 
Mztosíték a tekintetben, hogy a Kriterion Könyvkiadó fo
tózott feladatának érzi a múlt nagy értékei közkinccsé 
ételének ügyét. 

1974 

— Nyelv és irodalom 



KÉT MEGEMLÉKEZÉS F A R C Z A D Y ELEKBŐL 

1 
A nyolcvanadik határkőnél 

Nemcsak a világpolitika eseményei és a nagy szelle 
áramlatok befolyásolják a tudomány szolgálatára ell 
teleződő lélek életét, hanem jelentős mértékben a ki 
vétlen külső körülmények, a szűkebb társadalmi-emb 
környezet előrelendítő vagy éppen hátráltató tényezői 

Ez a közhelyszerű, de általános emberis, tapasztalat 
alapuló észrevétel most igazán alkalomszerűen, akkor 1 
vánkozhatik tollra, amikor egy olyan, szerény elvonu 
ságban dolgozó egyéniség eddig megtett életútjára teki 
vissza a megemlékező, mint amilyen a Farczády Elei 
Nem kétséges, hogy a marosvásárhelyi tanári családn 
korán félárván maradt fia csak különleges tehetsége, h 
tározott célkitűzései és acélos akaratereje révén kerülh 
tett bs a középiskolai tanulmányok kitűnő elvégzése ut 
a magyar tudományos képzés szazadelcji legelőkelőbb i 
tézményének, az Eötvös Kollégiumnak tagjai közé, 
jegyezhette el magát a tudomány, a művelődés szolgál 
tára. 

Az egyetemi évek eltelte és a doktorátus megszerzé 
(1912) után a fiatal tanár egyéves párizsi tanulmányút 
megy. Ott, amellett, hogy a Sorbonne és az oklevélta 
kutatások felsőfokú intézete, az ílcole Nationale d 
Chartes előadásain és szemináriumain bővíti törtéfie 
oklevéltani ismereteit, szorgalmasan kutatja a frani 
Nemzeti Könyvtár (Bibliothéque Nationale) kéziratoszl 
lyán Bethlen Gábor korának francia diplomáciai emléke 
Nyilvánvaló, hogy e tájt közvetlen célkitűzései között 
helyet az erdélyi történeti forráskutatás foglalja el, és 1 
e célkitűzéssel kapcsolatos feladatok végzésére készül f 
A párizsi ösztöndíjas év azonban csak alig egy év̂  
előzte meg az első világháború kitörését. A világpoliti 
eseményei ez esetben is beleszóltak a nagy célkitűzés 
igézetében élő kutató sorsának további alakulásába. W 
maga az, hogy a világváros rendkívül kedvező munka 
hetőségei közül egy tudományos munkálkodásra nemig 
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késztető kisvárosba, Gyergyószentmiklósra, majd az ek
kor még alig valamivel kedvezőbb lehetőségeket kínáló 
Marosvásárhelyre kerül, bénítóan hat munkalendületére. 
Egy tanszék tanári, majd egy középiskola igazgatói teen
dőinek végzése tölti ki évtizedekig hivatali és magánéle
tének szinte minden percét. Ilyen vonatkozásban kiválóan 
eredményes, a tudományos munkálkodás szempontjából 
azonban majdnem toljesen meddő évek után Farczady 
csak akkor gondolhat ismét a tudomány szolgálatára, mi
kor az emberi életnek ahhoz a nevezetes állomásához ér, 
amely a köznapi ember számára a hivatali munka befeje
ződését és a nyugalom kezdetét jelenti. Az ő élete azon
ban ekkor indul meg, teljesedik ki. Nyugdíjba vonulása 
(1950) után bámulatra méltó frisseséggel és lendülettel 
előbb a Marosvásárhelyi Városi Könyvtárban dolgozik, 
majd a Bolyai Dokumentációs Könyvtár megteremtésé
ben vállalja a munka legnehezebb részét: a volt refor
mátus kollégium ün. Nagykönyvtára és a Bolyai Múzeum 
anyagának a Teleki Tékába való átszállítását, elhelye
zését, a könyv- és levéltári állomány teljes átvizsgálását, 
a tudományos kutatás számára hozzáférhetővé tételét. Egy 
évtizedes fáradozással, megértő, odaadó munkatársai se
gítségével Farczady nemcsak hogy elvégzi ezt az egyál
talában nem mutatós, de hatalmas munkát, hanem szak
értő szemmel a könyv- és kéziratanyagban olyan érté
keket fedez fel, amelyek mellett előtte avatottak és ava
tatlanok sora értetlenül ment el. Az ö nevéhez fűződik 
— egyebek mellett — egyik jelentős nyelvemlékünk, a 
Marosvásárhelyi Sorok és Glosszák felfedezése is. Tu
dományos munkásságáért és felfedezéséért az Államtanács 
8 Munkaérdemrend 11. fokozatával tüntette ki. 

A végleges nyugalomba vonulás éve (1961) azonban a 
továbbiakban sem jelentett, nem jelent Farczady számára 
pihenést. Mindennapos levéltári kutatás tölti ki ezután 
is életét. S ha belépsz hozzá, a régi kéziratok világából 
köszönésedre felrezzenő kutató feléd irányuló szemében 
villódzó különös csillogás eszedbe juttatja a költőt: en
nek a munkájában gyermeki belefelejtkezéssel elmerült 
léleknek e „játék drágább, mint az élet". Ez a lelkület 
késztette, készti Farczádyt arra, hogy városa hűséges fia
ként élete legutóbbi két-három évtizede alatt szinte ki-
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zárólag szülővárosa és azoknak az intézményeknek tört 
netével foglalkozzék, amelyekhez élete hozzákapcsolódul 

Mikor most, születése nyolcvanadik fordulóján tani 
ványai, tisztelői, barátai meleg jókívánságokkal fordu 
nak az ünnepelt felé, egyben őszinte tisztelettel, hálásí 
hajtanak fejet egy önzetlen élet emelkedett szellemű er 
bersége, fáradhatatlan kutatásbeli odaadása, tisztes tud 
mán\'os eredményei és puritán péJriamutatása előtt. 

1970 

2 
Egy emberélet az emlékezés fényében 

Mindössze néhány szűkszavú tudósítás emlékezett m( 
arról, hogy dr. Farczády Elek február 5-én nyolcvann 
gyedik évében eltávozott az élők sorából. Ez a bejelent 
a hozzá közel állókat, a felgyógyulásában egy ideig r 
ménykedő hozzátartozókat, barátokat nem érte váratl 
nul. Már hetek óta hírlett, hogy Farczády súlyosan bete 
Még a távolban aggódókhoz is eljutott az a riasztó h 
hogy hiábavalónak látszik minden odaadó orvosi küzd 
lem: a szövődményes kór a leghatékonyabbnak ismí 
gyógyszeres kezelés előtt sem hátrál, és így a halál fe 
lankadó test mögött fenyegetőn, elháríthatatlanul ott 1 
selkedik a vég. 

Most, mikor a halál ténye ridegen szertefoszlatta 
felgyógyxiláshoz fűzött hívságos reményt, e sorok írój 
nemcsak az évtizedes barátság és munkatársi kegyel 
készteti arra, hogy néhány futó sorban felidézze a bar 
és a munkatárs emlékét. A körünkből eltávozottnak sz 
rénységében rendkívüli emberi és tudományművelöi alá 
ja már a maga kora, környezete jellegzetes típusaként 
emlékezésre ösztökél. 

Ha az érdeklődő Farczády életére és munkásságára v 
natkozó adatokat keresgél, a maga városában közisme 
és köztiszteletben álló, sőt Erdély-szerte becsült névvel • 
eléggé méltatlanul — csak ritkán találkozik. Néhány ö] 
állóan megjelent kiadványa címlapján és időszaki sajt 
termékek hosszabb-rövidebb cikkein kívül nevét cs< 
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egy-egy, nyelvemlékeinkről szóló tájékoztatás őrzi szá
munkra, lexikonaink közül pedig mindössze Osvát Kál
mán Erdélyi Lexikona (1928) tartja számon. Minthogy 
azonban az egyetlen lexikoni megemlékezés is születése 
időpontját, egyetemi tanulmányait, foglalkozását, az ak
kori irodalmi életbéli tisztét összesen hét rövidke sorban 
rögzíti, és tudományos irodalmi működéséről sem mond 
terjedelemben ennél többet, az emlékezés írója mulaszt-
hatatlan kötelességének tartja a Farczády életéből eddig 
ismert gyér adatok kiegészítését. 

Középiskolai tanár apa, Farczády József, és városi ipa
ros családból származó anya, Petri Eszter gyermekeként 
Farczády Elek 1890. április 9-én Marosvásárhelyen szüle
tett. Minthogy apját már nyolcéves korában elvesztette, 
a szűkös özvegyi nyugdíjból édesanyja elárvult gyerme
keit: fiát és egy leányát csak úgy tudta iskoláztatni, hogy 
mindkét gyermek derekas munkával kiérdemelte iskolá
jától a kitűnő bizonyítványon kívül az anyagi támoga
tást is. 

A Marosvásárhelyi Református Kollégiumban, a Bo
lyaiak iskolájában megkezdett tanulmányok és az ugyan
ott kitűnő eredménnyel letett érettségi után, Farczády a 
Budapesti Tudományegyetem Bölcsészet, Nyelv- és Törté
nettudományi Karán történelem—latin szakos tanárjelölt
ként kezdte meg főiskolai tanulmányait. Mint középisko
lai tanulmányi eredményei alapján erre érdemes egye
temi hallgató, főiskolai tanulmányai kezdetétől az Eöt-
T58 Kollégiumnak ösztöndíjasaként olyan alapos tudomá
nyos képzésben és az intézmény gazdag szakkönyvtárában 
olyan előnyös tanulmányozási lehetőségben volt része, 
hogy nemcsak tanári szakvizsgáját, hanem doktori szigor
latát is — ez utóbbit két híres történészprofesszor: Mar-
naü Henrik és Fejérpataky László előtt — kimagasló 
eredménnyel tette le. 
Az 1912. június 12-i bölcsészdoktori avatás után egy 

évig a Budapesti Tanárképző Intézet gyakorló főgimná-
áumában állami ösztöndíjas tanárként ugyan alaposan 
felkészült a gyakorló tanári munkára, de mint a tudo
mányos kutatásra kiváló hajlamot mutató ifjú — dokto-
rííltató tanárai ajánlására — 1913 októberében a tanári 
k^s t befejező pedagógiai vizsga után állami ösztöndíj 
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birtokában tudományos képzése kiegészítése céljábó 
rizsba utazott. Itt a Sorbonne előadásai mellett rendi 
sen látogatta a világhírű oklevéltani főiskola, az 
Nationale des Chartes kollégiumait, és nagy odaac 
vett részt az ott folyó szemináriumi gyakorlatoké 
szakmai felkészültség ilyen módon való továbbfejlí 
sével párhuzcimosan, illetőleg annak kiegészítéseké 
Bibliothéque Nationale-ban önálló levél- és kéziri 
kutatásba kezdett. Minthogy már doktori dolgozata i 
délyi tárgyú volt (az erdélyi vajdák 1437 előtti iga 
szolgáltatási hatásköréről szólt), Farczády továbbra í 
dély történetére korlátozta érdeklődését. A Bibliotl;] 
Nationale-nak ilyen vonatkozásban még meg nem 1 
gatott levéltári anyagában Erdély XVII. századi tör 
téré vonatkozóan rendkívül értékes forrásokra buk! 
így aztán rövidesen Philippe de Césy konstantiná] 
francia követnek XIII. Lajos francia királyhoz küldői 
leütéseiből igen fontos adalékokat gyűjtött egybe Bel 
Gábor közép-európai és keleti külpolitikájára nézve, 
nos, ez a tőle lemásolt és kiadásra elő is készített ai 
az első világháború zavaraiban jórészt megsemmisül 
a pusztulástól megmenekedett kisebb, de még mindig 
gyón értékes rész kiadására — kiadói vállalkozó 1 
hiányában — később sem kerülhetett sor. 

A párizsi tudományos felkészülést az első világhál 
kitörése szakította félbe, s nem jelentett kedvező t 
lehetőséget a tudományos munka folytatására, az ere 
történet említett szakaszának további vizsgálatára í 
kis székely város, Gyergyószentmiklós sem, amelynek 
gimnáziumába Farczády hazaérkezte után tanári kin 
zést kapott. A pályakezdő fiatal tanár e városkában ( 
négy évet töltött: 1919-ben visszakerült szülőváros 
Marosvásárhelyre. Itt 1940-ig előbb a városi magyar, n 
az áUami román tannyelvű állami felsőkereskedelmi ii 
Iában, illetőleg a kereskedelmi líceumban tanított. 1! 
ben a marosvásárhelyi állami kereskedelmi középisl 
igazgatói, majd 1941 októberében a marosvásárhelyi 1 
kerületi főigazgatóság szakoktatói előadói tisztébe nei 
ték ki. Ez utóbbi helyen hamarosein tanügyi tanác 
címmel a főigazgató állandó helyetteseként, majd a 
szabadulás után régi iskolájában, előbb tanári beosí 
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ban, végül pedig ismét igazgatóként működött. A keres-
'fiedelmi líceumnak közigazgatási szakiskolává történt át
alakítása után (1948) még két évig látta el a vezetés tisz
tét addig, míg a korhatár elérésekor, 1950 szeptemberé
ljen nyugalomba nem vonult. 
Az önéletrajzi vázlat, amelynek ismeretében az előbbi 

életrajzi adalékok papírra kerültek, a maga adatszerű jel
legében mit sem szól arról, hogy a pályakezdés évétől a 
nyugalomba vonulásig eltöltött idő alatt Farczády tett-é 
valamit a kezdeti tudományos célkitűzések valóra váltása 
érdekében. Minthogy sem erre vonatkozó nyilatkozatát, 
sem valamelyes irodalmi megnyilatkozását ennek az idő
szakasznak nem ismerjük, arra kell következtetnünk, hogy 
a tudományos munkálkodásra nem nagyon alkalmas kör
nyezet eszem-iszom világában az ö korai tervezgetései 
is ellanyhultak: élte a vidéki tanár odaadóan kötelesség
teljesítő, de ezen túl csak a helyi társadalmi, egyházi 
megmozdulásokban való részvételre korlátozódó életét. 
Ilyenformán talán nem is sejthette, hogy mikor nyug

díjaztatása után, 1951 márciusától kezdve az egykori Re
formátus Kollégium Nagykönyvtárának vezető tisztét bíz
ták reá, ez a megbízatás számára az új, az igazi élet kez
detét jelenti. A három százados múltra visszatekintő 
könyvtár (vezetése alatt ez a Bolyai Dokumentációs 
Könyvtár elnevezést kapta) a benne egybegyűjtött, fel-
Iwcsülhetetlen értékű tudományos kincsekkel feldolgo
zatlan munkaterületként először is az anyag pontos szám
bavételére ösztökélte a kutatással addig egész életében 
(sak alkalomszerűen foglalkozó Farczádyt. A párizsi Bib-
liothéque Nationale-ban töltött napok ifjúi hevével fo
gott hozzá a hatalmas könyv-, kéziratos és levéltári anyag 
számbavételének munkájához, és bizonnyal titkon me
lengetett terve volt a feldolgozásra érdemes anyag köz
kinccsé tétele is. Minthogy az addigi kollégiumi tanár-
vezetök csak mellékes megbízatásként kezelték a könyv
tár anyagát, a szakszerű tudományos számbavételre sem 
kerítettek, állandó személyzet hiányában nem is kerít-
liettek sort. Az új vezető önfeláldozó fáradhatatlanságára 
mutat, hogy nemcsak meg-, illetőleg átszervezte a könyv
tár rendszerezetlen anyagát, hanem a feldolgozatlanul 
maradt oklevél-, kézirat-, színházi és gyászjelentés-gyűj-
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teményt munkatársaival feldolgozta, az éremgyűjten 
rendezte, lajstromozta, újjászervezte a Bolyai Múzei 
számba vette az ősnyomtatvány-anyagot és a Régi 
gyár Könyvtárnak nem egy esetben különleges é: 
darabjait, megszerkesztette azt az úgynevezett posse 
katalógust, amely a könyvanyag előbbi tulajdonos 
nyújt tájékoztatást, sőt emellett változó tárgykörök 
rint rendezett időszakos m.etszet- és könyvkiállításai 
város lakossága, valamint a messze földről oda zars 
kóló látogatók előtt szemléltetően feltárta a könyvtá 
a mai ember és a mai kutató számára való jelentős 
Rendező, szervező és bemutató munkája eredménye 
pen megtisztultak a pókháló és porlepte polcok, kit 
koztak a metszetkiadványok sorozatainak örökszép, a 
kinyitatlan lapjai, rendezettségükben a könnyed táj 
zódás lehetőségével várták a kutatókat a könyv-, 1( 
és kéziratanyag darabjai. 

Egy évtizednél tovább önzetlenül, a munkában el 
lankadva végzett szervező és feldolgozó munka nyo 
előállott rend cs áttekinthetőség már magában is '. 
czády számára bizonnyal a felemelő élmények soros 
jelenthette. Megadatott azonban neki még az a külö 
ges öröm is, hogy a kéziratanyag átvizsgálása rendjei 
egyik XIV. század végi kéziratban, a Koncz-kódexben 
hány sornyi magyar nyelvű szövegre és néhány lapi 
bejegyzésre, glosszára bukkanjon. A közelebbi vizsg 
dás aztán kiderítette, hogy azokban a sorokban egy,: 
rendben hatodik magyar nyelvű szövegemléket, ' 
együtt a kódexben megmaradt lapszéli, lapalji szó
jegyzésekben pedig ugyancsak értékes XV. század < 
glosszákat fedezett fel a rendezgető kéz, a vizsgál 
szem. Ilyenformán aztán a szenvedélyes kutató örök 
lékűvé tette nevét a magyar nyelvemlékirodalom tö 
netében. A szakemberek, sőt a nagyközönség körébei 
szinte páratlan érdeklődést keltő felfedezés nyomán i 
a nyelvemlék napvilágra kerülését követő évben, lí 
ben — több kisebb terjedelmű tájékoztatás mellett -
Marosvásárhelyi Sorok és a Marosvásárhelyi Gloss 
névvel illetett két nyelvemlék egy romániai és egy i 
gyarországi kiadást ért meg. Az első romániai nyi 
emlékkiadvány megjelenése után a nyelvünk korai ( 
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lékei iránti széles körű érdeklődés fokozódására mutat 
az a kiadói tény, hogy míg 1957-.ben csak 700 példányban 
tették közzé a két nyelvemléket bemutató kiadványt, a 
könyvpiac igényeit érzékenyebben számba vevő Kriterion 
Könyvkiadó az új hazai kiadást — az előzetes könyv
terjesztői igénylés tekintetbe vételével — 5140 példány
ban állapította meg. Olyan példányszám ez, amilyenben 
eddig még magyar nyelvemlék nem jelent meg! A szép 
kiadvány még életben találta a felfedezőt; az elhány átló 
élet utolsó napjait tette boldoggá. Ha csak egy-két hétig 
tart még élete, boldogsága fokozódott volna, hiszen az új, 
harmadik kiadás minden példánya úgyszólva napok alatt 
gazdájára akadt. 

A könyvtári rendező-szervező munkálatok során ráte-
reló'dött a vezető figyelme a keze alatt lévő anyag más 
értékeire is. Ö indította meg a könyvtár XV. századi nagy 
értékíí nyomdai termékeinek, az úgynevezett ősnyomtat
ványoknak a számbavételét és a róluk szóló kiadvány elő
készítését. Ezenkívül gondos filológiai munkával Farczády 
jelentős mértékben járult hozzá ahhoz, hogy a Könyvtár 
egy másik különlegesen értékes kéziratának, az 1570-es 
években egybeállított első magyar nyelvű orvosi könyv
nek és másolati példányainak egymáshoz való viszonya 
a valószínű feltevések szintjén tisztázódjék. 

Az itt elmondottak csak halványan érzékeltethetik azt 
az önfeláldozó, szorgos munkát, amellyel Farczády a 
könyvtár anyagát közelebb hozta a mai élethez. Tizenegy 
éven át folytatott szervező, rendező és feldolgozó munka 
után 1961. szeptember 1-ón — a korhatárbeli rendelke
zések szigora mia t t— úgy vált meg az újjáéledt Könyvtár 
vezetésétől, hogy nyugodtan elmondhatta: a legmesszebb
menőén eleget tett a rábízott feladatnak. E kétségtelen 
tény hivatalos elismerését jelentette az, hogy 1957-ben a 
Munkaérdemrend II. fokozatával tüntették ki. Megérte 
még azt a különleges örömöt is, hogy az egyetem, amely 
annak idején doktorrá avatta, az avatás félszázados év
fordulóján az egykori diákjának gyémántoklevelet nyújt
son át. 

Két világrengéstől zaklatott századunk egymást váltó 
nemzedékeiben nem ritka az olyan élet, amely az ifjú
ságában melengetett nagy tudományos terveket követő 

361 



kedvezőtlen lehetőségek közepette szinte a teljes tét] 
ségbe lankad, hogy aztán élete alkonyán találja me, 
maga és a közösség számára legmegfelelőbb, leggyün 
csözőbb munkaterületet. Mikor most az emlékezés fán 
ben Farczády Elek alakja e típus legjellegzetesebb k 
viselőjeként elénk magasodik, m.ély tisztelettel és keg 
lettel hajtunk fejet a nagy emberi lélek és a nagy, > 
zetlen tudományos munkás emléke előtt. 
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EGY TANULMÁNYKÖTET 
ÉS AMI ELŐTTE TÖRTÉNT 

- A múlt év utóján, a sepsiszentgyörgyi Kriterion-napok 
alkalmával egy tanulmánykötetet mutattak be az ünnep
ségen szokatlanul nagy számban megjelent közönségnek 
dyan siker kíséretében, hogy a jelen lévő szerző alig gyó'z-
ÍE éjfél tájáig aláírni a példányokat. Az ez év január
jában Kolozsvárt, de úgy hírlik, másutt is a könyvárusi 
forgalomba került példányok két-három napon belül már 
szintén nem okoztak gondot a könyvterjesztésnek. A kö-
íet* címe nem tartozik ugyan a nagyon „piacos" címek 
közé, a szerző nevét azonban az utóbbi években közzé
tett kötetek^, tanulmányok és cikkek^ éppen eléggé is
mertté tették ahhoz, hogy ezen az újabb köteten is kap
va kapjon a hazai történelem iránt érdeklődő sok-sok 
t̂vasó. 

-Az osztatlan órdeklödóst és elismerést kiváltó kötet 
jelentőségét igazában csak az előzmények ismeretében, 
azaz a szerző szinte négy évtizedes tudományos munkás
sága távlatába beállítva lehet és kell értékelni. E magá
tól értetődő követelmény hangoztatásakor mindjárt elöl
járóban személyi vonatkozásként — némi szerénytelen
séggel — meg kell jegyeznem, e távlati szemügyre vé
telnek a Korunk szerkesztősége alkalmasint nem a „szak-
iai* hozzáértés miatt kérte fel éppen e sorok íróját, hi-
Sffin ilyen szempontból akadt volna nem egy, a szerző 
Ibdományszakja köréből hozzáértőbb szakember is. A 
választást valamelyes mértékig az indokolja, hogy a Ko-
mnk munkatársai közül — koromnál fogva — magam kö
vethettem nyomon leginkább az indulás mozzanatától 
kezdve máig megszakítatlan folytonossággal azt a pályát, 
amelynek egyik kimagasló terméke a most megjelent kö
tet A szerző tudományos munkássága kibontakozása nyo-
aion követésének megemlítése nem alaptalan állítás, hi
szen hivatkozhatom arra az értékelésre^ melyben mind
járt első munkája alkalmával az akkor induló fiatal ku
tatóban a nagyra hivatott levéltári szakembert és tör
ténészt üdvözöltem. 

Sietek megjegyezni: nem kellett különösebb éleslátás 
ahhoz, hogy nagy reménnyel nézzen valaki Jakó Zsig-
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mond tudományos pályájának várható eredményei 
Mert- az, akinek most közzétett tanulmánykötetét 
nagy elismerés fogadta, már az induláskor a modem tör
téneti kutatómódszerek teljes fegyverzetében kiemelke
dően jelentős munkávaP lepte meg a szaktudomány mű
velőit akkor, amikor 1940-ben megjelentette Bihar me
gyéről szóló nagy település- és társadalomtörténeti mo
nográfiáját. E mű szaktudományi jelentőségét mi sem 
érzékeltetheti jobban, mint annak a ténynek puszta meg
említése, hogy az akkor alig 24 éves kutatót mindjárt a, 
megjelenés évét követő esztendőben az Akadémia a há
rom évenként kiosztott legnagyobb történettudományi ju
talomra méltatta. 

E sorok írója nem élhet vissza olyan mértékig az olvasi 
türelmével, hogy Jakó Zsigmond csaknem másfélszáz té
telt felölelő tudományos közleményeinek bőséges sorábál 
akárcsak a legjelentősebbeket is legalább olyan futólag 
értékelje, mint ezt a pályakezdő monográfiájával kapcso
latban az előbbiekben tette. Azt azonban mégiscsak ki 
kell már most elöljáróban emelnie: attól kezdve, hogy 
Jakó 1941-ben Kolozsvárra, az Erdélyi Nemzeti Múzeum 
Levéltárához került, munkássága teljesen Erdélyhez kap
csolódott. Erről — kisebb közleményei mellett — már in
dulóban bizonyságot szolgáltat az itteni működés első há
rom éve alatt felkutatott levéltári anyagból közzétett ha
talmas összeírás-gyűjteménye." E munka százegynéhány 
lapra terjedő bevezetője maga is valóságos Idsmonográfia 
az urbárium-kiadványok jelentőségének, módszertanának 
elméletét és gyakorlatát illetően. Az összeírásanyag mesz-
szemenő szöveghűsége, a filológiai felszerelés aprólékos 
gondossága, a kutatót minden felötlő kérdésben tájékoz
tató jegyzetanyaga és mutatója a történeti forráskiadvá
nyok módszerességben máig utol nem ért termékeként 
tartatja velünk számon Jakónak ezt a tudományos mun
kássága első fél évtizedében megjelentetett második nagy 
művet. 

Ezzel a forráskiadvánnyal tulajdonképpen a Bihar me
gyéről szóló munka kérdéskörét és módszeri próbálko
zásait a gazdaság-, társadalom-, intézmény- és helytörté
net irányában tovább bővítve, fejlesztve, Jakó érdeklődése 
tartósan e kutatási területek irányában kötődött le. Az 
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érdeklődésnek erre az egyre bővülő, a múlt valóságának 
teljes átfogására törekvő újabb iránylatára mutatnak az 
erdélyi gazdaság-'', valamint középkori településtörténeti 
kutatások feladatainak és módszerének kialakítása^ vo
natkozásában úttörő dolgozatai mellett a torockói job-
bágylázadásokróP, a dézsma fejedelemkori adminisztrá-
ciójáróli" — remek bevezető-tanulmányokkal — közzé
tett forráskiadványai éppen úgy, mint az egykori magyar
pataki és a kalini hamuzsir-huta történetéről megjelen
tetett kismonográfia", valamint az erdélyi papírmalmok 
feudalizmuskori működéséről közreadott, a szerzőtől „váz-
Iat"-nak minősített, de valójában e nemben úttörő tanul-
imány.i2 p^^ erdélyi tizedszolgáltatás történetéről közzétett 
tanulmányával egy évben, még 1946-ban megjelent és 
mostani kötetében újra elénk kerülő egyik, jelentős ered
ményeket hozó tanulmánya • az erdélyi vajdai kancellária 
XVI. századi szervezetének kérdésében tájékoztatja^^ ^ 
hazai intézménytörténet e részlete iránt érdeklődő ol
vasót. 

Bár szinte magától értetődő tény, mégis a szemlélődés 
rendjén külön ki kell emelnem, hogy Jakó munkássá
gának eddig ismertetett kimagasló eredményei az egye
temi tudományos műhelyben szerzett beható szakismeret 
és benne meggyökereződő filológiai-írástörténeti alapos
ság, igényesség mellett a levéltári kutatás állandó gya
korlata nyomán születtek. A szakmai felkészülés útjának-
módjának részletezését itt mellőzve, annyit mégis aján
latos megemlítenem, hogy Jakó mint történelem-klasszi
kafilológia szakos hallgató egyetemi évei alatt megsze
rezte a közép- és újkori forrástanulmányozáshoz elen
gedhetetlenül szükséges latin nyelvtudást és azokat az 
írástörténeti, valamint oklevéltani alapismereteket, ame
lyeknek birtoklása nélkül a levéltári anyaggal való baj
lódás, illetőleg az ilyen anyag felhasználása a lehetetlen 
vállalkozások közé tartozik. Ilyenformán Jakó már egye
temi hallgató korában teljes tudatossággal, módszeresen 
készült fel az alkotó történettudományi munkásságra. Né
hány évvel később a hivatali munkakör megválasztása 
meg éppen arra mutat, hogy még az indulás éveitől kezd
ve érdeklődését — egy életre szólóan — a levéltári 
anyagban kínálkozó korlátlan lehetőségek nyűgözték le. 
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Az egyetemen szerzett elméleti és a levéltári kutatásban 
felhalmozódó gyakorlati ismeretek gazdagodásához hoz
zájárult az a szerencsés körülmény is, hogy kolozsvári 
munkahelyén a bámulatos tudású levéltári szakember és 
eszményi hivatali főnök, Kelemen Lajos főigazgató tár
saságában tájékozódhatott nemcsak a múzeumi levéltár 
rendkívül gazdag anyagában, hanem Erdély-szerte a kö
zületek birtokában és magánkézen lévő levéltárak anya
gában is. Közvetlen munkahelye kincseinek, múltjának 
és feladatainak'* megismerésében, illetőleg meghatározá
sában rendkívül segítséget nyújtott a fiatal levéltárosnak 
Kelemen Lajos csodálatos levéltári anyagismerete, de ezen 
túlmenően a nagy levéltári mintakép döntően befolyá
solta Jakot a tekintetben is, hogy levéltárosi működését 
ne csak merő hivatalnoki tevékenységnek, hanem a leg
nemesebb értelemben vett közösségi szolgálatnak íogja 
fel. Az erdélyi levéltári helyzet megismerésében Jakó ki
tágította érdeklődésének határait az együttélö nemzeti
ségek levéltári viszonyai irányában is: tájékozódott a 
magyar mellett — az egykori lehetőségek határain belül 
— az erdélyi román^- '̂ és a szász^^ levéltári anyag, szer
vezet és munkásság kérdéseiben is. Az erdélyi levéltári 
helyzetet illető széles körű tájékozódás és az itteni for
rásanyag átfogó ismerete, illetőleg a megismert anyagnak 
a kutatás, felhasználás körébe való bevonása teszi Jakó
nak az előbbiekben legalább futólag értékelt közlemé
nyeit új eredményekben olyan gazdaggá és az eredmé
nyek szilárd alapvetésében olyan időállóvá. Nyilvánva
lóan korán tudatosodhatott benne az a felismerés, hogy 
a múlt valóságának megközelítése csakis az elsődleges 
forrásanyag kínálta lehetőségek legmesszebbmenő kiak
názásával érhető el. 

Ezeket a Jakó kutatói alapállását, magatartását és gya
korlatát érintő általánosabb jellegű észrevételeket a to
vábbiakban még ki kell egészítenem néhány, a szerző
nek a levéltári anyag kérdéskörével kapcsolatban szá
montartásra kínálkozó közleményét illető értékelő meg
jegyzéssel. Jakó hivatali munkahelyén a szakmai felada
tok odaadó teljesítése líözben továbbra is levéltári ku
tató maradt. A fáradhatatlan kutató azonban a kezén 
megforduló levéltári anyagot nemcsak egy-egy válasz-
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tott tárgy kérdéskörének mentől alaposabb tisztázására 
használta fel, hanem kötelességének tartotta a kutatás 
rendjén gyűjtött és a szaktudományban addig felhalmo
zódott elm,életi, módszertani ismeretek, tapasztalatok egy-
beölelésével segítséget nyújtani a kutatónevelés, illető
leg a hazai történészképzés területén forgolódónak is. 
Az e körbe tartozó tanulmányaira, ciklieire csak utalva^'' 
elég a Radu Manolescu társaságában közzétett, remekbe 
készült középkori latin írástörténeti munkát^" kiemelnem. 

Jóllehet a levéltári anyag a történészkutató számára 
kétségtelenül a legfontosabb kincsesbánya, főként a mű
velődési és szellemi élet történetével foglalkozó számára 
gazdag tájékozódási lehetőség, bőséges anyag rejtekezik 
az egykorú kéziratokban és nyomtatványokban ránk ha
gyományozódott irodalmi, szellemi termékekben is. Aki 
az egykorú életnek olyan összefoglaló szemléletére törek
szik, mint Jakó, előbb-utóbb szülíségszerü következmény 
az, hogy érdeklődése ezek felé az emlékek felé fordul
jon. Az ilyen irányban való tájékozódás bizonyságaként 
Jakónak két forráskiadványára: Rettegi György emlék
iratainak kiadására és »-Erdélyi Féniks« címmel Misztót-
falusi Kis Mikló.s irodalmi örökségének és életének be
mutatására már az előzőkben hivatkoztam. Itt azonban 
kiegészítésképpen meg kell jegyeznem: ámbár különleges 
helyzetünkben e két szép kötet gondozójának arra kellett 
törekednie, hogy az emlékíró, illetőleg a nagy könyv
nyomtató irodalmi munkássága és élete feltárása rendjén 
a széles körű olvasótábor igénjí'szintjéhez igazodjék, mind 
a közölt anyag, mind a bevezetéseknek a szigorú kritikai 
rostáján megszűrt, új eredményei, valamint a jegyzetek 
és a mutatók szakszerű, megbízható tájékoztatása miatt e 
két kötet a szakember számára is nélkülözhetetlen, jól 
használható forrás. 

Ha aztán valaki Jakó most előttünk fekvő kötelének 
tanulmányait a dolgozatok keletkezésének időbeli rend
jében sorakoztatja fel, könnyen megállapíthatja először 
is azt az időrendi tényt, hogy a kötet szerzőjét igazában 
csaknem két évtizedes történettudományi munkásság, te
hát teljes szakmai érettség időszakaszában kezdték — al
kotásra késztető következménnyel — lekötni az erdélyi 
értelmiség kialakulásának, az anyanyelvi írásbeliség, 
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majd nyomában még lenyűgözőbb erővel az erdélyi 
könyvkiadás és a könyv-, illetőleg könyvtártörténet kér
dései. Kutatásai rendjén eddig ismert könyvtárak polcai
ról egymás után kerülnek elő eleddig számon nem tar
tott vagy legalábbis kellő alapossággal nem méltányolt 
i'ijabb meg újabb értékek, do nem egy könj^^vesház egé
szében vagy nagy részében az ö minden zugba bevilágító 
fényszórója nyomán tárulkozik teljes jelentőségében 
elénk. Az vJrás, könyv, értelmiség-" e tárgykörbe vágó 
kisebb-nagyobb tanulmányainak már csak futó számba
vétele is bárkit meggyó'zhet azonban arról, hogy Jakó 
érdeklődésének ez az újabb irányulata — miként az előb-
bielíben bemutatott munkássága is — nem ismer nem
zeti, nemzetiségi korlátokat. Az erdélyi magyar kézirat-
és könyvgyűjtemények, levéltárak történetének, a ma
gyar könyvkiadás és nyomdai viszonyok múltjának új
szerű, népi és társadalmi viszonyokba beágyazott vizs
gálatát több tanulmány képviseli.^^ Melléjük sorakozik 
azonccin a Cipariu-könyvtár eddig kellően nem ismert ki
alakulásának története^" társaságában a balázsfalvi ro
mán nyomda kezdeteiről-^ készült dolgozat is. Ugyaneb
ben a kérdéskörben az erdélyi román és szász művelő
déstörténet szempontjából olyan jelentős XVI. századi 
nagyszebeni szász könyvnyomtatás vonatkozásában Jakó 
szintén értékes új megállapításokra jutott el. Ezt az bi
zonyítja legjobban, hogy egyik, e kérdéskörbe tartozó, 
először magyar nyelven közzétett tanulmányát egy ha
zai szász folyóirat hamarosan német nvelven is megje
lentette.--

A román, magyar és szász, értelmiségi élet, könyvkia
dás és irattermelés párhuzamos vizsgálata-'' Jakó szá
mára abból a felismerésből lépett elő kényszerítő erejű 
kötelezettséggé, hogy a három művel tségteremtö-hordozó 
elem ilyen irányú kérdéseinek kutatása nem egymást 
keresztező, hanem egymást feltételező, kiegészítő tudo
mányos tevékenység. 

Noha máris éppen eléggé igénybe vette e sorok írója 
az olvasó figyelmét, így sem sorakoztathatta fel még 
címszerűen sem Jakó Zsigmondnak az erdélyi tudomány
történet, az erdélyi művelődési élet vizsgálatára vonat
kozó nem egy közleményét, mint ahogy nem számolha-
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lőtt be a szemle rendjén a tőle átkutatott levél-, kéz
irat- és könyvtárakból kibányászott és közzétett jelentős 
tanulmányokról, cikkekről sem. S jóllehet ilyenformán 
kétségtelenül hiányos a most megjelent tanulmánykötet 
előzményeiről és fogyatékos a Jakó egész munkásságáról 
megrajzolt kép, annyi talán mégis kiviláglik az ezúttal 
papírra vetett sorokból: az alaposság, az önmagával 
szemben megmutatkozó igényesség, a sokirányú törté
neti érdeklődés és az ezek nyomán jelentkező sok-sok 
új eredmény az előbbiekben felvázolt tudományos pá
lyának olyan jellemzői, amelyek tiszteletadó főhajtásra 
késztethetnek mindannyiunkat az erdélyi történetkuta
tás nagy mestere előtt. 

1977 
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JEGYZETEK AZ ATLASUL LINGVISTIC R O M A N 
ÜJ SOROZATÁNAK III. KÖTETÉHEZ 

1. A korai tervezgetés (1920) után hamarosan a gyűj
tés megkezdéséig (1929), sőt nyolc-kilenc év alatt ennek 
befejezéséig, illetőleg a közzététel megindításáig jutott el 
a Román Nyelvatlasz. 193Ö—1944 között a két sorozat
ban három-három nyelvtérkép és egy nyelvjárási szö
veg-kötet jelent meg [1. erre nézve Márton Gyula, A ro
mán nyelvatlasz-munkálatok története és módszere. 
MNnyv IV, 233 kk.]. Az újabb kötetek megjelentetésére 
több mint egy évtizedig — kétségtelenül a háborús és a 
háború utáni átmeneti gazdasági nehézségek miatt — nem 
kerülhetett sor. A kiadás csak azóta vett újabb lendüle
tet, mióta a felszabadulás után az RNK Akadémiája a 
nagy tudományos tervek ütemezett megindítása rendjén 
a nagy jelentőségű nyelvföldrajzi anyag folytatólagos 
közzétételét is a halaszthatatlan feladatok közé iktatta. 
A Nyelvatlasz nagy kérdőívének gyűjtőjétől, Petrovici 
Emiltől 1929—1938 között egybeszedett nagy atlasz (At-
lasul Lingvistic Román Partea II., röv.: ALR) és a kiegé
szítő szemléltető kisatlasz (Micul Atlas Lingvistic Ro
mán; röv.: MALR) hatalmas anyagának kiadásra való elő
készítése, illetőleg megjelentetése újabban 1950 tájától 
valóban az RNK Akadémiája Kolozsvári Fiókja Nyelv
tudományi Intézetének legfőbb gondját képezi. 

2. Már a kiadás munkálatai folytatásának megindulá
sakor az új sorozat I. kötetének előszavaként közzétett 
szűkszavú tájékoztató soraiban a közzéteendő anyag gyűj
tője, Petrovici akadémikus, az RNK Akadémiája Kolozs
vári Fiókja Nyeh'tudományi Intézetének igazgatója szük
ségesnek tartotta kiemelni, hogy az 1929—1938 között 
gyűjtött anyag hovatovább történeti jellegűvé válik, hi
szen a gyűjtés óta a román nyelvjárásokban éppen a 
népi tömegek művelődési színvonalának szüntelen való 
emelkedése következtében már eddig is jelentős nyelvi 
átalakulás történt. Ennek eredményeként a román iro
dalmi nyelvből egyre több és több nyelvi sajátság ke
rült, illetőleg kerül folyamatosan bele a román nyelv
járásokba. Érthető azonban, hogy e természetszerű folya
mat előrehaladásával az Atlasz anyagának történeti ér-
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féke mind jobban növekedik. Ilyenképpen kívánatos, 
hogy az anyag mentől gyorsabb ütemben a román nyelv
járáskutatók és nyelvtörténészek elé kerüljön. 

Eléggé ismeretes, hogy a hatalmas, több mint 7000 
kérdést tartalmazó kérdőívvel gyűjtött atlaszanyag leg
nagyobb részét nem nyelvtani, hanem szóföldrajzi adatok 
teszik. Éppen ezért az új sorozat első köteteiben is — a 
Petrovici közölte terv szerint — előbb a szótérképek 
közzétételére kerítenek sort, és csak a szóföldrajzi anyag 
megjelentetése utánra vették tervbe a jóval csekélyebb 
számú hang-, alak- és mondattani adaléknak egy külön 
kötetben való közzétételét (1. ALR I. köt. III. 1.). 

3. Ilyenformán az 1956-ban megjelent, újrakezdést jel
ző új sorozatbeli két nagy és egy kis atlasz-köLet után 
az 1961-ben megjelent III. kötet is szóföldrajzi anyagot 
tartalmaz. Az I. kötetbeli mező-, kert- és szőlőgazdasági 
meg méhészeti szókészlet, valamint a II. kötetnek az állat
tartásra, a népi jármüvekre, mesterkedésre, erdőgazdál
kodásra vonatkozó szóanyaga közlése után a III. kötet a 
növény- és állatvilágra, a vadászatra, halászatra, az idő
járásra, a terepviszonyokra, a vízi életre, a közlekedésre, 
az egyes nemzetek elnevezéseire, a társadalmi rétegző
désre meg a korabeli közigazgatás körébe tartozó szó
kincsre vonatkozó változatos anyag szóföldrajzi jelent
kezésével, elterjedésével ismertet meg. Az újabb köte
tek anyagának egybevetéséből látható, hogy a kötetek 
térképanyagában számszerűen bizonyos ingadozás mu
tatkozik. Míg ugyanis az I. kötetben csak 274 térkép
lap (1—274) jelent meg, a Il-ban már 348 (275—622), a 
Ill-ban meg ismét csak 287 (623—909) lap tájékoztat a 
jelzett kérdéskörökből felgyújtott népi szókincs területi 
jelentkezésével kapcsolatban. Ezeket a térképlap-számo
kat jelentősen növeli még a kiegészítő MALR eddig meg
jelent I. kötetének 424 térképlapja. 

4. Természetesen e kötetben is, éppen úgy, mint a 
megelözőekben a gyűjtő mindenekelőtt a román nyelv
járásokban élő szókészlet minél teljesebb egybeszedésére 
törekedett, emellett azonban néhány ponton járulékosan, 
a román anyag kérdezésekor használt kérdőívénél jóval 
szűkebbra szabott kérdőívvel összegyűjtött nemzetiségi 
szókincsanyagot is, és így most ennek térképre vetítésére 
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is sor kerülhetett. Az egyes térképlapokon három pon
ton magyar, kettőn-kettön bolgár, szász és szerb, egyen-
egyen ukrán meg cigány nemzetiségű adatközlőktől szár
mazó szóanyaggal is találkozunk [1. erre nézve az I. kö
tet 1. térképlapjának széljegyzeteit]. Ezzel kapcsolatban 
megjegyzendő, hogy a nyelvi kölcsönhatásra vonatkozó 
ilyenszerű anyaggyűjtés szükségességére még a tervezge
tés szakaszában főként a nagy francia nyelvész, A. MeUlet 
irányította rá a román nyelvtérkép munkásainak figyel
mét [1. erre: Márton i. h. 264, ill. 34]. 

5. Magától értetődő dolog, hogy az ALR-t és a MALR-t 
mindenekelőtt éppen a bennük közzétett rendkívül gaz
dag román nyelvjárási szóanyag miatt kell nemcsak a 
szűkebb értelemben vett román nyelvtudomány, de — 
távolabbi vonatkozásban — a romanisztika és a nyelv
földrajzi kutatás szempontjából is kiemelkedő jelentősé
gűnek tartanunk. Amennyire természetes ez, éppen any-
nyira érthető az is, hogy a magyar nyelvtudomány fi
gyelmét mégis elsősorban a kötet magyar vonatkozású 
anyaga köti le. 

Ha ebből a szempontból vizsgáljuk meg a III. kötet 
anyagát, a következő, egyébként az eddig megjelent kö
tetek mindannyijára is vonatkozó, tehát általánosabb ér
vényű észrevételeket tehetjük: 

a) Az ALR magyar anyagáról nyilatkozó magyar nyel
vészek közül előbb Márton Gyula, majd Bárczi Géza már 
megállapította, hogy a Petrovici gyűjtötte magyar anyag 
a fonetikai hűség szempontjából megbízhatónak tekint
hető, és így a tőle gyűjtött anyagot a magyar népnyelvi 
gyűjtőknek figyelemmel kell kísérniük [Márton: MNnyv 
IV, 264, ill. Dolgozatok 34; Bárczi: MNy XL, 92, 97; a 
fenntartásokra nézve 1. ez utóbbinál i. h. 92 kk.]. — Pet
rovici adatainak fonetikai megbízhatóságát a III. kötet
re teendő megjegyzések rendjén már elöljáróban magam
nak is ki kell emelnem. 

b) Nagy különbség van azonban a magyar—román köl
csönhatás tanulmányozási lehetőségei szempontjából a 
Nyelvatlasznak a magyarba románból átkerült kölcsön-
szóanyaga és a magyarból románba átkerült anyaga kö
zött. Minthogy ugyanis az ALR a román szóföldrajzi ada
tokat az egész román nyelvterületen viszonylag egyenle-
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tesen elosztott ponthálózaton rögzíti, viszont magyar 
anyagot csak három kutatópontról közöl, a rendelkezésre 
áUó kötetekben tanulmányozható szóanyagban nyelvföld-
rajzilag összehasonlíthatatlanul szemléltetöbben és gaz
dagabban adatolva tükröződik vissza a magyar nyelvnek 
a román nyelvre tett hatása, mint a fordított irányú nyel
vi hatás. 

c) A magyar kutatópontokról a térképlapokra rákerült 
anyag feltűnően csekély mérvű román hatást tükröztet 
vissza. Ennek alkalmasint az lehet a magyarázata, hogy 
a kalotaszegi Magyarbikal, illetőleg a székelység! Ko-
vászna meg a csángó Gyimesfelsölok az erdélyi román— 
magyar népi együttélésnek nem éppen a legjellegzete
sebb területére esik. A román nyelvi hatást tekintve, a 
kutatópontok kijelölése rendjén a Mezőségen, a Küküllő 
vagy a Maros mentén az együttélés bensőségessége szem
pontjából jóval jellegzetesebb pontokra is eshetett volna 
annak idején a választás. Még a — pusztán elm.életi meg
gondolásból — egyébként jól megválasztott Gyimesfelső-
lokon sem mutatkozik a magyar adatközlőktől lejegyzett 
válaszokban olyan mérvű román nyelvi hatás, mint ami
lyent például Balogh Ödön gyimesi tájszógyüjteménye 
viszonylag gazdag román kölcsönSzó anyagának ismere
tében jogosan várhatnánk (1. tőle: Influente lexicale ro-
máne^ti ín graiul ceangáilor din Valea Ghime§ului: Stu-
dii §i cercetári Hngvistice IX, 379—89; Gyimesi csángó 
tájszók: NylrK III, 103—117). 

d) Románia magyar nyelvjárásainak közelebbi ismerete 
szempontjából oly jelentős tájnyelvi atlaszok sorának (a 
Kolozsvár környéki, a moldvai csángó, a székelységi, a 
mezőségi és az aranyosszéki nyelvtérkép), valamint az 
RSZK magyar nyelvjárási összefoglaló nagy nyelvtérké
pének (NylrK I, 13—26) eddig összegyűlt anyaga is azt 
mutatja, hogy a romániai magyar nyelvjárásokra tett ro
mán szókincsbeli hatás jóval jelentősebb, mint amilyen 
mérvű hatást az ALR és a MALR eddig megjelent kö
tetei tükröztetnek. Ez különben egészen természetes, hi
szen amiképpen az ALR a maga sűrű román kutatópont
jaival hívebben és gazdagabban szemlélteti a román 
nyelvjárások szókincsében jelentkező más nyelvi hatáso
kat, éppen úgy, a sűrű, sőt legtöbb esetben abszolút sű-
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rüségü ponthálózatos magyar tájnyelvi atlaszoknak már 
eddig egybegyűlt anyagában is szembeszökőbben és bősé
gesebben jelentkeznek a román kölcsön elemek, mint az 
ALR-ben. 

e) Éppen ezért míg a magyar nyelvnek a román nyelv
járásokra tett hatását az ALR anyaggyűjtése idején 
(1929—1938) egybegyűlt gazdag tájszókincs meg más for
rások alapján a viszonylagos teljességre törekvés igényé
vel már eddig is tanulmányozni lehetett, és a követke-
zó'kben is tanulmányozhatni, a fordított irányú hatás 
vizsgálatára csak a d) pont alatt jelzett tájnyelvi tér
képek anyagának teljes összegyűjtése esetén keríthet 
majd a szókincskutatás sort. A hatás igazi mértékét tör
ténetiségében meg éppen csak a magyar szókincs feu
dalizmuskori román elemeinek összegyűjtése és feldol
gozása után lehet majd megállapítani. [A Kolozsvári 
Babes—Bolyai Egyetem magyar nyelvtudományi tanszé
ke keretében ilyen irányban évek óta folyó tervmunkára 
nézve 1. Zsemlyéi János rövid híradását: NylrK IV, 394 
és két közleményt tőlem: Studia Universitatis Babes— 
Bolyai. Ser. IV, Fasc. 2. 1960. Philologia 15—28; NylrK 
IV, 297—315.] 

6. Jóllehet már az előbbiekben is jeleztem, most mégis 
újra ki kell emelnem, hogy az ALR és az MALR igazi 
értéke, a nemzetközi tudományosság számára való jelen
tősége természetesen nem a benne csak járulékosan je
lentkező nemzetiségi anyag ilyen vagy olyan értékétől, 
hanem elsősorban az utóbbi évtizedek rohamos nyelvi át
alakulását megelőző időkben, tehát még a lehető legsze
rencsésebb időszakban megmentett, hihetetlenül gazdag 
román szóföldrajzi anyag vitathatatlan értékességétől függ. 
Román tájszótár hiányában az ALR egyébként már maga 
is nemcsak szó-térképlapok sorozata, hanem egyben a ro
mán tájszóanyag legteljesebb gyűjteménye is. Mint ilyen 
valósággal tájszótárt pótol, és így nélkülözhetetlen a ma
gyar szótörténeti kutatásban is. Ilyen szempontból még 
használhatóbb lesz majd a térkép, ha az egész anyag 
megjelenése után a kötetekbe foglalt tájszóanyagról a 
további kutatás érdekeit minden szempontból elősegítő, 
részletes mutató készül. Az elkészítendő mutató segít
ségével az ALR a szótörténet és a nyelvi kölcsönhatás 
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kutatóinak is könnyen kezelhető, nélkülözhetetlen mun
kaeszköze lesz. 

Addig is ezt az újabb, III. kötetet a már előbb meg
jelentekkel együtt nemcsak a gazdag magyar vonatko
zású anyag miatt, hanem a megmutatkozó módszeri ta
nulságokból való okulás céljából is a magyar nyelvföld
rajzi kutatásokban forgolódónak alaposan tanulmányozni 
az elengedhetetlen feladatok közé tartozik. 

7. Hogy az ALR gazdag anyaga egy újabb részének 
tanulmányozása a III. kötet megjelentetése révén a 
nyelvtudományi vizsgálódó számára lehetségessé vált, az 
— Petrovici akadémikus odaadó gyűjtőmunkája és szer
kesztői irányítása jelentőségének kiemelt hangsúlyozásá
val — elsősorban a főszerkesztő, Pátru^ loan és munka
társai: Gradea Pia, Rusu Grigore meg Svirlea Lidia ér
deme. A műszaki szerkesztés, térképezés és rajzolás mun
káját Poenariu Stefan és Gombos Mária végezte. Egy 
isztriai román pont anyagát Pa^ca ?tefan, egy aromán és 
egy meglenoromán pontét meg Capidan Teodor gyűjtöt
te össze. E két gyűjtő közül Capidan nem érhette meg 
az új sorozat megindítását, és már Paijcát sem találta 
életben a most megjelent III. kötet. 

A műszaki lehetőségek keretei között a szerkesztőség 
valóban mindent megtett, hogy a III. kötet is mentől 
használhatóbb formában álljon a kutatók rendelkezésére. 
Az RSZK Akadémiája az utóbbi évtizedek e legnagyobb 
arányú román nyelvtudományi vállalkozásának folyama
tos és nyomdaműszaki szempontból a kor kívánalmainak 
színvonalán álló közzétételével valóban jelentős mérték
ben járul hozzá a román nyelvföldrajzi kutatás nemzet
közi tekintélyének öregbítéséhez. 
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A MAGYAR NYELVJÁRÁSOK ATLASZA 

1. A tudományok történetében az első pillanatra vá
ratlannak, meglepőnek látszó hatalmas teljesítmények, a 
korszakos jelentőségű eredmények egyáltalában nem 
minden előzmény nélkül, nem előkészítetlenül jelentkez
nek, hanem évtizedek, negyedszázadok kísérletezései, erő
feszítései előzik meg őket. Ez az egyébként szinte ma
gától értetődő és csaknem általános érvényű tudomány
történeti felismerés kevés nagy nyelvtudományi teljesít
mény láttán juthat inkább eszünkbe, mint éppen a Ma
gyar Nyelvjárások Atlaszának most már előttünk fekvő 
I. kötete keletkezési körülményeinek, illetőleg az ezt 
megelőző tudománytörténeti mozzanatoknak emlékeze
tünkbe idézése rendjén. Éppen ezért mielőtt a követ
kezőkben sor kerülne a MNyA-t megteremtő kutatások 
munkamódszerét, lefolyását, az anyagelrendezést, a tér-
képelési eljárást illető észrevételek megtételére és álta
lában a munka kiemelkedően nagy jelentőségének kriti
kai méltatására, nem látszik fölöslegesnek bevezetéskép
pen néhány olyan tájékoztató tudománytörténeti mozza
natra ráirányítani a figyelmet, amely talán még a ma
gyar nyelvjárások térképeinek munkálatait közelebbről-
távolabbról ismerő figyelme körén is kívül rekedhetett, 
illetőleg amely mozzanatokat e folyóirat legtöbb forga
tója egyáltalában nem ismer, vagy — saját hibáján kí
vül — csak félegesen, hiányosan ismerhet. 

2. Nemcsak a nyelv és a nyelvjárások egyidejű (szink
ron) vizsgálata vonatkozásában, a nyelv- és nyelvjárás
történeti kutatások szempontjából is kétségtelenül kor
szakos jelentőségű, előre lendítő nyelvföldrajzi kutató
módszer alkalmazására a magyar nyelvtudományban is 
már korán történtek kísérletek. Még századunk legelején 
végzett egyéni kutatómunkája eredményeként Horger An
tal 1905-ben — magyar \aszonylatban elsőként — tett 
közzé a keleti székelység nyelvjárásának néhány fontos 
nyelvi sajátságát szemléltető egyetlen térképlapot (MNy. 
I. mell.), majd több mint három évtizeddel később, az 
egész magyar nyelvterületre kiterjedő jelenség-térkép
vázlatokat is (MNépr.2 n i , 409—11, 413—4, 416—7). Több 
mint két évtizeddel később Huss Richárd, debreceni egye-
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temi tanár nyelvatlasz-kísérlete, azután meg a Kolozs
várról Debrecenbe került Csüry Bálint 1937—1938-ban 
elindított nyelvatlasz-kezdeményezése, melybe annak 
idején e sorok írója is belekapcsolódott, nem vezetett 
egyáltalában semmi kiadványos eseményre. 

A magyar nyelvatlasz-munkálatok történetében jolen-
tó's mozzanatnak számít az 1941. október 14—15-én le
zajlott első magyar egyetemközi népnyelvkutató értekez
let. Ezen a magyar nyelvjáráskutatás és a magyar nyelv
tudomány szinte valamennyi munkásának részvételével 
lefolyt értekezleten felvetődött a magyar nyelvjárásku
tatás körébe tartozó csaknem minden kérdés, és jelentős 
kezdeményező lépés történt a nyelvatlasz gondolatának 
megvalósítása tekintetében is. Ebben a vonatkozásban 
ugyanis a négy magyar egyetem képviselői és az érte
kezlet résztvevői megegyeztek abban, hogy a magyar 
nyelvjárások területét az egyetemek között felosztva, min
denik egyetem, illetőleg tudományos intézeti osztály két-
két kutatóval végezteti el az anyag összegyűjtését. (L. 
erre és az értekezlet munkálataira vonatkozólag a kö
vetkező összefoglalóbb jellegű közleményeket: Bárczi Gé
za, A Magyar Nyelvatlasz előkészítése. Bp. 1944. — A 
Magyar Nyelvatlasz munkamódszere. Tanulmánygyűjte
mény. Szerk. Bárczi Géza. Bp. 1955. 20 kk. — Bárczi, A 
magyar nyelvatlasz munkálatai: MNyj. I, 145 kk. — De-
me László, Nyelvatlaszunk funkciója és további problé
mái. Bp. 1956. — Az alább következő tudománytörténeti 
vázlat is jórészt az itt idézett, illetőleg az itt idézett he
lyeken felsorolt könyvészeti anyagra támaszkodik.) 

A terv megvalósításának elősegítésére alakított Magyar 
Nyelvatlasz Bizottság tagjai közül Bárczi Gézát bízták 
meg a nyelvatlasz-munkálatok megindításával, megszer
vezésével és állandó irányításával. Noha a személyi fel
tételek megoldása érdekében tett lépések részben meg
nyugtató eredményre vezettek, sőt elkészült a gyűjtéshez 
elengedhetetlenül szükséges próbakérdőív is, mégis a 
munkálatoknak ez a kísérletező szakasza csak részlet
eredményeket hozott. A lehetőségek kitapogatása, a mód
szerek kikísérletezése és a gyűjtök gyakoroltatása céljá
ból a nyelvterület különböző pontjain megindított pró
bagyűjtések még egy-egy kisebb tájegység vonatkozásá-
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ben sem eredményeztek legalább egy-egy szerényebb mé
retű táji nyelvatlaszt. A mvmkálatok irányítója mintegy 
tanulság- és kísérletként a gyűjtés eredményéből a ki
lenc tájegységről közzétett ugyan mintegy 140 szó-, il
letőleg jelenségföldrajzi térképlapot, de ez a kiadvány a 
rendkívüli viszonyok miatt csak három évvel később je
lenhetett meg, mint a Gálffy Mózes és Márton Gyula 
gyűjtötte Kolozsvár és környéke magyar nyelvjárásáról 
készült, 25 lapot tartalmazó mutatvány (Huszonöt lap 
w-Kolozsvár és vidéke népnyelvi térképé-«-ből: EM XLIX, 
424—63-1-25 térképlap és ETF 181. — Mutatvány a Ma
gyar Nyelvatlasz próbagyííjtéseiből: A Magyar Nyelvat
lasz Munkálatai 2. Szerk.: Bárczi Géza. Bp. 1947). 

Ez a két munka tekinthető a magyar nyelvatlasz-mun
kálatok első közzétett eredményének. A két kiadvány 
azonban tulajdonképpen le is zárta a magyar nyelvatlasz 
megteremtésére irányuló kísérletezések első szakaszát, 
sőt ezt megelőzőleg és utána — a második világháborút 
követő nehézségek miatt — a gyakorlati gyűjtöm.unká-
ban három-négy évi teljes pangás következett be. 

3. A magyar nyelvatlasz munkálatainak újraindulását 
1949 februárjától keltezhetjük. Előbb a budapesti egye
tem Magyarságtudományi Intézete keretében folyt a ter
vezgetés, sőt folytak bizonyos előkészítő munkálatok is, 
míg végre a háború utáni nagy politikai-társadalmi vál
tozások nyomán újjászervezkedö magyarországi tudomá
nyos élet felelősei a nyelvtudomány első ötéves tervében 
helyet biztosítottak egyebek mellett a magyar nyelvjárá
sok atlaszmunkálatainak is. A munkálatok végzésére, ve
zetésére alakult munkaközösség, illetőleg bizottság a sze
mélyi összetétel, a szervezeti keret és az anyagi ellátott
ság állandó hullámzása közben csak 1950 folyamán jutott 
el a megállapodottságnak addig a fokáig, amely a terv
szerű, a folyamatos munkát végre lehetővé tette. Az ez 
évben az MTA keretében megalakult Nyelvtudományi In
tézetben a nyelvatlasz munkaközössége végre olyan gaz
dára talált, amely több mint másfél évtized óta egyre 
növekvő mértékben biztosította, biztosítja a munkála
tok folyamatosságát, egyenletes ütemezettségét, ellenőrzi 
a vállalkozás tervszerűségét, és minden támogatást megad, 
illetőleg kiharcol az eredmények közkinccsé tételéhez is. 
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Az új szervezeti keret biztosítása mellett 1950 tájától a 
nyelvatlasz-munkálatok irányítása szempontjából a lehe
tő legelőnyösebb volt a Nyelvtudományi Intézetnek az 
az intézkedése, mellyel a munkálatokért való felelősséget 
Bárczi Géza akadémikus elnöklete alatt Pais Dezső aka
démikus, Benkü Loránd, Deme László, Káknán Béla, Lö-
rincze Lajos, Sulán Béla és Szabó Dénes intézeti tagok
ból álló bizottságra ruházta. Ha e bizottság személyi ösz-
szetételében később történt is némi változás, maga az a 
tény, hogy a bizottság elnöke a nyelvatlasz-munkálatokat 
kezdettől fogva mindmáig irányító Bárczi Géza maradt, 
és vele együtt a széles körű nyelvtudományi tájékozott
ságáról, határozott céltudatáról ismert Deme László mel
lett a belső munkálatok derekas részének végzését az 
1951 szeptemberében az Intézethez és e munkálathoz 
került Imre Samu vállalta, örvendetesen a biztos megva
lósulás felé vezette a magyar nyelvatlasz ügyét. 

4. A helyszíni gyűjtőmunka megindulásáig természete
sen a bizottságnak és a munkálatok irányítójának jelen
tős feladatokat kellett elvégeznie. A legfontosabb fela
datok pontokba foglalva így vázolhatok fel: a) A terep
munkát és a belső munkálatokat végző kutatócsoport vég
leges megszervezése; b) a kérdőív összeállítása; c) a ku
tatópontok számának meghatározása és a pontok arányos 
földrajzi elosztása; d) a megindítandó gyűjtés folyama
tosságának és ütemezettségének biztosítását lehetővé tevő 
anyagi alapok és szellemi, személyi, valamint eszközi fel
tételek megteremtése; e) a gyűjtés és a térképes szemlél
tetés rendjén alkalmazandó hangjelölés véglegezése. 

a) Az első feladat az adott személyi feltételek között 
a lehető legkedvezőbben úgy oldódott meg, hogy az ak
kor jobbára még fiatal és legifjabb, de mégis az esetek 
többségében gyakorlott, kiváló magyar nyelvjáráskuta
tókból alakult meg a MNyA m u n k a k ö z ö s s é g e . Ha 
a munkacsoport összetételében később — különböző okok
ból — történt is változás, a végleg megmaradtak: Benkő 
Loránd, Deme László, Kálmán Béla, Lőrincze Lajos, Végh 
József, az újabban bevont, ugyancsak kiváló munkaerők
kel: Imre Samuval és Keresztes Kálmánnal együtt a 
munkálat elvégzésének személyi feltételeit illetően kellő 
biztosítékot nyújtottak. A körültekintő vezetés és irá-
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nyitás nehéz feladatát az MTA tagjai közül erre a tiszt
re felkért Bárczi Géza elnöki minőségében kellő tapasz
talat, áttekintés és tapintat birtokában kiemelkedően látta 
és látja el. 

b) A minden nyelvatlasz-munkálatban döntő szerepet 
játszó k é r d ő í v e g y b e á l l í t á s a egyáltalában 
nem volt ez esetben sem sokáig halogatható feladat. El
sősorban a kérdőív szabja meg ugyanis a tervbe vett 
atlasz jellegét. Végül is az egybeállított, sőt hamarosan 
nyomtatásban is megjelent kérdőívnek gyűjtöfüzetül is 
szolgáló két kötete közül az első 759 kérdéssel főként a 
hang-, alak- és mondattani jelenségek, a második pedig a 
maga 654 kérdésével jobbára a szóföldrajzi kérdések tisz
tázását teszi lehetővé a közzétett és ezután közzéteendő 
kötetek lapjait forgató nyelvész számára (L. erre: A Ma
gyar Nyelvatlasz kérdőíve. Első rész. XII. 1.-1-15 számo
zatlan lapszámú ív. — Második rész X. l.-f-15 ugyan
olyan ív. — A kérdőívet külön két sorozatban (?) sok
szorosított szemléltető lapok egészítik ki). 

c) Az első tervezéstől kezdve a terepmunkálatok vég
leges megindulásáig a próbagyüjtések időszakasza alatt 
nagymértékű ingadozás jelentkezett a k u t a t ó p o n 
t o k s z á m ának és a felölelendő földrajzi terület ke
reteinek meghatározása tekintetében is. Az ilyenféle in
gadozás egyébként csaknem minden nyelvatlasz-munká
lat rendjén szinte törvényszerűen jelentkezik. Kezdetben 
a nyelvtani és szóföldrajzi jelenségek bonyolultságának, 
az alakok és a szók egylnással való sokszor bonyolult 
harcának mentől valósabb szemléltetése céljából minél 
több kutatópontról származó adatot akartak, főként a 
munkacsoport fiatalabb tagjai térképre vetíttetni. Végül 
is győzött egyrészt a terepm^unka mielőbbi elvégezhető
ségének, másrészt meg a földrajzi szemléltethetőség kor
látozott voltának szempontja, és így a kezdeti 500 ku
tatópont helyett 328 a jelenlegi Magyarország határain 
belül eső pontra csökkent a korábban eléggé magasra 
tervezett kutatópont-szám. Már javában folyt a gyűjtő
munka, amikor nemzetközi tudományos egyezmények 
keretében sikerült biztosítani, hogy a határokon túl eső 
magyar nyelvjárási pontok felvételével a megjelenő tér
képlapok négy ausztriai, 26 csehszlovákiai, 12 jugoszlá-
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viai, 22 romániai és 4 a Szovjetunió területére eső', ösz-
szesen tehát 68 kutatóponttal gyarapodjék a jelenség- és 
szóföldrajzi szemléltetés térbeli lehetősége. Ilyenformán 
396 kutatóponttal a MNyA a sűrű ponthálózatú nyelv
térképek sorába került. A ponthálózat eloszlásában je
lentkező' az az egyenetlenség, hogy a Dunántúl és az 
Ipolyíól a Szamos-torkolat vidékéig terjedő északi-észak
keleti részek ponthálózaía jóval sűrűbb, mint az Alföld 
területe nyelvjárási állapotának tükröztetésére hivatott 
ponthálózat, az előbbi területeknek nyelvjárásilag jóval 
megosztottabb volta, illetve a síksági vidékek egyenle
tesebb, nyelvjárásilag kevésbé színeződő nyelvállapotát 
tekintve kellően indokolható. A ponthálózatnak más te
rületeken mutatkozó egyenetlenségét megszüntetni nem 
esett a munkaközösség lehetőségeinek határain belül. 

d) A kutatócsoport s z e l l e m i és s z e m é l y i 
f e l t é t e l e inek megnyugtató formában való biztosí
tásáról már részben az a) pontban szó esett. Az ott jel
zett kedvező személyi megoldás ismételt kiemelése mel
lett a személyi feltételek megteremtését illetően talán 
nem árt még arra utalni, hogy egyrészt az állandó mag
netofonos lejegyzési gyakorlatokon igyekeztek a sok gyűj
tőre alapított munkálat rendjén adódó, illetőleg termé
szetszerűleg adódható megfigyelési és lejegyzési különb
ségeket a lehető legcsekélyebb mérvűre csökkenteni, 
másrészt meg helyszíni csoportos kiszállással, ellenőrzés
sel gondoskodnak a gyűjtött adatok lejegyzésbeli egyen
letességének biztosításáról. 

e) A munkálatok irányítója és a csoport tagjai előtt 
álló legfontosabb előzetes feladatok sikeres megoldása 
mellett megnyugtatóan véglegezödött a gyűjtés és a 
szemléltetés rendjén alkalmazandó h a n g j e l ö l é s kér
dése is. A munkaközösség az alapelveket illetően az 1941. 
évi első népnyelvkutató értekezletnek a Csűry-féle hang
jelölésen alapuló jelölésrendszerét fogadta el a gyűjtés
ben kötelezően alkalmazandó hangjelölésként, de élt e 
jelölésrendszer további bővítésének, finomításának lehe
tőségével is. Különösen az 1941. évi határozatokban 
eléggé mostohán kezelt mássalhangzó-jelölés finomítása 
valóban elutasíthatatlanul megoldandó feladat volt. Ha 
a finomítás elvszerű és gyakorlati egyenletessége, illető-
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leg egyenetlensége tekintetében kinek-kinek lehetnek is 
ellenvetései, a lényeget nézve a munkaközösség dicsé
retre méltó arany középszerrel oldotta meg azt a nehéz 
kérdést, hogy egyfelől a végletesen pontoskodó, sőt fon
toskodó fonetizálás, másfelől a jelölésbeli elnagyolás ve
szélyétől egyaránt óvakodva, a gyüjtöfüzetekbe és a 
térképlapokra olyan hangjelöléssel kerüljenek be a nyelv
járási adalékok, amelyek ezeknek viszonylag könnyű ol
vasását, pontos fonetikai-íonematikai értékének megál
lapítását és — ami sok atlaszmunkálat esetében figyel
men kívül rekedt szempont — a későbbi feldolgozó-fel
használó munka során a nyomdai műszaki lehetőségek 
tekintetbe vételét egybehangolva, a megszülető nyelv
atlasz-köteteket a valóban megbízható és könnyen hasz
nálható, idézhető nyelvtudományi munkaeszközök sorá
ba iktassa. 

5. Már a munkálatok történetének futó felvázolásából 
is kitetszően sokrétű és nehéz előkészítés sok-sok buk
tatóját szerencsésen elkerülve, a kis munkaközösség az 
irányító-ellenőrző Bárczi Géza, a Nyelvtudományi Inté
zet vezetősége: előbb Németh Gyula, majd Tamás Lajos 
megértő-gondoskodó támogatásával több mint másfél év
tizedes gyűjtő-ellenőrző, külső terep- és belső feldolgozó 
munkával megteremtette annak lehetőségét, hogy a gyűj
tött anyag előbb kéziratos munka-térképlapokra vetítve, 
illetőleg kicédulázva, már a megjelentetés előtt a kuta
tók és a nagy nyelvtudományi munkálatok dolgozói szá
mára tanulmányozható legyen, majd később nyomdai 
sokszorosítás útján kötetekbe osztott anyaggal a legszé
lesebb körű tudományos felhasználást is biztosítsa. Az 
ilyen tekintetben elhatározóan fontos kezdő lépés e sorok 
papírra vetésekor már meg is történt: 1968 végén nap
világot látott a MNyA-nak I. kötete. 

Már maga a könyvészeti leírás előbb jelzett néhány 
adata is mutatja, hogy az Atlasz céljául csak az anyag
közlést tekinti, E magától értetődő és lényegében helyes 
célkitűzés végletes érvényesítésével a mindössze hat lap
ra terjedő bevezető tájékoztató rész szűkszavúságából az 
Atlasz forgatója azonban nem kap feleletet az Atlasz 
anyagának felhasználóját, sőt jövőjét illető izgatóan fon
tos olyan kérdésekre, mint például ezek: 1) Milyen idő-
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béli szakasz nyelvi állapotát rögzítik a térképlapok? 
2) Milyen módszerrel és milyen kérdőívvel folyt a gyűj
tés? 3) Hány kötetre tervezik és kötetekre bontva mi
lyen rendezési elvek szerint teszik közzé az egész anya
got? (Csak az idegen nyelvű kereskedelmi jellegű tájé
koztatóból értesülhet a külföldi szakember arról, hogy 
a hat kötetre tervezett MNyA utolsó kötetének megje
lenése után 1162 térképlap áll majd a kutatás rendel
kezésére.) Mentség persze e szerénykedő, a térrel taka
rékoskodó szűkszavúságra éppen elég van. A menteke-
zés rendjén felemlíthető, hogy hiszen a magyar atlasz
munkálatok módszeri kérdéseiről, menetéről, eredmé
nyeiről elég jelentős számú önálló közlemény meg más 
jellegű tudományos megnyilatkozás tájékoztat (L. előbb 
a 2. pontban jelzett irodalmat). Mégis még e sorok író
jának is, aki pedig a munkálatok menetét elejétől fogva 
érthetően élénk figyelemmel kísérte, magának kellett 
összekeresgélnie, nemegyszer személyes közlésekre tá
maszkodva az Atlaszra vonatkozó legfontosabb adatokat, 
a gyűjtőmunka végleges befejezésére és főként az ellen
őrzés menetére, tanulságaira nézve azonban még maga 
sem tudott az irodalomból biztos adatokat szerezni. 
Mindebből következően kívánatos volna, hogy legalább 
a második kötethez egy ilyen értelmű kiegészítő lapot 
mellékeljenek a szerkesztők, illetőleg ajánlatos volna a 
II. kötettel kezdődően a címlapnak legalább a visszáján 
vagy másutt a jelzett értelmű tájékoztatás céljából és a 
tudományos pontosság érdekében jelezni a gyűjtés és az 
ellenőrzés időszakaszát, amint ezt nem egy eddig közzé
tett nyelvtérkép-kiadvány is szükségesnek tartotta rög
zíteni. 

6. Egy pillanatig se ejtsen valakit abba a tévhitbe, 
mintha e sorok írója ezzel az ellenvető megjegyzéssel ke
gyes óhajnál többet szándékozott volna kifejezni. Egye
bekben ugyanis az előzéklapok tömör tájékoztatásáról és 
bámulatra méltó pontosságáról, célszerűségéről csak tel
jes elismeréssel szólhatni. A jelzések magyarázatát tar
talmazó alig másfél lapnyi szöveg pontosan tájékoztat az 
Atlasz hangjelzési eljárásmódját illetően. A kutatópon
toknak külön földrajzi és külön betűrendben közölt jegy
zéke jó tájékozódási lehetőséget nyújt a kutatónak ab-
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ban a tekintetben is, hogy melyik kutatópontról származó 
anyag hol kereshető a térképlapokon. 

7. Ehhez az észrevételhez szorosan hozzákapcsolódó 
kérdés a MNyA-nak szemléltetési eljárásmódja is. A vi
szonylag sűrű ponthálózat a szerkesztő munkaközösséget 
szükségszerűen rákényszerítette, hogy nagjrméretű, kb. 
33 ^ 49 cm nagyságú lapokon végezze a szemléltetést 
Még így is az olyan lapokon, amelyekre egy-egy pont
ról a hangalakbeli vagy szóföldrajzi változatok garma
dáját lehetetlen egybezsúfolni, az elhelyezés műszaki 
megoldását csak úgy lehetett biztosítani, hogy a rendes 
méretű lapokhoz képest kétszeres nagyságú, kettőbe haj
togatott lapokon végezték a szemléltetést. A térképlapo
kon nagyobb helyet elfoglaló háromjegyű számok elke
rülése céljából kockára osztott és kockánként az ábécé 
nagybetűivel jelölt térközökben az egyes kockákon belül 
újra kezdődő számozással jelölt pontok jelzik az Atlasz 
gyűjtőpontjait. Az adatbeírásos módszerrel dolgozó nyelv
térkép nyelvjárási adalékai Horváth Ernő szép, jól ol
vasható írásában, a M.N. Térképészeti Intézet gondos 
klisésokszorosításában, az Akadémiai Nyomda grafikai 
kivitelezésében igazán kifogástalan nyomdai teljesít
ménnyé teszik a MNyA első kötetét. 

8. A térképlapok forgatása nélkül is már az előzék
rész 4. lapján felsorolt betűrendes címszójegyzékből 
könnyű megállapítani, hogy az Atlasznak e kötete az 
egyik legősibb foglalkozás, a mezőgazdaság fogalomkö
rébe tartozó szókincset: az ide vonható növények, nö
vényrészek, termények, gyümölcsfajták, fanemek, gaz
dasági eszközök és eszközrészek szóanyagát öleli fel. így 
aztán megállapítható, hogy a szerkesztők az anyagnak 
legalábbis egy részét fogalomkörök szerint rendezve 
óhajtják a következőkben is közreadni. A most már ta
nulmányozható első kötet lapjainak forgatása rendjén ki
tűnik, hogy a fogalomkörök szerint való csoportosítást a 
szerkesztők a térképelhető anyaggal kapcsolatban, úgy 
látszik, olyan következetesen keresztül akarják vinni, 
hogy nemcsak a hangtaninak, hanem az alaktaninak mi
nősített lapokat is a fogalomkörök szerint csoportosított, 
azaz a lexikológiai jellegű kötetekbe iktatják. így már 
az I. kötet anyagába a szerkesztők besorolják, de hang-
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taninak minősítik a következő kérdéseket, illetőleg lapo
kat: 23. tarló, 24. parlag, 25. barázda, 57. petrezselyem, 
74. paprika, 81. fű, 84. széna, 114. /enyő, 117. fűzfa, 
156. tengely, 188. sraZma, 189. zsúp, 192. ocsú. A jelzett 
lapokra vetett egyetlen pillantással meggyőződhetünk 
arról, hogy az előbb felsorolt lapok a szóföldrajzi szem
pontból egyszínű lapok közé tartoznak, hangtani szem
pontból azonban rendkívül változatosak, tehát valóban 
méltán minősültek elsősorban hangtani szempontból ki
emelkedőknek. A szóföldrajzinak, illetőleg az Atlasz mi
nősítésével élve, lexikológiainak minősített lapok közül 
a szintén egyszínű lapok némelyike: olyanok, mint pél-
dáxil az 1. árpa, 5. zab, 8. szem (búzáé), 53. lencse, 65. 
uborka, 67. karalábé, 69. káposzta, 71. saláta, 72. spenót, 
73. sóska, 75. paradicsom, 77. csalán, 87. gyüm,ölcs, 88. 
alma, 91. körte, 101. dió, 102. szóló, 111. mogyoró, 112. 
kökény, 122. rózsa, 124. gerendely, 132. ösztöke, 152. /er-
gettyű, 154. nyújtó, 171. istráng, 180. kéve, szintén az 
elsősorban hangtani szempontból érdekesnek minősíthető 
lapok közé kerülhetne. Meggondolkoztathat az is, hogy 
vajon a fogalomköri egybetartozás szempontját szüksé-
ges-é következetesen úgy alkalmazni, hogy az alapszóval 
együtt maradjanak az alaktaninak minősített olyan la
pok, mint a füvet (82), füves (83), almába (89), körtét (92), 
körték (93), fenyőt (115) toldaíékos alakokat tartalma
zók. Minthogy ugyanis ezeknek tőalakos formája már 
amúgy is szerepel a fogalomkör szerint csoportosított 
anyagban, nem volna-é ajánlatosabb az ilyen lapokat egy 
Irülön nyelvtani kötetbe sorolva, az alaktani számontar
tás szempontjából könnyebben feltalálható hasonjellegű 
lapok társaságában szerepeltetni. Természetesen — a le
hető megoldások közé tartozik az is, hogy — ha lesz 
külön alaktani (nyelvtani) kötet — ott alkalmas módon 
utalás történjék a fogalomkörök szerint rendezett anyag
ba szétszóródó alaktani jellegű lapokra is. 

9. A t é r k é p l a p o k s z e r k e s z t é s ében a 
mentől világosabb, áttekinthetőbb szemléltetésre való tö
rekvés szembeszökő. A szerkesztők arra törekednek, hogy 
a térképlapok kutatópontjait jelölő számok alá lehetőleg 
az összes feljegyzett alakváltozatok anélkül kerüljenek 
be, hogy a lap ne váljék kuszaságában zsúfolttá, és ne 
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akadályozza a jelenség földrajzi változatosságának átte
kinthetőségét. A zsúfoltság elkerülésének egyik módját, 
a kétszeres nagyságú, kétrét hajtott lapok gyakori alkal-; 
mázasát már előbb említettem. A térképelés másik, ál
talánosan alkalmazott eljárásmódja, a lapszéli jegyzete-' 
lés a MNyA esetében abban a formában jelentkezik, hogy 
minden térképlap jobb lapszélén a M e g j e g y z é s e k 
keretes rovatába kerül minden a térképről kiszoruló adaV 
valamint a térkép megértéséhez szükséges minden meg
jegyzés, a térképeit vagy csak ide átmentett nyelvjárási 
adalékra vonatkozó bármilyen kritikai, illetőleg kételyt 
kifejező észrevétel. Ha aztán az ilyen természetű anyag 
közlésére ez a keret nem biztosít elég teret, a térképlap 
visszájára kerül rá az előlapról kiszoruló, nemegyszer 
jelentős méretű és értékű adatoszlop. 

10. A lapoknak adatokban való elámító gazdagsága ab
ból a gyűjtő-magatartásból származik, hogy a terepen 
folyó munkában a gyaíjtök az impresszionista és kiérté
kelő lejegyzési mód végleteit kerülve, igyekeztek a kö
zépúton maradni. A nyelvjárások élete sokrétű vsilósá-
gának megragadására irányuló célkitűzésszerű törekvé
sükben a gyűjtők lejegyeztek és a kiadvány előkészítő 
munkája rendjén a térképlapokra róttak minden hallott 
és a gondos ellenőrzés rendjén társadalmi érvényűnek 
bizonyuló nyelvjárási adatot. Innen van az, hogy az 
egyes lapokon a szóföldrajzi, hang- és alaktani változa
toknak olyan bősége tárul elénk, amilyennel az eddigi 
nyelvatlasz-irodalomban alig-alig találkoztunk. A MNyA-
nak éppen a nyelvjárások életének a lapokon kitárulkozó 
valószerű bősége a legnagyobb, de persze nem egyetlen 
értéke. Nemcsak a nyelvjárási szókincsbeli és nyelvtani 
jelenségek kutatója számára njrújt így az Atlasz gazdag 
anyagával nagyszerű lehetőségeket, hanem a nyelv tör
téneti élete figyelőjének is •léggé nem értékelhető mun
kaeszközt jelent. Az ezutániakban nem lehet el sem kép
zelni nemcsak nyelvjárási, hanem nyelv-, illetőleg szó
történeti jellegű fejtegetést sem, mely ne elsősorban az 
Atlasz anyagának felhasználásával készülne. Aligha akad 
hát majd olyan nyelvtörténész, aki fó'ként szóföldrajzi 
munkája során ne az Atlasz anyagából indulna ki, vagy 
a szóföldrajzi jelenség életének vizsgálata rendjén, a sok-
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szór gyér és szórványos történeti adalékokat ne a tér
képlapok gazdag anyagával egészítené ki. A nyelvész, a 
nyelvtörténész mellett a rajzos szemléltetéssel közölt 
anyag révén a néprajz munkása is jó tájékoztatóra talál 
az Atlasznak nem egy térképlapjában az öt pillanatnyi
lag érdeklő népi eszköz vagy eljárás tanulmányozása 
rendjén. 

11. Tagadhatatlan, hogy nemzetközi síkon a nemzeti 
tudományok nagy versenyében a késó'n beérkezettek közé 
szorultak a magyar nyelvjárások atlaszának munkásai. 
A tudományos élet versenyfutásában azonban a későn 
érkezőknek vigaszul szolgálhat az az általános tapaszta
lat, hogy ha nyitott szemmel figyelik a világszerte folyó, 
saját érdeklődési körükbe tartozó hasonló munkálatokat, 
az előbb beérkezők eredményeit felhasználva, a már is
mert és így várható veszélyektől óvakodva, egyszóval az 
összes addigi tanulságokat felhasználva, valóban fejlett, 
a kor tudományos színvonalán álló alkotással felejtet
hetik a későn beérkezés tényét. 

Mikor most a több mint negyedszázados kezdeménye
zés sok-sok nehézsége, akadálya után végre mégiscsak 
munkaeszközként rendelkezésünkre áll a MNyA-nak 
egyelőre legalább első kötete, jóleső őrzéssel állapíthat
juk meg, hogy az Atlasz ügyét a legfontosabb ter\rmun-
kálatok közé soroló akadémiai Nyelvtudományi Intézet, 
a munkálatokat lelkesen végző munkaközösség és a ki
adványnak világviszonylatban is előkelő grafikai szintet 
biztosító Akadémiai Kiadó fáradozásának eredményekép
pen a lemaradás jóvátételére megtörtént az első, teljes 
elismerésünkre valóban érdemes lépés. E sorok írója az 
egész munkaközösségnek és a nagy alkotásnak szerve
zeti keretet, megjelenési lehetőséget biztosító intézmé
nyeknek kijáró elismerés egyidejű hangoztatásával talán 
nem követ el igazságtalanságot, ha a munkálatok higgadt 
vezetésében, bölcs irányításában itt is hangsúlyozza 
Bárczi Géza akadémikus munkájának jelentőségét és 
ezen túl azt a Idemelkedő szerepet, amelyet a sajtó alá 
rendezés során a két szerkesztő, Deme László és Imre 
Samu játszott. Kívánatos volna, hogy a továbbiakban az 
illetékes szervek, a tudományos és műszaki dolgozók 
együttes fáradozásának eredményeképpen az első köte-
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tet mentől sűrűbb egymásutánban kövessék az ezutáni 
kötetek. Az előzmények után máris jogosan remélhető, 
hogy a nyelvjárások halódási szakaszában, a köznyelvié-
sülés rohamos előrehaladása idején valóban az utolsí 
órákban történt nagyszabású mentő-tevékenység ered 
menyeinek közkinccsé tételével közelesen lehetőség nyli 
lik arra, hogy a további feldolgozó munkálatok rendjei 
a magyar nyelvjárásokról az eddiginél jóval korszerűbb 
a máig ismertnél sokkal valósabb kép rajzolódjék ki. 
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MAGYAR ÉRTELMEZŐ K £ Z I S Z 0 T A R 

1. Minden nép akkor jut el a nyelvi öntudatosodás 
magasabb fokára, mikor nemcsak — jórészt gyakorlati 
célkitűzéssel készült — kétnyelvű szótárakban, hanem 
egynyelvű, az anyanyelv segítségével értelmezett szó
anyagot magában foglaló kisebb-nagyobb terjedelmű 
lexikográfiái munkákban gyűjti egybe az anyanyelvnek 
a szerkesztés időszakában közhasználatú szóanyagát. A 
szókincs számbavétele ilyen igényének jelentkezése min
den nép gazdasági, társadalmi, művelődési élete fejlet
tebb vagy fejletlenebb voltától függően természetesen 
egymástól eltérő időpontban következik, következhetik 
be. Minthogy egy nyelv szókincse lehető teljességének 
egybegyűjtése és szótárrá szerkesztése átlagosan túllépi 
az egyéni emberi teljesítmény határait, az ilyenfajta egy
nyelvű értelmező szótárak szerkesztésére rendszerint 
csak akkor kerülhet sor, amikor egy-egy nép a műve-
lődésbeli fejlettségben a tudományos élet szervezett ke
retek közé kívánkozó igényének fokára jut el. 

Ezért van az, hogy az első magyar értelmező szótár
nak, A Magyar Nyelv Szótárának szerkesztésére is csak 
akkor kerülhetett sor, amikor az 1825-ben alapított Ma
gyar Tudós Társaság (később: Magyar Tudományos Aka
démia) keretében egy ilyen szótár szerkesztésének nem
csak az igénye meriilhetett fel, hanem lehetőség nyílott 
a hatalmas erőfeszítést kívánó munkálatnak intézményes 
hátteret és kiadási lehetőséget biztosítani. Mikor az elő
ször 1839-ben jelentkező nagyszótári tervnek az összes 
akadémiai osztályok bevonásával szándékolt kivitelezése 
1844 táján ilyen úton-módon lehetetlennek bizonyult, az 
Akadémia Czuczor Gergelyt és Fogarasi Jánost bízta 
meg nyelvünk első értelmező szótárának megszerkeszté
sével. Az 1848/49-i szabadságharc mozgalmas időszaka és 
a rá következő elnyomatás sötét kora nehézségeinek el
lenére a két szerkesztő szinte emberfeletti munkával 
1862-ben jutott el oda, hogy a szótár első kötete el
hagyja a sajtót, de további 12 évre volt szükség, hogy a 
VI. kötettel 1874-ben befejeződjék e nagyszerű munka, 
a magyar nyelvtudomány munkásainak máig sokat for
gatott kézikönyve. 
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Minden szótári munka megjelenése után a benne meg' 
állapítható hiányok kiegészítése és a tévedések kiküszö
bölése megköveteli a munkálatok folyamatos továbbvite
lét. Az Akadémia valóban szükségét látta szókészletünk
nek — bizonyos mértékig a történeti nyelvre kitérje-
doen is — egy nagyobb terjedelmű szótárban való szám
bavételét. Az így meginduló ún. Nagyszótár munkálat 
taira azonban különböző okok miatt az Akadémia évti
zedekig nem tudott kellő anyagi és szellemi erőt bizto
sítani. 

2. Csak a magyar tudományos élet e legmagasabb in
tézményének felszabadulás utáni gyökeres átszervezése 
teremtette meg a lehetőségét annak, hogy a Nagyszótár 
munkálatai folytatásának igénye újjáéledjen. Az anyagi 
és a szellemi erő megteremtésének kilátástalansága 
egyelőre nem tette lehetővé a jelentős költségvetési ala
pokat és évtizedeket kívánó nagyszótári munkálatok 
tervszerű folytatását, viszont a gyakorlati szükségesség 
megkívánta a nyelvi műveltség hathatós terjesztése ér
dekében egy mentől hamarabb kézbe vehető, kisebb ter
jedelmű középszótár megteremtését. Az Akadémiai Kiadó 
az akadémiai Nyelvtudományi Intézet munkatársainak 
odaadó munkájával készült A Magyar Nyelv Értelmező 
Szótára című hétkötetes kiadvánnyal (1959—1962) igye
kezett kielégíteni az ilyen irányban mutatkozó igényeket. 
Mivel ez a mintegy 58 000 szócikkben hozzávetőleg 
200 000 szót és szólást tartalmazó kiadvány nagy terje
delme és viszonylag költséges volta miatt a szélesebb 
körök számára nehezen megszerezhetönek bizonyult, a 
Nyelvtudományi Intézet és az Akadémiai Kiadó gondos
kodott egy kisebb terjedelmű egykötetes kéziszótár meg
szerkesztéséről és közreadásáról. így jelent meg 1972 vé
gén a nemzetközi könyvév magyar nyelvtudományi hoz
zájárulásaként a Magyar Értelmező Kéziszótár (rövidítve: 
ÉKSz) testes kötete. 

„Az általános műveltség gyarapodásának, a szakmai és 
a politikai műveltség fejlődésének együtt kell járnia az 
émyanyelvi műveltségnek, az anyanyelv tudatos haszná
latának az egész társadalomra való kiterjedésével, hi
szen mindennemű ismeretnek elsősorban az anyanyelv 
közvetítésével jutunk a birtokába" — olvassuk az ÉKSz 
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előszavában (V. 1.). Az ÉKSz-nak — a szerkesztők cél
kitűzése szerint — az a rendeltetése, hogy a lehető leg
szélesebb körre terjessze ki folytonosan tovább azt a 
nyelvművelő, anyanyelvi ismeretterjesztő és ízlésnevelő 
munkát, amelyet a nagy ÉrtSz a szókészlet területén 
tudományosan megalapozva elindított, E célkitűzésnek, 
illetőleg igénybeli felismerésnek megfelelően a szerkesz
tők a szótár terjedelmét és belső szerkezetét úgy igye
keztek kialakítani, hogy lehetőleg jól megfeleljen a ma 
már viszonylag széles körben élő nyelvi érdeklődésnek, 
és még szélesebb körök nyelvi művelődési vágyát éb
ressze fel. 

Az ilyen igény kielégítését szolgáló ÉKSz jóval ki
sebb terjedelme ellenére a szócikkek számát 58 OOO-ről 
70 000-re emelve a nagy ÉrtSz-énál valamivel még gaz
dagabb szóanyagot juttat el a nyelvi műveltség tudatosí
tására és fejlesztésére áhítozó tömegek kezébe. Az ÉKSz 
szóanyaga a magyar irodalmi nyelv meg a mai magyar 
beszélt nyelv szókészletét öleli fel és mutatja be oly
képpen, hogy a szótár használói a maga viszonylagos 
gazdagságában lássák egyrészt irodalmi nyelvünk szó
kincsének törzsállományát, benne elsősorban klassziku
saink ma is olvasott műveinek és a mai élő irodalomnak 
a szókészletét, másrészt a mai beszélt nyelv, a köznyelv 
szókészletét is. Ez utóbbi célkitűzés megvalósítása érde
kében az ÉrtSz szóanyagához képest nem csekély mér
tékben bővült az ÉKSz szóanyaga a tudományos életre, 
a műszaki és a mezőgazdasági tevékenységre, valamint 
a legkülönbözőbb termelési ágakra vonatkozó olyan szó
kincselemekkel, amelyek ma már a köznyelvben több
kevesebb gyakorisággal közkeletűen használatosak. Ép
pen ezért az ÉKSz jelentős számú olyan szót tartalmaz, 
amelyek eddig még semmiféle szótárban nem jutottak el 
a számontartás szintjéig. Mindemellett a szótár anyagát 
teljesebbé teszi, használhatóságát emeli a 70 000 szó
cikkbe beépített és többnyire értelmezett mintegy 15 000 
állandósult szókapcsolat, szólás, szóláshasonlat és szójá
rás is. 

Minthogy az értelmező szótárak legfontosabb célkitű
zése a szavak jelentésének mentől pontosabb és mennél 
árnyaltabb bemutatása, érthető, hogy ez az ÉKSz is a 
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szavak és kifejezések szótári feldolgozásában az értel
mezést tartja a nyelvi művelődés legfontosabb eszközé
nek. Ez pedig azt jelenti, hogy a szótár rokon- és hason
értelmű szavak segítségével, illetőleg ilyenek híján az 
anyanyelv más szavainak felhasználásával körülírja, 
megmagyarázza, meghatározza, egyszóval: értelmezi a 
címszók és a beléjük foglalt közkeletűbb származékszók 
és szókapcsolatok jelentését, illetőleg jelentéseit és jelen
tésárnyalatait. Az értelmezések szövegében a szerkesztők 
lehetőleg csak olyan szavakat használnak, amely szavak 
a szótárban a betűrend megfelelő helyén előfordulnak, 
és így a szótár forgatója gyors tájékoztatást kaphat az 
értelmezés szövegében előforduló, számára esetleg bi
zonytalan értelmű vagy éppen előtte ismeretlen szó je
lentésére vonatkozóan. Az ÉKSz értelmezései — a ter
jedelem korlátai miatt — természetszerűen tömörek, sőt 
szűkszavúak: csak annyi nyelvi és tárgjásmereti tudni
valót tartalmaznak, amennyi a jelentések és jelentésár
nyalatok pontos, egyértelmű meghatározásához elégsé
gesek. 

A nyelvi műveltség és különösen a fogalmazásbeli kész
ség, a stílusigényesség fejlesztése érdekében a szótár a 
helyes kiejtés mellett — rövidítések formájában — jelzi 
az egyes jelentésekhez kapcsolódó stílusértéket és azt a 
stílusszintet, amelyen a szó vagy szókapcsolat jelentke
zik. A használati körre, a szó nyelvtani viselkedésére, a 
nyelvhelyességi mozzanatokra való utalás célkitűzéssze-
rűen az egyes szócikkek nyújtotta tájékoztató anyagához 
tartozik. 

Az ÉKSz tehát nemcsak értelmezi a felhasznált szó
anyagot, hanem az ilyenféle szótárak szabályozó, norma
tív jellegéből kilépve, gondosan érvényesíteni igyekszik 
a nyelvtisztaság és a nyelvhelyesség szempontjait. Ezért 
*-gal jelöli meg a helytelen alkotású, magyartalan, tehát 
kerülendő szavakat, kifejezéseket; példákon mutatja be 
a címszavak alá tartozó származékos és képzett szók 
sajátos kapcsolódási módjait, vonzatát, illetőleg vonza
tait. Ahol csak lehet, utal a pongyola vagy a feleslege
sen terjengős kifejezésekre, és közli azt a helyesebb, egy
szerűbb, tömörebb, magyarosabb szerkezetet, amellyel 
ezek helyettesíthetők. 
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Más nyelvek szótáraiban, így például éppen a román 
nyelv nem egy értelmező szótárában is, az egyes szó
cikkeket a szavak eredetére vonatkozó, rendszerint szűk
szavú utalás egészíti ki. Ezt a példamutatást követve és 
a szerkesztés közben a majdómi olvasóközönség köréből 
sok oldalról elhangzott óhajt számba véve az EKSz tő
szavainak, az elhomályosult képzéseknek és összetételek
nek eredetére vonatkozólag — legtöbbször rövidített for
mában — tájékoztató megjegyzéseket közöl. Ez a mint
egy 16 000 rövid szófejtő megjegyzés annál inkább érté
kes kiegészítője a szótárnak, mert hiszen üyenformán 
Bárczi Géza SzófSz-a után ez a Bárcziénál sokkal gaz
dagabb szókincsre kiterjedő szófejtő szótárunk — a TESz 
III. kötetének m,egjelenéséig — az egyetlen olyan szó
tár, amely a teljes magyar szókészlet eredet szerinti ré
tegződésére nézve legalább futó tájékoztatást adhat. 

A szótári értelmezés szöveges részét kiegészíti a szó
cikkek közé iktatott mintegy 850 vonalas rajz is. A szó
anyag gazdagságához képest viszonylag csekély képes 
ábrázolás esetlegességére és aránytalanságaira — ment
ségül külső, de közelebbről meg nem határozott körül
ményre hivatkozva — maguk a szerkesztők is utalnak. 
Az aránytalanságok, esetlegességek kiküszöbölésére való 
törekvést és a rajzok számának feltétlenül szükséges sza
porítását a várható későbbi javított, bővített kiadás, sőt 
remélhetőleg kiadások szerkesztői bizonnyal elutasítha-
tatlan feladatként tartják majd számon. 

A magyar nyelvtudománynak ez az újabb, valóban 
széles körű igényeket kielégítő, a nyelvi műveltség cél
jait elsőrangúan szolgáló alkotása a Magyar Tudományy.s 
Akadémia Nyelvtudományi Intézete egyik nagy é^^ jól 
szervezett munkaközössége négy évtizedes fáradozásának 
eredményeképpen került a tudomán5rmúvelők és az ér
deklődő olvasók kezébe. A szótár címlapján szereplő négy 
név az ÉKSz-nak csak a négy szellemi vezetőjét jelzi, 
a címlap visszáján még 13 szerkesztő és 9 szerkesztés-
műszaki munkatárs neve olvasható; összesen tehát 26 
tagból álló közösség egybehangolt munkájának eredmé
nyeképpen került kezünkbe a most m^egjelent szótár. 

Maga a szótár a célkitűzésre, a miinkamódszerre, az 
anyag kezelésére és a közösségi munka megszervezésére 
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vonatkozó rövid Előszó (V—^VTII.) után a Tájékoztató
ban (IX—XV.) tömören egybefoglalja a szótár jellegére, 
a szócikkek szerkesztésére és a szófejtésekre vonatkozó 
olyan legfontosabb tudnivalókat, amelyeknek egy részé
ről egyébként már az Előszó is szót ejt. Minthogy az 
ÉKSz szócikkei — az ÉrtSz eljárásmódjától eltérően — 
nem tájékoztatnak a tárgyalt szó ragozásbeli viselkedé
séről, ennek valamelyes pótlásául a Tájékoztató >»-A ma
gyar szóragozás alapmintáid című egybeállításban a ma
gyar nyelv ige- és névszó-állományának mintáiról 
— megítélésem szerint — a nagyközönség nyelvészeti 
tájékozottságán túlmenő ismereteket feltételező rendsze
rezésben, illetőleg paradigmatikus táblázatban közöl út
mutatást. A szótár alkalmazta rövidítések és jelek jegy
zéke a szótár végéhez csatlakozva (1447—1450. 1.) segíti 
a szócikkekben keresgélöt a szócikkek tömör tájékozta
tást nyújtó szövegének megértésében. 

3. A CzF I. és a záró VI. kötetének megjelenése (1862— 
1874) és az itt méltatott egykötetes ÉKSz közzétételé
nek időpontja között eltelt csaknem egy századnyi idő
köz a magyar értelmező szótárírás történetében megle
hetősen meddő időszakasz volt. A CzF és az ÉrtSz kö
zött csak Balassa József kisebb igényű magyar szótára 
(1940) töltötte ki valamennyire a több évtizedes űrt. Az 
értelmező szótár-szerkesztésnek e meddő évtizedei alatt 
a NySz, a NyÜSz, a MTsz és az OklSz megjelenése nyil
vánvalóvá tette, hogy a magyar lexikográfiának milyen 
mulasztásai vannak a nyelv történeti vi2:sgálata terén. 
Ez teremtette meg előbb a — sajnos torzóban maradt — 
EtSz-ban az első részleges, a SzófSz-ban pedig az első 
teljes etimológiai szótárat. E szótörténeti-szófej tő jellegű 
szótárak azonban a mi századunk szókincsének számba
vétele és a szóanyag etimológiai megvilágítása tekinte
tében természetszerűen hiányosak és fogyatékosak lehet
tek modern magyar értelmező szótárak nélkül. Minden 
valószínűséggel a tervmunkálatok közé az akadémiai 
Nyelvtudományi Intézet éppen azért iktatta be elsőként 
és teremtette meg a hétkötetes ÉrtSz-at, hogy megte
remtse a lehetőséget a magyar szókészlet legújabban ki
alakult részletének, századunk szókincsének mentől be
hatóbb, a TESz-ben a megvalósulás útját járó szótörté-
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aeti-etimológiai vizsgálatára. Ez a körülmény is bizo
nyítja, hogy a történeti jellegű nyelvtudományi vizsgá
latok nem lehetnek el a leíró nyelvtudományi vizsgáló
dások nélkül, éppen úgy, mint ahogy a leíró jellegű vizs
gálódás is csak a nyelvtörténeti kutatás távlatában kap 
igazán jelentőséget, 

E két szempontú kutatás eredményei egybefonódásá-
nak megvalósulásaként most előttünk áll a magyar szó
tárírás történetében egy új szótártípus: a modern ma
gyar szóanyag leíró jellegű számbavételének gazdag kin
csestára, az ÉKSz. Ez az arasznyi jelen szókincsének 
vizsgálata mellett a régi korok és nyelvjárások sok-sok 
történetivé fakult szavának magyarázataival nagyszerű 
tájékoztatást ad az olvasó és a kutató kezébe. Ilyenfor
mán érthető, hogy a szótár a kelendőség csúcsteljesítmé
nyével két-három hónappal a megjelenés után eljutott 
az újranyomatás szükségességéig, hiszen egy példányá
nak megszerzése ma már nem tartozik a könnyű felada
tok közé. A rendelhető újabb lenyomat s majd az átdol
gozott kiadás közzététele talán lehetővé teszi azt az 
óhajt, hogy az E K S Z minden tudományos kutató, az ok
tatás minden munkása, sőt a nyelvi öntudatosodás, tá
jékozódás igényével élő minden művelt olvasó kezében 
az állandóan használható munkaeszköz, illetőleg segítő, 
ösztökélő örök útitárs legyen. 
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AZ OJ MAGYAR TAJSZOTAB 
TAJSZÓGYÜJTÉSÜNK TÖRTÉNETI TÁVLATÁBAN 

1. Amióta a reformkorban a feudalizmus avult gazda
sági-társadalmi béklyóit feszegető' politikai törekvésekf 
kel párhuzamosan a magyar irodalmi élet megújulásai 
jelentő népiesség irányzata lassem-lassan erőre kapott, ax 
éltető forrás: a népköltészet iránti érdeklődés mellett i 
népnyelv, illetőleg a nyelvjárások nyelvi értékeinek meĝ  
becsülése elsőként a tájszóanyag gyűjtésében jelentkezeti* 
A népköltészeti termékek és a tájszóanyag iránti von
zódás párhuzcimos voltára azért ajánlatos itt kiemelten 
hivatkozni, mert hiszen mindkettő azonos törekvésből: az 
irodalom és ennek anyaga, a nyelv megújításának, gaẑ  
dagításának vágyából táplálkozott. Ebben a törekvésben 
az irodalmi nyelvnek a nyelvjárások szóanyagából való 
gyarapítása volt a fő cél: az irodalom megújítása mel
lett a nyelvi anyag tudományos értékelésének csak alá
rendelt szerep jutott: nemcsak a nyelvújítás megszállott
jai, a neológusok, hanem a fékevesztett újítások ellenzői, 
az ortológusok is a tájszóanyagot elsősorban az írói nyelv 
megújítása, gazdagítása szempontjából értékelték. Hogy 
a tájszókincs, elsősorban az irodalmi nyelv gazdagítása 
tekintetében és nem nyelvtudományi jelentősége miatt 
érdekelte működése kezdökorában még a Magyar Tudós 
Társaságot (Akadémia) is, azt világosan mutatja Vörös
marty Mihálynak az első magyar tájszótár megterem
tésében játszott döntő szerepe. Nem csoda hát, ha — 
nyilván az ő sugalmazása-, nem lehetetlen: az ö fogal
mazásaként — a nyelvjárási szóanyagot elsőként szótá
rozó Magyar Tájszótár (1838) Élőbeszéde e mű kinyo-
matása okainak felsorolásában az írói haszonvétel szem
pontját emeli ki (jellemző: a megokolás első pontjában 
is az író az első szó!), és csak másodikként említi azt az 
ortológus jellegű kívánalmat, hogy „nem a nyelv tör
vénye szerint alkotott új magyar szó helyett" inkább a 
szótárba foglalt tájszók közül a „jobbnak ismertethető 
vétessék köz folyamatba" (Tsz III—IV. 1.). 

Jóllehet ilyenformán az első tájszótár megszületésében 
irodalmi érdek és írói ösztökélés volt a döntő, a Társaság 
e szótári mű megjelentetésével nyelvtudományi vonat-
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kozásban is korszakos lépést tett: az eddig csak időszaki 
sajtótermékekben hébe-hóba, tervszerűtlenül megjelen
gető tájszó-közleményecskék után önálló kötetben vi
szonylag gazdag és könnyen kezelhető anyagot tárt fel 
nemcsak az írók, hanem a nyelvtudomány munkásai szá
mára is. Amellett azonban, hogy e szótár — írói és tu
dományos szempontból egyaránt — használható eszközt 
jelentett, egyben további munkára, a tájszóanyag foly
tatólagos gyűjtésére ösztökélt. Az erdélyi Gáspár János 
már a Tsz megjelenésének évében hozzákezdett két tá j 
szó-gyűjteménye, a »Fűzérke« és a >>-Tájszótárka-« anya
gának egybeszerkesztéséhez, a teljes címben világosan 
megjelölve azt, hogy két gyűjteményét a Tsz pótlásának 
szánta (IVINyTK 107. 5—10). Azonban nemcsak e két, 
összesen 1100 szót tartalmazó, de csak újabban közzé
tett tájszó-gyűjtemény tekinthető a Tudós Társaság tá j -
szótára hatására keletkezett szerény lexikográfiái teljesít
ménynek. Ilyen hatás alatt gyűjthetett össze Horváth 
Zsigmond is mintegy 700 Balaton melléki és Nemes-
Apáti Kis Sámuel kb. 200 Sopron megyei tájszót (i.h.; 1. 
még Pais Dezső: MNy XII, 42—4). A M a g y a r N y e l 
v é s z e tben Imecs Jakabtól és Lörincz Károlytól közzé
tett, amazoknál jóval kisebb táj szó-gyűjtemények terje
delmét és jelentőségét messze túlhaladja ugyan Kriza 
János vvTájszótár«-a (Vadrózsák. Kv 1863. 489—524), de 
ezt sem lehet a Tsz ösztökélő hatásától független szó-
gyűjtő tevékenység eredményének minősíteni. Érthető, 
hogy ebből a nagy gonddal és sok utánajárással egybe-
áUitott tájszó-gyűjteményböl bőségesen merített nemcsak 
H-A magyar nyelv szótára-ii (CzF), hanem még a Magyar 
Tájszótár (MTsz) is. 

2. Már az első magyar nyelvtudományi folyóirat, Hun-
falvy Pál M a g y a r N y e l v é s z e t - e is az előbb em
lítettek mellett helyet adott más tájszóközléseknek is, az 
ilyennemű közlemények dús áradata azonban igazában a 
M a g y a r N y e l v ő r megindulásával (1872) kezdő
dött. E mindmáig a nyelvjáráskutatás vonatkozásában is 
nagy hatású és kiemelkedő jelentőségű folyóirat első 
szerkesztője. Szarvas Gábor a makacs újortológia és a 
szertelenkedő neológia harca közepette is jelentős teret 
biztosított a tájszóanyag közlésére. Minthogy a múlt szá-
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zad végére a Magyar Nyelvészetben, a Nyelvtudományi 
Közleményekben, a Magyar Népköltési Gyűjtemény kö
teteiben, valamint Erdélyi János, Kálmány Lajos, Her
mán Ottó munkáibein és több gazdag kéziratos táj4 
szójegyzékben (1. erre: MTsz III. 1.) nemcsak mennyi-l 
ségre, hanem értékre nézve is rendkívül jelentó's, de szét-lí-
szórtságában nehezen megközelíthető' tájszóanyag halmo4; 
Eódott fel, követelőén jelentkezett e szóanyag egybe-f 
gyűjtésének, illetőleg egybeszerkesztésének szükségessé-!' 
ge. Éppen ezórt az MTA Nyelvtudományi Bizottsága mái 
1884-ben elhatározta, hogy egy új tájszótárt ad ki, és a 
szerkesztéssel S z i n n y e i J ó z s e f e t bízza meg. 

A kijelölt szerkesztő egymagában, céltudatosan dol
gozva nemcsak egybegyüjtötte a szétszórtságában átte
kinthetetlen tájszóanyagot, hanem kritikailag megrostálta 
és korunkig érvényes alapelvek, szempontok tekintetbe 
vételével szótárrá is szerkesztette. A felhasználásra ki
szemelt tájszógyüjtemények feldolgozását a szerkesztő 
hetedfél év alatt (1885 elejétől 1891 derekáig) végezte el 
ugyan, de természetesen feladatának tekintette a továb
biakban is a folytatólagos gyűjtést. Az anyám endezés egy 
teljes évig tartott. Az 1892-ben kezdett szerkesztés azon
ban olyan gyorsan és ütemesen haladt, hogy a füzetek
ben megjelentetett munka kiadása az I. füzet közzététe
lével már 1893-ban megkezdődött és kilenc év múlva, 
1901-ben a kétkötetes szótár nyomdai munkája be is fe
jeződött. Az egyetlen munkásra alapított egész szótári 
munkálat tehát 16 év alatt ért véget. 

A Szinnyei szerkesztette »-Magyar Tájszótár-n — tudo
mányos használhatóságát tekintve — már önmagában is, 
de még inkább hatásában korszakos jelentőségű munka. 
A korabeli szotárszerkesztési elvek, kívánalmak teljes is
meretében határozta meg Szinnyei a szótárba kerülő táj
szók három csoportját (1. tulajdonképpeni, 2. jelentésbeli 
és 3. alak szerinti tájszavak) úgy, hogy a hármas cso
portosítás az ilyenfajta, anyag-összefogó tájszótár szer
kesztését ebben a vonatkozásban korunkig meghatározta. 
De példamutató Szinnyei szerkesztésében az egybegyűlt 
anyag kritikai megrostálása és szótárrá szerkesztése is. 
Nemcsak az adalékok megbízhatóságának vonatkozásában 
és következésképpen a megbízhatatlan, félrevezető ada-
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lékok kihullatásában alkalmazott a szerkesztő szigorú 
mértéket, hanem a jelentéseknek, értelmezéseknek az ad
digiaknál jóval tömörebb, szabatosabb megfogalmazása te
kintetében is. Éppen ezért e szótár a megjelenés óta a 
magyar nyelvtudomány munkásainak nélkülözhetetlen 
munkaeszköze volt és beláthatatlanul hosszú ideig az is 
marad. 

3. Az MTsz mint szótártípus a maga táj szavakra kor
látozódó nyelvjárási anyagával az olyan nyelvek eseté
ben nyújt használható munkaeszközt, mint amilyen a 
magyar is. Ha ugyanis valamely nyelvben a nyelvjárások 
feletti többé-kevésbé egységesnek tekinthető irodalmi 
nyelvvel szemben a nyelvjárások nem állanak a maguk 
különleges sajátságaikkal zárt, önálló, táji (regionáhs) 
nyelvként, mint például a német irodalmi nyelvhez való 
viszonyában az erdélyi szász vagy más ilyen jellegű 
nyelvjárás, csak a tájszóanyag gyűjtésére, illetőleg egy-
beszerkesztésére irányuló lexikográfiái tevékenység — a 
nyelvtudományi vizsgálódások századfordulói szintjén — 
kielégíthette és ki is elégítette a nyelvjáráskutatás igé
nyeit. Már az MTsz utolsó füzete megjelenésének évtize
dében egyre inkább erőre kapott azonban az a belátás, 
hogy a nyelvjárások beható tanulmányozásához nem elég
séges pusztán az irodalmi nyelvből teljesen hiányzó szók
nak, illetőleg a szavak elütő hangalakjában és jelentésé
ben megmutatkozó sajátságoknak figyelembe vétele. Min
den nyelvjárást egyrészt csak teljes szókészlete, másrészt 
meg egész nyelvtani rendszere bemutatásával lehet nyelv
tudományi szempontból elmélyülten, minden igényt ki
elégítően jellemezni. Ez a felismerés a nyelvjáráskuta
tásban egyfelől a nyelvjárások szóanyagát a lehető tel
jességükben bemutató tájnyelvi, illetőleg vidékszótárak 
szerkesztésének igényéhez, másfelől meg az eg í̂̂ es nyelv
járások, sőt az egyes szűkebb tájnyelvi egységek, telepü
lések nyelve monografikus tanulmányozása szükségessé
gének belátásához vezetett el. Ezután megvizsgálandó kér
dés az, hogy az ilyenfajta elmélyült nyelvjárási vizsgá
lódás szükséges voltának felismerésében mennyire ösztö
kélték a magyar nyelvjáráskutatást a más nyelvterüle
teken hasonló felismerések nyomán folyó vizsgálódások 
és mennyire sarkallta főként az, hogy a finn Wichmann 
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György éppen a MTsz megjelenésének évtizedében, 1906-
ban és 1907-ben a moldvai északi-csángó nyelvjárást vá-; 
lasztotta ilyen beható vizsgálódás tárgyául. Wichmanr^ 
helyszíni munkája befejezését ugyan megakadályozta a^ 
1907-i román parasztfelkelés kitörése (csángó szótára iíj 
csak halála után négy évvel, 1936-ban jelent meg), d | 
aligha lehet az ö úttörő lépésétől független a Magyal 
Nyelvtudományi Társaságnak az a megbízása, amelyeíl 
1908-ban C s ű r y B á l i n tnak a Szatmár megyei Szat, 
moshat szókincse lehető teljes összegyűjtésére adott (lí; 
Mny IV, 433, X, 285, XIII, 313, XIV, 165; SzamSz I, 3)|; 
Noha a Társaság más kutatókat is megbízott ilyen fela-i, 
dattal, a megvalósításig és így a magyar vidékszótár tí
pusának megteremtéséig csak Csűry vállalkozása jutott 
el. Az ö mintegy három évtizedig tartó, elmélyült gyűjtő 
és szerkesztő munkája eredményeképpen 1935-ben és 
1936-ban a Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadásá
ban — az MTA támogatásával — megjelentetett kétkö
tetes ^-Szamosháti Szótár^ (SzamSz) elsőként mutatta be 
egy kisebb tájnyelvi egység szókészletét nemcsak közszói, 
hanem részben helynév- és személynév-anyagában is. A 
jövőbe sugárzó hatás bizonysága, hogy a SzamSz Csűry 
tragikusan rövid életén túl, halála után is a hasonló vál
lalkozások tekintélyes sorát indította el. Nem kétséges: 
az ö példája nyomán született meg Kiss Géza ormánysági 
(1952), Báiint Sándor szegedi (1957), Imre Samu felsőőri 
(1973), Penavin Olga szlavóniai szótára (1968, 1975, 1978), 
valamint Gálffy Mózes és Márton Gyxila kalotaszegi 
(1965), meg a kettejük ellenőrzésében, szerkesztésében 
Nemes Zoltánné gyűjtéséből közzétett «-Torjai szójegy-
zék« (1974), nemkülönben Kiss Jenőnek e nemben egye
lőre utolsóként megjelent Mihályi táj szótára (1979) is. Ép
pen csak megemlítem, hogy az egy nyelvjárási egység 
anyagát a maga lehető teljességében bemutató törekvés 
párhuzamos módszeres eljárásaként megszülető monogra
fikus nyelvjárás-feldolgozásra is szamosháti, ugocsai és 
csángó nyelvjárástanulmányai megjelentetésével Csűry 
adott klasszikus mintákat. 

4. Csűrynek nagyarányú, jelentős eredményt hozó és 
iskolateremtő vállalkozása újszerűségének értékelő ki
emelése ellenére szó sem lehet arról, hogy ezek után 
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avultnak bélyegezzük azt a másik, a nyelvjárásoknak 
csak a táj szóanyagát értékesítő, egybefoglaló szó tár típust, 
amelybe a magyar nyelvjárások vizsgálatának gyermek-
cipös életszakaszában keletkezett Tsz és a maga korá
ban a lexikográfia teljes fegyverzetében fogant MTsz 
tartozik. Már a nyelvjárások szókészletének leíró szemlé
leti! vizsgálata szempontjából is feltétlenül szükséges 
nagyobb időközökben a szétszórtan megjelenő kisebb táj
szóközlemények anyagát egybefogva szótárrá szerkesz
teni, de a nyelvjárásvizsgálat érdekein túlmenően sürgető 
az ilyen vállalkozás az etimológiai és szótörténeti kutatá
sok szempontjából is, hiszen a történeti szókészlet-vizs
gálódás nem nélkülözheti a nyelvjárási szókincs alakulá
sának, változásának kutatásából adódó törvényszerűségek 
ismeretét. 

A magyar tájszógyűjtés történeti távlatában mutatko
zik meg a maga igazi jelentőségében az MTA Nyelvtu
dományi Intézete egyik munkaközösségének az a nagy 
szótár-vállalkozása, amelynek részleteredményeként az 
»Üj Magyar Tájszótár-« (ÜMTsz) I. kötetét nélkülözhe
tetlen munkaeszközként most már forgathatjuk. 

Mint a magyar nyelvtudomány utóbbi fél századában 
nem egy más, nagyarányú munkálat kezdeményezése, e 
szótáré is a nagy magyar nyelvész, Bárczi Géza nevéhez 
fűződik, ö még debreceni egyetemi tanár korában, 1950 
júniusában tanszékén hozzákezdett egy új magyar táj-
szótár anyaggyűjtési munkájához. Mivel időközben az 
MTA Nyelvtudományi Intézete 1949—1950-ben összeál
lított terve is célul tűzte ki az Üj Magyar Táj szótár meg
alkotását, nemcsak Debrecenben és a Nyelvtudományi 
Intézet kebelében, hanem a budapesti egyetem IL számú 
nyelvészeti tanszékén is párhuzamosan, de bizonyára ne
hezen egybehangolható egyöntetűséggel folyt az anyag
gyűjtés munkája. Minthogy azonban a szótári munkálat 
döntő szakasza, a szerkesztés egységes eljárásmódot és 
ütemes folytonosságot követelt, ennek megteremtése ér
dekében e munkaszakaszban fel kellett hagyni a három 
intézmény keretében folyó munkával, és az erre leghiva
tottabb intézmény, az akadémiai Nyelvtudományi Inté
zet gondjaira kellett bízni a szerkesztést. Sajnos, az In
tézet maga is a nagy tervmunkálatok (MNyA, ÉrtSz, 
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TESz, ÉKsz, MNyR) közepette csak csekély személyi ke
retet tudott biztosítani az anyaggyűjtés szakaszában, és 
ezért e munkarészlet egy évtized után, már 1960. decem
ber 31-én lezárult, és 1961-ben megkezdődött a szerkesz-i 
tés. Jóllehet e feladaton az Intézetnek egy nagyobb mun
kaközössége dolgozott, ,,még közel húsz esztendőnek kel-i 
lett eltelnie ahhoz, hogy a több mint 600 000 cédulát 
számláló anyagnak körülbelül egynegyede kötetté for-
málódhassék" (Előszó 8), és a Szótár első kötete 1979* 
ben megjelenhessék. 

5. Az ÜMTsz-t, e lexikográfiái munkát tervezői a 
Szinnyei József szerkesztette MTsz folytatásának szánták 
Ez eleve is meghatározta az anyaggyűjtés időbeli alsó ha
táraként az 1901. évet. A felső határt az anyaggyűjtés 
lezárásának éve (1960) jelzi. E szótár tehát századunk első 
hat évtizedének legkülönbözőbb kiadványaiban és kézi
ratos forrásaiban szerteszórt táj szóanyagát szándékszik 
egybefoglalni. Ezt a nagyon jelentős szótári alkotást 
azonban nemcsak az időbeli folyamatosság fűzi szorosan 
a MTsz-hoz, hanem a szerkesztés alapelveinek lényegbeli 
azonossága is. Éppen ezért a szótár arculatát alapvetően 
meghatározza az, hogy Szinnyeihez hasonlóan ez is az 
anyagbesorolás tekintetében szigorúan követi a MTsz 
szerkesztője által meghatározott anyagválogatási elveket, 
azaz a szerkesztők éppen úgy csak 1. a tulajdonképpeni, 
2. a jelentésben, és 3. — bizonyos megszorítással^— az 
alak szerinti tájszavakat (1. erre MTsz IV. 1. és az ÜMTsz 
11—2) veszik fel, mint annak idején a MTsz magánosan 
dolgozó munkása. 

Természetes azonban, hogy a szerkesztés rendjén a 
szerkesztők a címszók megírásakor a mi korunk lexikog
ráfiái eljárásaihoz alkalmazkodnak. A szótár Tájékoz
tatója a MTsz-énál jóval körültekintőbben és részlete
zőbben határozza meg a szótárba bekerülő anyagot. Mi
vel századunkban a vidékszótár-típusú magyar lexikográ
fiái munkák meg a táj atlaszok száma örvendetesen meg
szaporodott, az ott felhalmozódott tájszóanyagnak az 
ÜMTsz-ba való beledolgozása nemcsak az ezzel járó je
lentős többletmunkával, hanem a szótár terjedelmének 
tetemes növekedésével járt volna együtt. E kettős nehéz
ség láttán, ha kénytelenségből is, úgy jártak el a szer-
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k€sztök, hogy az egyes tájszóknak a vidékszótárakban és 
nyelvatlaszokban való meglétét csak utalás formájában 
rögzítették, hogy a kutatót az egyes tájszavakra vonat
kozó mentől teljesebb adatolásra való törekvésében lega-
Jabb ilyenformán segítsék. 

Kellő részletességgel ismertet meg a tájékoztató a táj
szók közös, illetőleg külön szócikkbe foglalásának, a szó
cikktípusok kialakításának, az önálló szócikkek felépíté
sének szempontjaival, illetőleg az ezzel kapcsolatos szer
kesztés-műszaki eljárásokkal. E tekintetben feltétlenül 
helyeselhető az a szigorú kritikai magatartás, amelyet a 
szerkesztők az adalékok pontos földrajzi rögzítésében kö
vetkezetesen alkalmaznak, azaz csak a földrajzilag lega
lább tájegységnyi pontossággal rögzíthető adalékoknak 
biztosítanak helyet az egyes szócikkekben. Rendkívül 
fontos és dicséretre méltó újítása a szótárnak a nyelv
földrajzi szemléltető térképek mellékelése. (Az ezzel kap
csolatos kritikai megjegyzéseket 1. alább a 6. pontban.) 
A kimerítő forrásjegyzék meggyőző bizonyságot szolgál
tat arra né2:ve, hogy az anyaggyűjtést milyen széles kör
re kiterjedő körültekintéssel végezte a három, intézmény
nek — bizonyára — népes, illetőleg a Nyelvtudományi 
Intézetnek jóval szerényebb keretű munkaközössége. 

A szerkesztő munkaközösség kiváló irányítót kapott 
B, Lörinczi Éva főszerkesztő személyében. Szerkesztőtár
sa Hosszú Ferenc, a két főmunkatárs Kovács Teréz és 
S. Meggyes Klára, valamint a többi szerkesztő: Balogh 
Éva Rózsa, Balogh Lajos, BoUa József, Fiers Márta, 
R. Hutás Magdolna, Kiss Csilla, Cs. Nagy Lajos, R. Ros
tás Mária és Villó Ildikó szakavatott és odaadó munkája 
— az első kötetből ítélve — a magyar nyelvtudományi 
kutatás számára várhatólag olyan korszerű, könnyű és 
pontos tájékozódási lehetőséget kínáló szótárt teremt, 
amely a magyar tájszógyűjtés történeti távlatába állítva 
bátran csúcsteljesítménynek minősíthető. 

6. E szótárszerkesztési remekről kialakult, az előbbiek
ben ismertetett véleményem kiemelt hangsúlyozása mel
lett sem hallgathatok el néhány kritikai észrevételt. Az 
első m e g j e g y z é s az a n y a g g y ű j t é s l e z á 
r á s a é s a z I. k ö t e t m e g j e l e n t e t é s e i d ő 
p o n t j á n a k k é t é v t i z e d n y i k ü l ö n b s é g é -
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r e v o n a t k o z i k . Ezt a kérdést már akkor szóvi 
tettem, mikor 1972-ben, tehát az anyaggyűjtés lezárás 
után tizenkét évvel a szótárszerkesztés munkája közbei 
személyesen tájékozódtam a szerkesztés menetéről és i 
megjelentetés kilátásairól. Az az akkor szóbelileg hangoz 
tátott kritikai vélemény, hogy ti. rendkívül sajnálatos ai 
anyaggyűjtés lezárása és a megjelenés időpontja közötti 
nagy időbeli különbség, a megjelentetés időpontjabeli to
vábbi kedvezőtlen eltolódás láttán még hangsúlyozottab-
ban megismételhető. Mivel ugyanis az ÜMTsz tervezett 
további három kötetének szerkesztési és nyomdai munká
latai — a szerkesztőségnek az Előszóban az ezutáni lé
nyegesen gyorsabb ütemű munkát illető őszinte remé
nye ellenére is — még esetleg egy évtizedig is elnyúl
hatnak, ez azt jelenti, hogy mire a szótár befejező kö
tete megjelenhetik, két évtized helyett mintegy három 
évtized elszórtan megjelenő tájszóanyagának e szótárbeli 
hiányával kell számolnia a szókincsvizsgálat és a szótör
ténet kérdéseiben forgolódó kutatónak. A magyar szó-
kincsgyüjtés távlatában ez párja nélkül való eset, hiszen 
például Szinnyei maga tájékoztatta a szótár forgatóját 
arról, hogy bár az anyaggyűjtést és rendezést 1891-ben 
lezárta, a gyűjtést azután is folytatta (MTsz III. 1.). Az 
EtSz füzetzáró időpont-jelzései és a megjelenés időpont
ja között is legfeljebb egy-másfél évnyi a különbség. 

Másik észrevételem a térképlapokon szereplő telepü
lésnevekkel kapcsolatos. Nincs lehetőségem és nem is va
gyok földrajzilag eléggé tájékozott ahhoz, hogy a térkép
lapokon szereplő minden tájra kiterjesszem figyelmemet. 
Még a tőlem meglehetősen ismert romániai magyar nyelv
járások kutatópontjaival kapcsolatban is csak szúrópró
baszerűen szemlélődve ajánlom a térképlapok szerkesz
tőjének figyelmébe a következő megjegyzéseket: 1. A 9. 
lap kalotaszegi (4b) szelvényére nem tudom miért került 
rá B o c s és F e l s ő f ü l d neve, mikor mindkét tele
pülés évszázadok óta teljesen román lakosságú, és így 
ott a magyar tájszógyűjtönek nincs mit keresnie. Ha te
hát az anyaggyűjtés rendjén a gyűjtök találkoznak is ide 
valónak jelzett anyaggal, az csak tévedésből kerülhetett 
az előttük fekvő forrásba. Ugyanilyen meggondolásból jo
gosan megkérdőjelezhető e szelvényen K i r á l y h á g ó , 
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R e m e t e l ó r é v , sőt talán még K i s s e b e s szere
peltetése is. A 10. 1. 3a szelvényén a térképtervező, ille
tőleg rajzoló jó helyre tette ugyan N y i r e st, de erről 
a szintén teljesen román lakosságú O . n y i r e sról alig
ha kerülhetett ki az a tájszóanyag, amelyet a gyűjtők cé-
dulázhattak. Szinte kétségtelen, hogy ez a vegyes ro
mán—magyar lakosságú S z á s z n y i r e sről származha
tott. E település pedig a Szamostól délre a szelvényen 
szintén szereplő B á l v á n y o s v á r a l j ával tőszomszé-
dos. Talány számomra az is, hogy mit keres ugyanezen a 
szelvényen az előbb említett ugyancsak tévesen idekerült 
Nyirestől északra a teljesen román lakosságú B ü k k ö s 
és a tőle jóval távolabb, kissé délkeletre, Domokostól dél
re ugyancsak teljesen román lakosságú H o r g o s p a -
taka. 

A belső-erdélyi térképezéssel kapcsolatos futó észrevé
telek után még csak a legkeletibb, többszöri helyszíni ki
szállásból pontról pontra ismert moldvai csángóság tele
pülésneveivel kapcsolatban utalok az e kötetben Domokos 
Pál Péter és Rajeczki Benjámin kritikai ismertetésében 
mondottakra. Kár volt a 17. lap la—b és 2b szelvényén 
jelölt csángó településneveket a kötet álcsángó névalak
jával és nem a csángóság használta névformákkal sze
repeltetni. E lap 2b szelvényén a D i ó s f a i u név mes
terséges szülemény a valóságos D z s o s z é n y — G y o -
szé n y (Gioseni) helyett, D ó z s a ú j f a l u téves ösz-
szeolvasztása a település régebbi Ü j f a 1 u (Satu nou, 
majd Buzdugan) és a felszabadulás után adott D ó z s a 
(Dója) nevének. Az Ó n f a l v a név is az álcsángó ne
vek társaságába tartozik; a csángóság csak O n y e s t ~ 
0 j n e s t (One§ti) formában hivatkozott erre az újab
ban várossá fejlődött, a magunk csángó útja alkalmával 
azonban még falu-jellegü településre. Feltűnő, hogy rajta 
van e szelvényen a csak tíz egynéhány csángó család-
nyi R i p a J é p i (Ripa lepii), de nem kapott helyet 
például tőle északra a Tázló terének legnagyobb, több 
ezer lelkes székelyes csángó települése, P u s z t i n a 
(Pustiana). A további, e lappal kapcsolatos kritikai meg
jegyzéseket elhagyva, úgy vélem: ezek a tévedések, fo
gyatékosságok a térképeiés rendjén mind elkerülhetők 
lettek volna, ha a térkép szerkesztője azt a tájékoztatást 
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és a hozzá csatlakozó térképlapot fogadta volna el hite
lesnek, amelyet a kolozsvári nyelvjáráskutatók minden 
csángó településpont többszöri felkeresése után rajzol
tattak meg (1. MNyj V, 3 kk. és térképlap; magát a tá
jékoztatási; térképmelléklet nélkül 1. e kötetben). 

Ha ilyenformán két térképlap néhány szelvényén eny-; 
nyi észrevételezni való akadt, vajon nem volna-e ajánlat 
tos az egyébként kartográfiai szempontból remek, a doiÜT 
borzati és vízrajzi képet is aláfestő térképlapok mind
annyiját nagyon gondosan átfürkészni, és az esetleg más 
lapokon is előforduló hason jellegű vagy más fogyaté' 
kosságokat már a következő kötetekben eltüntetni. 

Ezek a kiadvány többi kötetei érdekében tett kritikai 
észrevételek nem az ünneprontás célzatával látnak nap
világot. A kritikai megjegyzések papírra vetése után sem 
változtat e sorok írója azon a véleményén, hogy a ma
gyar tájszógyűjtés történeti távlatában szemlélődve, az 
akadémiai Nyelvtudományi Intézet munkacsoportjának e 
nagy lexikográfiái vállalkozása olyan csúcsteljesítményj 
amely a befejeződés után a magyar nyelvtudományt egy 
újabb, nagyszerű kézikönyvhöz, nélkülözhetetlen munka
eszközhöz juttatja. 
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A SZLAVÓNIAI S Z O T A B 

1. A magyar nyelvjárások szókészlete iránti érdeklődés 
csak lassan, fokozatosan tette meg azt a viszonylag hosz-
szú utat, amelyek az ügybuzgó, de többnyire avatatlan 
gyűjtők elszórt közleményei, a két tájszótár (Tsz 1838, 
MTsz 1893—1901), majd a szűkebb táji egységek szóa
nyagának teljes bemutatására törekvő lexikográfiái mun
kák s köztük elsőként C s ű r y B á l i n t kétkötetes 
»Szamosháti Szótár-«-a (1935, 1936) meg az ezt követő 
más tájnyelvi szótárak a haladást jelentő mérföldkövei. 
Ennek az időben egy századnál valamivel hosszabb út 
első szakaszát a Tsz-nak, majd jóval magasabb szerkesz
tési szinten a MTsz-nak az az anyaggyüjtő és -szerkesztő 
magatartása, eljárása szabta meg, amely a nyelvjárási 
szókészletből csak a nyelvjárások különleges, sajátos sza
vait, a tájszavakat vonta be érdeklődési körébe. Nem két
séges: Csűrynek a maga úttörő egyéni kezdeméi^yezése 
aligha jutott volna el a megvalósítás, a beteljesedés fo
káig, ha az 1905-ben megalakult Magyar Nyelvtudományi 
Társaság vezetősége már a Társaság működésének első 
éveiben nem jutott volna el addig a felismerései,'/, hogy 
a maga típusában remek MTsz megjelenése után szük
séges egy új szótártípusnak, egy-egy szűkebb tájnyelvi 
egység teljességre törekvő tájnyelvi szótár-típusának 
megteremtése is. A Társaságtól 1908-ban kapott meg
bízatásban (1. MNy IV, 433, X, 285, XIII, 313, XIV, 165; 
SzamSz 3) nyújtott erkölcsi és a vele együtt jelentkező 
anyagi támogatás lendítette célra törő munkába Csűryt, 
hogy utána három évtizedes odaadó gyűjtés, szerkesztés 
eredményeként a maga anyanyelvjárása, a szamosháti 
tájnyelv teljes szókészletének bemutatásával megteremt
se a tájnyelvi vagy vidékszótár típusát. 

Ritka eset, hogy valamely nagy tudományos teljesít
mény — pusztába kiáltó szóként — hatástalan, utódta-
lan maradjon. Egy-egy nagy úttörő teljesítmény rend
szerint nemcsak önmagában, az önmaga tudományos ér
téke miatt jelentős, hanem további, folytatólagos mim-
kára sarkalló hatásában is. A SzamSz esetében ez az ösz
tökélő hatás — Csűry személyes ráhatásától fokozva — 
e szótár megjelenése után elsőként K i s s G é z a »-Or-
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mánysági Szótár«-a anyagának összegyűjtésében jelent
kezett. A gyűjtő súlyos betegsége és halála miatt Ke« 
r e s z t e s K á l m á n szerkesztésében hagyatékként csal 
1952-ben megjelent egykötetes szótár korántsem közel| 
tette meg a teljesség eszményét olyan mértékig, minti 
hatássugárzó mester, Csűry SzamSz-a. A folytatást je| 
lentő sorban ezt az első teljesítményt hamarosan követte 
azonban B á l i n t S á n d o r n a k jóval terjedelmesebl^| 
kétkötetes Szegedi Szótára (1957) és I m r e S a m u szeíj 
rényebb anyagú, egykötetes "-Felsőőri Tájszótár-«-a (1973).} 

2. Mint ahogy az előbb felsorolt szótárak szerkesztői 
közül Kiss és Imre nemcsak a SzamSz példamutatása, i 
hanem Csűry személyes hatása nyomán folytatott más | 
földrajzi területen a mester szellemében szókincs-gyüjr \ 
test, az ugyancsak Csűry tanítvány P e n a v i n OlgaJ 
a vajdasági Újvidék (Jugoszlávia) egyeteme magyar nyel
vészeti tanszékének tanára is a nagy mester nyomdokán 
haladva 1948-tól kezdve két évtized alatt összegyűjtötte 
és 1968-tól egy évtized alatt három kötetben közzé is 
tette egy szlavóniai magyar nyelvjárássziget: Kórógy, 
Szentlászló, Haraszti és Rétfalu sok régiességet megőr
zött népnyelvének gazdag szókincsét bemutató szótárát, 
a •>Szlavóniai Szótár-«-t (SzlavSz). 

Az előttem fekvő lexikográfiái munka lakonikus rövid-
ségű, megítélésem szerint túlságosan is szűkszavú, beve-
zetés-jellegű előszava kellő mértékig tájékoztat a kis 
szlavóniai nyelv járássziget földrajzi elhelyezkedése, a ki
emelkedőbb nyelvjárási adatközlőknek cs más segítőtár
saknak személyét és a gyűjtés, a szerkesztés meg a köz
zététel előkészítése során tanúsított előzékenységét ille
tően. Futó tájékoztatást nyújt a szerző az adatközlők tár
sadalmi helyzetéről és ezzel kapcsolatban arról is, hogy 
a szótári anyagot többszöri helyszíni kiszállással, illető
leg a legkiválóbb adatközlöknek az egyetemi városban 
való hosszabb tartózkodása rendjén a kis nyelv járásszi
geten született földmívesnéptől részint indirekt, részint 
direkt kérdő-módszerrel, kézi lejegyzéssel, majd magne
tofon rögzítéssel gyűjtötte. Az ilyen módon gyűjtött je
lentős anyag hiányait a szótári teljességre törekvés szán
dékával az OrmSz és a SzegSz anyagának ellenőrző ki
kérdezése rendjén igyekezett eltüntetni. Bár a népnyelvi-
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néprajzi gyüjtőpályáza tokra beérkezett pályaművek 
szóanyagának kicédulázásával is kiegészítette a szótári 
anyaggyűjtést, a szerző tudatában volt annak, hogy mi
vel a sziget-nyelvjárás neki nem anyanyelve, az eszményi 
szótári teljességnek még a megközelítése is számára elér
hetetlen. A szótári teljességre való törekvésben a Csűry 
járta úton haladt, mikor a közmagyar szók és a tájszók 
mellett a tulajdonneveknek is helyet adott a szótárban, 
de ebben a vonatkozásban célkitüzésszerűen óvakodott a 
teljességtől, m.ert ez szótára anyagát nagyon felduzzasz
tottá volna; „csak a valamilyen szempontból érdekeseb
beket szemelte ki" (I, 8). Az „érdekesség" a válogatás 
szempontjaként meglehetősen bizonytalan ismérv. A tu
lajdonnevek esetében a szerkesztő Bálint Sándor eljárá
sát követte, mikor besorolt a címszók adalékai közé a 
jelenkoriak mellett történeti, sajnos azonban csak késői, 
XVIII—XIX. századiakat is. 

Mint Csűry debreceni iskolájának neveltje, követte ta
nára gyűjtömagatartását abban is, hogy amennyire ez le
hetséges és kívánatos, a szókincset a népi élet tárgyi és 
szellemi világába beágyazva mutassa be. Ezt lexikográ
fiái eljárások alkalmazásával (néprajzi utalások, leírások, 
magyarázatok adásával, szövegközi szemléltető vázlatok
kal), valamint a táji környezet, az építkezést, a viseletet, 
embertípusokat, a népviseletet és általában a népiélet je
lenségeit, tárgyait, munkamozzanatait, eszközeit bemutató 
számos fényképfelvétel közlésével valósította meg. E te
kintetben tördelés-műszaki fogyatékosság, hogy ezek a 
többségükben néprajzi szempontból is kifogástalan felvé
telek nem a megfelelő címszókhoz kerültek. Minthogy e 
felvételek nyomdai sokszorosítása a szótári szövegtől el
ütő krétapapírt követelt meg, így a képeknek az egyes 
tímszók közé való tördelése lehetetlen volt. Ezért aján
latosabb lett volna az egy kötet anyagához tartozó képe
ket együttesen mindenik kötet végére helyezni. Ritka a 
képanyagban a néprajzi szempontból nem kielégítően 
szemléltető, illetőleg szükségtelen vagy ismétlődő felvé
tel. [De mégis 1. I, 17b, 17c, 20b, 20c, 24b, 26a; II. 3—20 
(más felirattal ismételve: III, 37), 44, 50, 35, 36]. Néha a 
képfeliratok nem szabatosan, illetőleg nem elég részle
tezőn tájékoztatók (pl. III, 22, 28 stb.). 
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Ilyenformán a szerkesztőnek a SzlavSz-ban előtti 
álló lexikográfÍ£d teljesítménye a Csüry iskola tagjai 1 
zül a legmesszebbmenőén követte a mester tanításai! 
szókincs és a népi élet szoros kapcsolatát szemmel ta 
gyűjtő- és szerkesztő munka során. Jó nyelvjáráskuta 
érzékkel választotta ki a gyűjtőterületet is, mikor e 
régiességekben, nyelvjárási sajátságokban bővelkedő,! 
gyományőrző tájnyelvi egységet szemelt ki nyelvjárá 
néprajzi vizsgálódása tárgyául. Az a gy^ijtö- és szerke; 
tói eljárása is helyeselhető, hogy a régiségeket őrző né 
csoport nyelvében és életében nemcsak a hagyományos 
megőrzött régit, hanem a születőben lévő újat is figyel; 
ez a tájnyelvi szótár típusának eddigi, csak a hagyom 
nyosra ügyelő eljárásmódjával való szakítást, de egybi 
a változásban lévő társadalmi valósággal egybeötvözöd 
dinamikusabb nyelvi bemutatást jelent. 

A jugoszláviai Mura-vidék magyar tájnyelvi atlasz 
nak (MNyTK 116, 1966) három jugoszláviai székely tel 
pülés nyelvatlaszának (Újvidék 1978) megteremtésével 
most előttünk fekvő tájszótár szerzője már eddig is olyí 
tájnyelvi területekről adott hírt, amely területeknek nye 
vét vagy egyáltalában nem, vagy nem kielégítően isme 
tük. A SzlavSz-ban a szerkesztő a nyelvföldrajzi mó̂  
szer adta szükségszerűen válogatásos bemutatáson ti 
lépve, most a maga teljességében állítja elénk Kórógy 
három más település mai nyelvjárási, sőt népéletb 
helyzetét. A szerző eddigi nyelvjáráskutató teljesítm 
nyeinek ismerete és nagyra értékelése reményt kelt be: 
nünk arra nézve is, hogy tőle még sok megbízható táj 
koztatást várhatunk a jugoszláviai magyarság más ti 
egységeinek nyelvjárási és néprajzi világáról. 
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A MAGYAR SZÓKINCS FEUDALIZMUSKOBI 
BOAIAN EREDETŰ K Ö L C S O N E L E M E I VIZSGÁLATÁNAK 

T E R V M U N K A J A 

1. Eléggé ismeretes, hogy a magyar nyelvtudomány
ban a más nyelvekből bekerült kölcsön-, illetőleg jöve
vényszavak vizsgálatának tekintélyes múltja van. Nem 
tekintve az elszórtan már a XVI—XVIII. században is 
jelentkező vélekedéseket, például a nyelvújítás-ellenessé
gében mereven meiradi D e b r e c e n i G r a m m a t i k a 
(Bécs 1795) is már a magyar nyelv jövevény-elemeinek 
megítélése tekintetében a korábbi nyelvészkedök gyer
meteg nézeteitől merőben elütően feltűnő „modernség"-
gel és józansággal szól a népi érintkezés szükségszerű 
következményeként jelentkező, többnyire kétoldali köl
csönhatásról (1. i.m. 351—2). A kortárs Gyarmathi Sámuel 
az Af f i n i t á s-ban (Göttinga 1799), majd a szófejtő-
nyelvhasonlító Vo c a b u 1 a r i u m-ban (Bécs 1816) 
ugyancsak új szemlélettel a magyarban közkeletű szók 
százairól mutatja ki a német, olasz, román, szláv, török 
meg más eredetet, illetőleg a más nyelvekkel való vala
melyes kapcsolatot. Nyomában a múlt század közepétől 
kezdve korunkig a jövevényszó-kutatás már egy százada 
a magyar nyelvtudomány legjobban és legeredményeseb
ben művelt területei közé tartozik (1. erre nézve Kniezsa 
István, SzlJsz 3). 

Jóllehet Gyarmathi kezdeményezése óta a kutatók 
egész sora (Vass József, Edelspacher Antal, Alexics 
György, Szinnyei József, Damian István, Blédy Géza, 
Márton Gyula meg mások) különlegesen éppen a magyar 
szókincs román eredetű elemeinek vizsgálata vonatkozá
sában is jelentős eredményeket ért el, minthogy a kuta
tás jobbára csak a mai magyar irodalmi és köznyelv meg 
a nyelvjárások szókincséből gyűjtött kölcsönelemek vizs
gálatára szorítkozott, teljesen háttérbe szorult, illetőleg a 
figyelmet fel nem keltő időrendi utalásokban merült ki 
a román eredetű szóanyag történeti előzményeinek vizs
gálata. Például Blédy Gézának a román nyelv szókincs
ben hatásáról összeállított, mindmáig legteljesebb szó
jegyzékében (1. tőle: Influenza limbii románé asupra lim-
bii maghiare. Sibiu 1942) is csak arra nézve találunk uta-
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lást, hogy melyik román kölcsönszó melyik századbi 
jelentkezik először, holott a tőle felhasznált történeti foi 
rások közelebbi, legtöbbször meghatározott évhez vaj 
idő táj hoz rögzíthető idömegjelölést is lehetővé tettek vo] 
na. A történeti szempont alkalmazásának háttérbe s; 
rulása mellett főként régebben sajnálatos a történt 
nyelvföldrajzi és jelenkori szóföldrajzi szempont figyi 
men kívül maradása is. Az ilyenféle igények új kelel 
volta miatt e szempontok figyelembe nem vételén azoi 
ban igazán nem lehet csodálkozni. 

2. Mindezt nem a szempontokban természetszerűen 
ladottabb utóbb munkálkodó méltánytalan bírálatakél 
hanem puszta ténymegállapításként már csak azért sei 
árt előre bocsátanom, mert éppen ez teszi érthetővé, 
ért kellett 1958-ban a Babé?—Bolyai Tudományegyetei 
magyar nyelvtudományi tanszéke tervfeladatai közé ikj 
tatni elsősorban a magyar nyelv feudalizmuskori romi 
kölcsönszavainak kérdését és nem egyszersmind a romi 
eredetű kölcsönelemek történetének korunkig terjedi 
vizsgálatát is. Az anyaggyűjtö munka már a most; 
befejezetlenség állapotában is teljes mértékben igazoll 
ezt az időbeli határvetést. A m.últ század derekán a 
legalább jogilag — bekövetkezett állampolgári egye: 
seggel záruló feudalizmus korának vége ugyanis nagyoii 
sok, a feudalizmus korához kötött, a gazdasági-társadalmg 
életben addig közkeletű fogalom és népi jogszokás elfl 
tünése révén a rájuk vonatkozó jelentős számú romáal 
kölcsönszó természetszerű kihullásával vagy — megmatl 
radás esetén — a szók jelentésének szükségszerű módo-í; 
sulásával járt együtt. E körülmény felismerése és szám* 
bavétele, gondolom, kellően indokolja azt az álláspontot̂  
hogy elsősorban a történeti román kölcsönszó-anyag vizŝ  
gálatát kell elvégeznünk, mert így világosan látjuk: mii 
lyen gazdasági-társadalmi-politikai körülmények követ
kezményeként került be a feudalizmus korának írásos és 
nyomtatott emlékeibe, mikor és milyen gyakorisággal jê  
lentkezik az egykorú forrásokban, milyen gazdasági-tár
sadalmi-politikai okok következtében hull ki, avul el vagy 
módosult jelentéssel hogyan mentődik át a feudalizmus 
korát követő századra, nem egy esetben éppen saját ko
runkra is a román eredetű kölcsönszók egyike-másika. 
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Ilyen előzetes meggondolások alapján érthető, hogy az 
adott személyi feltételek mellett a hatéves terv keretébe 
elsődlegesen elvégzendő feladatként a magyar szókincs 
íeudalizmuskori jövevényelemeinek kérdését iktattuk 
ugyan be, de ugyanakkor Márton Gyula vezetésével kez
detét vette a feudalizmust követő időszakasz román köl-
csönszó-anyagának gyűjtése is. Az utóbbi századból ösz-
szegyűjtendő anyag viszonylagos teljessége amúgy is 
nagymértékben függ attól, milyen ütemben folynak, il
letőleg fejeződnek be azok a nyelvföldrajzi munkálatok, 
amelyeknek elvégzése lehetővé tenné a jelenkori román 
kölcsönszó-adatok elterjedésének szóföldrajzi szemlélte
tését is. Megjegyzendő, hogy ilyenszerű szemléltetésre 
viszonylag gazdag, jó részében földrajzilag is rögzíthető 
nyelvemlékes anyagnak nem egy szóegyede esetében is 
már eleve bátran gondolhatunk. 

3. A feudalizmus kori kölcsönszók összegyűjtését nagy 
mértékben elősegítette az a körülmény, hogy magam ne
gyedfél évtizedes levéltári kutatómunkám rendjén állan
dóan rajta tartottam^ szemem a szótörténeti szempontból 
érdeklődésünkre számot tartó adatokon, és így természe
tesen nem utolsósorban a román kölcsönszavakon is. 
Ilyenformán már a tervmunka megindulásakor részint az 
Erdélyi Helynévtörténeti Adattár (1. Omagiu lui lorgu 
lordan, Buc. 1958. 831—6; MNy LIV, 503—9; NyM 359— 
69), részint meg az Erdélyi Magyar Oklevélszótár [1. Pais 
Emil 69—77] cédulaanyagában a történeti adatoknak olyan 
gazdag forrása állott rendelkezésünkre, amelyet csak vá
logatni, rendezni és feldolgozni kellett. 

Sem a magam egyéni munkaterve oldaláról nézve, sem 
az egyetemi tanszék tudományos munkásságának egész
séges alakulása szempontjából nem látszott célravezető
nek, hogy e kérdéssel egymagam foglalkozzam. Az ilyen 
munka a maga szétágazó munkamozzanataival egyrészt 
rám rótta volna olyan m.unkarészletek terhét, amelyek 
nem kívánnak a nyelvtudományi kérdések megoldásában 
való különösebb gyakorlatot, viszont ezek a munkarész
letek a most induló fiatal munkatársak számára a tudo
mányos munka menetében való tapasztalatszerzés olyan 
lehetőségével kecsegtettek, hogy ezt az alkalmat igazán 
kár lett volna fel nem használni. Emellett — a közös-
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ségi tervmunka esetén — lehetőnek látszott az is, hogy 
legalább a durvább rendező, sőt a pusztán gépies má
soló munkába belekapcsolódjanak a magasabb évfolya
mok tudományos munkára hajlamos hallgatói, és így ez
zel a távolabbi tudományos utánpótlás kérdése vonatko
zásában is történjék valami. Nem éppen elhanyagolandí 
szempont volt az sem, hogy ha — feltéve, de meg nem 
engedve — magam a kérdésnek egyéni munkával való 
feldolgozása mellett döntöttem volna, sokirányú elfog
laltságom és érdeklődésem miatt a román kölcsönszók 
feldolgozásának befejezése nem hat-, de jóval több éves 
terv keretében sem valósulhatott volna meg. 

Ilyenféle okok késztettek arra, hogy a feudalizmuskori 
román kölcsönszók vizsgálatát munkaközösségben végez
zük. A vizsgálat első részletét tevő adat-válogató, -ki
egészítő és -rendező munkába a tanszék fiatalabb évjá
ratú tagjai közül egyelőre Szabó Zoltán, Gergely Piroska, 
Kosa Ferenc, Kovács Júlia, Vámszer Márta, Vöö István 
és Zsemlyéi János kapcsolódott be. Az előbb említettek 
miatt úgy látszott célszerűnek, hogy a szakszemináriu
mok résztvevői közül is az erre alkalmasak vegyenek 
részt az anyagválogatásban és rendezésben. Az így ki
alakuló tágabb munkaközösség felelőséül, illetőleg a kö
zösségi munka közvetlen irányítójául a tanszék — javas
latomra — a tudományos munkában való jártasságról 
dolgozataival, cikkeivel erre érdemesnek bizonyult SzaJx' 
Zoltánt jelölte ki. A munkálatok tervszerű menetének 
irányítása, illetőleg a terv idejében való elvégzésének 
felelőssége természetesen e sorok írójára hárul. 

4. Noha az oklevelekből az évtizedes levéltári kuta
tás rendjén — már a tervfeladat megkezdéséig — jelen
tős számú régiségben adalék gyűlt össze, ennek egy jó 
része csak más irányú felhasználás céljából és e munká
hoz nem alkalmas formában készült ki jegyzésekben ál
lott a Helynévtörténeti Adattárban rendelkezésünkre. 

a) Az első feladat tehát az volt, hogy a magam ceruza
kijelölései alapján az itt lappangó anyag céljainknak 
megfelelő cédulákra kerüljön. Ez a munkálat egy év 
alatt, 1959 végéig már be is fejeződött. Szabó Zoltán ve
zetésével Kovács Júüa fömúzeológus. Zsemlyéi János ta
nársegéd és Nagy Ernő Kálmán V. éves hallgató odaadó 
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munkájának eredményeképpen mintegy 600 000 oklevél
szótári adatból kiválogatott 5000 szóadattal gyarapodott a 
feudalizmuskori román kölcsönszókra vonatkozó adalékok 
száma. Az adatmásolás és cédulaválogatás munkájában 
a fentieken kívül Kosa és Vöő is részt vett. 

b) Cs, Bogáts Dénes háromszéki szójegyzékének (ETF 
163) és szótörténeti hagyatékának kicédulázása is felada
taink közé tartozott. E munkát Zsemlyéi végezte el. 

c) Ki kellett céduláztatni az e munkálat számára hasz
nosítható közszói anyagot a nyomtatásban megjelent er
délyi helynévtörténeti adattárakból is. Eddig a borsa-, 
doboka- és toki völgyi meg a kalotaszegi helynévtörté
neti adattárak anyagának kicédulázása révén Gergely Pi
roska cédulázó munkája juttatott már számszerűségükben 
is figyelemre méltó adatokhoz. 

d) Amellett, hogy a tervek szerint a másoló, rendezd 
és anyagkiegészítö munka ideje alatt magam is tovább 
folytatom a levéltári gyűjtést, az Erdélyi Oklevélszótár 
román vonatkozású céduláinak kiválogatásával járulok 
hozzá az anyag gyarapításához. E mimkám eredménye
képpen a levéltári kutatómunka rendjén naponként ér
dekesebbnél érdekesebb adatokkal egészül ki a már ed
dig sem érdektelen okleveles anyag, szótáram cédula
anyagából ezután bizonnyal még százával kerülnek elő 
újabb és újabb, főként időbeliségükben és a szóföldrajzi 
szemléltetés lehetővé tétele miatt érdeklődésünkre külö
nösen számot tartó régiségbeli adatok. Az ilyenformán 
gyíílö adatok száma hozzávetőlegesen eléri az 5000-et. 
Ilyenképpen a feldolgozásra 1960 végén egybegyűlt ösz-
szes adatok száma 9—10 000-re tehető. Ez a szám azon
ban az ezutániakban még jelentősen gyarapodhatik. 

e) A gyűjtés ugyanis nem rekedhet meg a levéltárak
ból kibányászható, egyébként rendkívül fontos, változa
tos és életszerű adalékok összegyiijtésénél. A kiegészítő 
gyűjtés során át kell nézni a legfontosabb történeti for
ráskiadványok, az egykorú szótárak, nyelvtudományi 
munkák, szótörténeti közlem.ények, sőt még minél több 
XVI—XIX. századi nyomtatvány szövegét is. Ilyenfor
mán egyrészt az anyag számszerűen gyarapszik, másrészt 
meg a feldolgozás rendjén kellő mennyiségű anyag áll 
majd egybe a román kölcsönszó-anyag társadalmi és stí-
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lusrétegek szerinti vizsgálatára nézve is. Az ilyenszerzű 
m.unkálatok vonatkozásában a munkaközösség e sorok fo
galmazásakor még csak a kezdet kezdetén tart ugyan, de 
máris meglepően érdekes anyag gyűlt össze például az 
Approbatae és a Compilatae Constitutiones, Jakó Zsig
mond «A gyalui vártartomány urbáriumai)* című kiadvá
nyának, a MNy szótörténeti közleményeinek meg más '•: 
nyomtatott forrásoknak feldolgozása révén. Bár az ilyen-; 
féle anyaggyűjtést ezután is folytatnunk kell, természe
tesen a gyűjtőmunka idejének meghatározatlan jövőbe 
való kitolódása a munka befejezésének veszélyét rejtené 
magában. Ezért a legfontosabbnak ítélt nyomtatott fórrá- í 
sok feldolgozása után a gyűjtést hamiarosan be kell fe- i 
jeznünk, és a feldolgozó munkához hozzá kell kezde- | 
nünk. 

f) A kiegészítő gyűjtés kérdésében való könnyebb tá
jékozódás és a már gyűjtött anyagnak időközben való 
felhasználása céljából úgy látszott célszerűnek, hogy a 
már összegyűlt cédulaanyagot címszavanként rendezve tá
roljuk, hogy a később gyűjtendő anyagot a szoros ábécf 
rendben őrzött cédulaanyagba folytatólagosan könnyen 
és a további, bármely pillanatban való időközi felhasz
nálhatóság előnyével be lehessen rendezni. A rendezés 
e részletét Szabó Zoltán irányításával Kosa, Vöő és Zsem
lyéi végezte, de e munkába belekapcsolódott a szaksze- j 
mináriumok 34 hallgatója is. 

5. A tanszék már kezdettől fogva nem maradhatott 
meg saját keretében. Az okleveles anyag gyűjtője pél
dául évtizedekig terjedő munkája során nem nélkülöz
hette régebben főként Kelemen Lajos levéltári és múzeu
mi főigazgatónak, újabban pedig kollégájának és munka
társának, Jakó Zsigmondnak, Dani János akadémiai ku
tató, levéltárosnak és Kiss Andrásnak, a Kolozsvári Ál
lami Levéltár fötisztviselöjének önzetlen segítségét. 

A munkaközösség kereteinek további kibővítésére e fel
dolgozás rendjén feltétlenül sort kell keríteni. A feldol
gozó munka eredményes volta nemcsak a magyar, de 
szinte ugyanolyan mértékig a román szótörténet és ál-
teilánosságban a román nyelvtörténet eredményeiben való 
bensőséges tájékozódás mértékétől függ. A magyar nyelv
történet művelőjétől azonban semmiképpen nem várható 

416 



el a román nyelvtörténetben való olyan mérvű tájékozó
dás, amely a felvetődő', nemegyszer rendkívül bonyo
lultnak ígérkező kérdések kielégítően korszerű megoldá
sát számára lehetővé tegye. Éppen ezért a végső munka
mozzanatban, a feldolgozás rendjén elengedhetetlenül 
szükséges a román és a magyar nyelvtörténet kutatóinak 
szoros együttműködése. Minthogy a magyarba átkerült 
román kölcsönszók nemcsak a magyar, hanem a román 
nyelvtudomány szempontjából is érdekesek, a román ere-
detíi magyar szókincs-elemek feldolgozási munkájában 
segédkező román kutatók az együttes munka rendjén bi
zonnyal a román nyelvtudomány szempontjából is hasz
nosítható tanulságokra tesznek majd szert. 

6. A tervek, az eddig elvégzett munka és az elvég
zendő feladatok legalább ilyen futó felvázolása valame
lyes fogalmat adhat arról a tervmunkáról, amely a Ba
bé?—Bolyai Tudományegyetem magyar nyelvtudományi 
tanszékének egyik, jelentőségében kiemelkedő tervfela
data. A tanszék természetesen a kínálkozó feladatoknak 
az előírt idő alatti akármilyen tökéletes megoldása esetén 
sem látja, nem láthatja munkáját befejezettnek. E terv
feladat teljesítése esetén azonban lehetséges lesz nemcsak 
az, hogy a magyar szókincs régiségbeli román kölcsön-
szóelemeinek vonatkozásában az eddiginél jóval tisztáb
ban lássunk, illetőleg, hogy a kölcsönszóanyag bekerülé
sének és esetleges elavulásának gazdasági-társadalmi-po
litikai körülményei tekintetében az általános nyelvészet 
szempontjából sem érdektelen felismerésekhez jussunk 
el, hanem egyben a történetiségében tisztázott román ere
detű kölcsönszó-anyag feldolgozásával szilárd alapot te
remthetünk a feudalizmus kora utáni anyag vizsgálatá
hoz is. A munka ez újabb részletének elvcgzcso — mint 
arra előbb is utaltam — Márton Gyula vezetésével már 
kezdetét vette. Ez annál inkább örvendetes, mert hiszen 
a kölcsönszó-anyag történeti vizsgálata, ha életszerű akar 
lenni, a feudalizmus korabeli kölcsönszók esetében sem 
hagyhatja felelet nélkül ezeket a kérdéseket: a) Az egyes 
román kölcsönszók milyen mértékben voltak függvényei 
a feudalizmuskori gazdasági, társadalmi és politikai vi
szonyoknak; b) ha az elavulás bekövetkezett, ez milyen 
okokkal magyarázható; viszont c) ha nem következett be, 
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illetőleg a szó további életét bizonyos körülmények bi2 
tosították, milyen okból, illetőleg milyen okok egymásr 
hatásából élt meg és milyen körben, milyen stílusszin 
ten, minő mértékben használatos ma a vizsgált szó? 

7. A magyar szókincs román kölcsönszavainak ilyei 
kettős szakaszban való vizsgálata azzal a tudományo 
kutatásban mindennapos tanulsággal jár, hogy az els 
szakaszbeli kérdések kielégítő megoldása is már bizonyo 
mértékig attól függ, hogy a jelenkori anyag vonatkozá 
sában legalább az anyaggyűjtés viszonylagos befejezéséi] 
eljutottunk-é, viszont a második szakaszban felvetőd 
feladatok megoldása a történetiségükben tisztázott előz 
menyek után jóval könnyebbé és egyben biztosabbá te 
szi a vizsgálódást, mint amilyenre a történeti vonatkozá 
sok tisztázása nélkül lehetőség nyílhatnék. Megvan tehá 
minden valószínűsége annak, hogy ha a fentebb jelzet 
értelemben kibővített munkaközösség a kitűzött idő alat 
megoldja a tervkérdést, ezzel megteremti a szilárd tör 
téneti alapot a magyar szókincs román kölcsönszavainal 
teljességét nyújtó feldolgozás számára. 
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A MAGYAR HELYNÉVKUTATÁS 
XIX. SZÁZADI TÖRTÉNETÉHEZ 

Nemrégiben a magyar helynévkutatás múlt századi tör
ténetét tárgyalva, részletesen szóltam a Magyar Tudós 
Társaság 1837-i helynév-pályázatáról is (A magyar hely
névkutatás a XIX. században: ETIÉvk 1943/11, 183 kk., 
250—1, illetőleg külön: Kv 1944. 5 kk., 72—73). Akkor e 
pályázat eredményéről csak annyit tudtam mondani, 
hogy a pályázatot Lenkey Zsigmond, pelsöci református 
prédikátor nyerte meg. De hogy munkája a két másik 
pályázó pályamunkájával együtt még a kor Idvánalmai-
hoz viszonyítva sem sokat érhetett, az bizonyos kritikai 
megnyilvánulásokból, s még inkább a munka kiadásának 
elmaradásából nyilvánvaló. 

Ennek az akadémiai helynévpályázatnak azonban volt 
egy olyan erdélyi visszhangja is, amelyről csak jelzett 
dolgozatom megjelenése után szereztem tudomást. A ko
lozsvári Lyceum-künyvtárban Kéziratok 12 jelzet alatt 
van egy 8 számozatlan + V+151 számozott lapot magába 
foglaló kézirat. Ennek címe világosan mutatja tartalmát, 
sőt keletkezése körülményeit is. íme: , , . . . Magyarország
ban és Erdélyben vagy a hajdani Magyar Tartományok
ban részint fenn lévő, részint régi emlékekben található 
azon Magyarhangzatu Helyírási és család Nevek, melyek
nek eredeti jelentését bizonyossággal vagy legalább hihe-
tösséggel meghatározhatni. — Jutalom kérdés." — Kü
lön papirszelvényen: „Irta Incze Simeon, Erdővidéki Ev. 
Ref. Esperest N. Baczonban 1838" (Az íróra nézve 1. 
Juhász István: ETF 201. 142). A kézirat kétségtelenül 
az akadémiai pályatétel kitűzése utáni évben, 1838-ban 
készen volt. Erre mutat a különálló papírszeletkéröl kö
zölt évszám. Maga a kézirat azonban legfeljebb a kö
vetkező évben kerülhetett az Erdélyi Református Kon-
zisztóriumhoz, mert előszószerü ajánlása, melyből előbbi 
adataimat is vettem, a háromszéki Nagybaconban 1839. 
március 10-én kelt. 

A cím csaknem szó szerint az akadémiai pályatétel is
métlése. Előszavában hivatkozik is az akadémiai pályá
zatra, de munkáját mégsem az Akadémiának ajánlja, ha
nem az Erdélyi Református Főkonzisztóriumnak, hogy 
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ez a kolozsvári, a nagyenyedi vagy a marosvásárhelyi re
formátus kollégiumi nyomdával nyomassa ki. Kéri a Fó-
konzisztóriumot, hogy e tárgyhoz értő bizottságot jelöljön 
ki munkája megbírálására. Meghatározza, hogy munkájá
nak jövedelme milyen egyházjótékonysági és más köz
művelődési célt szolgáljon. (Utolsó helyen a Magyar Tu
dós Társaságnak is juttatni kíván 300 forintot.) Elárulja 
az előszó azt is, hogy a szerző három évig német egye
temeken tanult, s itt került érintkezésbe a keleti nyel
vészettel. Ez ébresztette fel benne az érdeklődést a hely
es személynevek iránt. Nyelvtudományi ismereteire Ba
ranyai Decsi János, Otrokócsi Fóris Ferenc, Csécsi János, 
Benkő József, Bod Péter, Pray György, az idegenek kö
zül Ortelius, Engel, Klaproth, Schlötzer és Fasshing ne
vének említése vet valamelyes fényt. 

Incze dolgozatában a következő helynevekkel foglal
kozik: Nyírség, Szilágyság, Szamosköz, Erdövidék, Mik-
lősvár, Sepsi Bacon, Bodos, Bárót, Szárazajta, Középajta, 
Bölön, Nagyajta, Köpec, Uvegcsűr, Olasztelek, Száldobos, 
Bardóc, Telegdi Bacon, Kisbacon, Magyarhernaány, Füle, 
Bibarcfalva, Vargyas, Rikka vagy Réka, Vadas, Tekse, 
Fogaras földe, Barcaság, Brassó vidéke, Beszterce vidéke, 
Szepesség, Szerémség, Bánát, Besenyó'falu, Maksa, Be-
reck, Zágon, Rodina, Maros, Kacér, Volál; a vármegyék 
közül Szabolcs, Komárom, Bács, Borsod, Zólyom, Csa
nád, Csongrád és Pest neve érdekli őt. — Magyarázatai
ban az ábrándos, héberből szószármaztatások útját kö
veti, úgyhogy e tekintetben csaknem semmi figyelemre
méltót nem nyújt. — A «-Vezérszó-«-ból többek között a 
következő részlet együgyűségében jellemző kegyes óhaja 
érdekelhet: „Sajnálni lehet azt is, hogy ezen nagy és ne
vezetes tárgyat a Helyirási és Családi Nevek eredeti Ma
gyar jelentéseknek kikeresését és meghatározását, már 
az előtt sok századokkal a régi Magyar Tudósok külö
nösen nem vizsgálták és a maradéknak emlékezetben 
nem hagyták, mert minden bizonnyal azok kik akkor él
tek, mikor a Magyar Helységek leg előbb neveztettek, 
sokkal jobban és tisztábban tudták az elnevezések okait 
és jelentéseit, melyeket már ma sokakban csak hozzá ve
téssel vélekedéssel pótolhatunk ki" . . . „Engedje a Min
denható — folytatja a szerző — . . . , hogy mind azon 
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nagy érdemű tudósok kik ezen hasznos czélra dolgoznak 
szerencsések légyenek I" (V. 1.) 

Arra nézve is feleletet tudunk adni, hogy miként ke
rült ez a Református Főkonzisztóriumhoz benyújtott kéz
irat a nemrégiben még római katolikus egyházmegyei 
tulajdonban levő kolozsvári Lyceum-könyvtárba. Tudva
levő, hogy e kézirat keletkezése idején a kéziratok ki
nyomtatásának engedélyezését intéző bizottság Kolozs
várt működött, s az akkor egyik legtekintélyesebb er
délyi nyomdáveil, a kolozsvári Lyceum-nyomdával ter
mészetszerűen szoros kapcsolatban volt. Valószínűleg a 
bizottság munkájának technikai lebonyolítása is a Ly-
ceum-nyomda akkor viszonylag hatalmas épületének va
lamelyik helyiségében történt. A nyomtatás engedélye
zése céljából beadott kéziratok így kerülhettek az ugyan
azon egyházi hatóság (ti. az erdélyi római katolikus püs
pökség) tulajdonát képező és az erdélyi római katolikus 
püspök felügyelete alá tartozó Lyceum-könyvtárba; ez 
helyraj zilag is ugyanahhoz az épülettömbhöz tartozott, 
amelyhez a nyomda épülete csatlakozott. Hogy a kérdé
ses kézirat valóban cenzúrapéldány, annak kétségtelen 
bizonysága az, hogy az író nevét tartalmazó papírsze
letkén ott van a cenzor következő, a nyomtatást enge
délyező megjegyzése: „admittitur 27 Augusti 844". E be
jegyzésből az is látszik, hogy a Református Főkonzisz
tóriumhoz benyújtott kézirat kiadására alkalmasint ez a 
testület komoly lépéseket tett, de látszik az is, hogy a 
nyomtatás kérdése csak néhány évvel a kézirat keletke
zése után vetődhetett fel. Miért csak ekkor és végered
ményben miért nem jelent meg 1844 táján vagy akár 
későlDb is a munka, e kérdésre nézve feleletet nem tu
dok adni. 

Mindenesetre a kézirat mint az 1837-i akadémiai pá
lyatétel legkeletebbről jövő, bár még a többi pályázó 
„tudományos" színvonalán is alul maradó munka meg
érdemli azt, hogy legalább ilyen futó ismertetésben fog
lalkozzunk vele. Tudománytörténeti szempontból annál 
is inkább számon kell tartanunk, mert Lenkey Zsigmond 
neve mellett az akadémiai pályatétel másik két részt
vevőjének még nevét sem ismerjük, s Lenkey pályadíj
nyertes műve is, úgy látszik, elveszett vagy legalább 
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máig ismeretlenül lappang. Megjegyzem, lehetőségként 
felvetődött bennem az a gondolat is, hogy Incze pálya-
miinkáját felküldötte az akadémiai pályázatra, és így a 
két ismeretlen pályázó közül egyik éppen ö lehet. A 
másik két pályamunkával kapcsolatosan csak a jeligét 
ismerjük (vö. A' Magyar Tudós Társaság' Évkönyvei. 
1838—1840. Budán 1842. 17—8). Ebből nem következtet-
hetni erre. Különben mivel — mint már előbb megje
gyeztem — a kézirat előszószerü ajánlása Nagybaconban 
1839. március 10-én kelt, a pályázat beadási határidejét 
pedig az Akadémia e hónap 24-én lezárta, nem való
színű, hogy az éikkori lassú közlekedési viszonyok kö
zött éppen a március 10-e és 24-e közötti rövid kéthetes 
időszakban feljuthatott Pestre a kézirat. Lehetetlennek 
ez ugyan nem lehetetlen, de úgy vélem, hogy ha ez a 
pályamunka megérkezett volna az Akadémiához, ennek 
is lett volna annyi esélye a pályadíj megnyerésére, mint 
Lenkey dolgozatának. Ez ti. Révész Imre szakavatott vé
leménye szerint igeizán tökéletlen munka volt, s nyil
vánvalóan idegen eredetű neveknek magyar eredezteté
sével a Horvát István-féle szófejtések teljesen tudomány
talan ,,módszer"-ét követte. (L. előbb i. h.) 

Sajnos, jelenleg nincs módomban utánanézni az aka
démiai gyűjteményekben, hogy nincs-e valami nyoma 
ottan Incze akadémiai pályázatra esetleg beérkezett pá
lyaműve másodpéldányának. A kérdés végleges lezárása 
szempontjából nem ártana, ha valaki ennek utánajárna. 
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AZ ELSŐ ROMÁNIAI MAGYAR DlAK-MUNKATÁBOR 

1 
A munkatábor és a falukutatás, e kettős, legtöbbször 

együttesen jelentkező mozgalmi jelszó ma (1936) kor
szerű, sőt egyenesen divatos fogalom. Hogy mindez ed
dig nálunk csak fogalomként volt ismeretes és nem mu
tatkozott életes valóságban, ennek okát részletesen ke
resni, a fogalom, köztünk való történeti jelentkezését és 
íel-íelvillanó kísértetéletét nyomon követni nem lehet 
célom; nem lehet számba vennem itt azokat a gyakorla
tiassá sohasem vált elméleti lépéseket sem, amelyeket 
közöttünk e fogalom élővé villanyozására tiszteletreméltó 
és eléggé nem értékelhető ifjúsági szervek tettek. Ügy 
tetszik: külső körülmények, kül- és belpolitikai okok 
mellett a gyakorlat iránti érzéketlenség, a tetteket meg
ölő merő tervezgetés örök magyar betegsége is közre
játszott abban, hogy ennyi ideig nem történt semmi a 
munkatábor és a falukutatás eszméjének szervezett kö
zösségi keretek közötti megvalósítására. 

Pedig körülöttünk a többségi nép európai hírű falu
kutató munkába kezdett, és a szászság is mintaszerű 
munkatábor-mozgabnat indított. Ügy látszik azonban, 
hogy az 1935—1936. év volt az, amely fordulópontot je
lent az erdélyi magyar kisebbség körén belül e két fo
galom életében. Ugyanis sikerült Gusti Dumitrimak, a 
román falukutatás európai hírű vezetőjének figyelmét a 
kisebbségi ifjúság készülődéseire felhívni. Az, hogy ő 
felfigyelt az ilyen irányú igényre és azt jóakaratúan tá
mogatta, reményt nyújtott az engedély megszerzésére. 
A készülődő ifjúság azonban hiába várta egészen június 
végéig az önkéntes munkaalkalmat, és hiába leste az 
első falukutatás lehetőségét, az engedély megérkezése 
egyre késett. 

Magam is már otthon időztem, mikor július 20-a táján 
értesítést kaptam, hogy végre Gusti közbenjárására a 
belügyminisztérium magyar főiskolás mimkatábort és 
falukutató munkát engedélyezett a Kolozs megyei Bá-
bonyban. Az értesítés írója emlékeztetve engem egy ko
rábban tett ígéretemre, arra kért, hogy vegyek részt a 
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táborozáson, és vezessem az első munkatábor falukutató 
munkáját. E kérésre természetesen csak igenlő választ 
adhattam. Sajnos, ugyanakkor jeleznem kellett, hogy 
rajtam kívül álló okokból a táborba csak augusztus el
sején érkezhetem meg, holott úgy volt, hogy a táborozás 
már július 28-án reggel 5 órakor kezdődik. Válaszomban 
Eirra kértem a Református Teológia igazgatójának, 
dr. Imre Lajosnak felügyelete alatt álló csoportot, hogy 
addig is, amíg 27-én délelőtt Kolozsvárt lehetek, szerez
zenek be néhány, a falutanulmányozáshoz szükséges 
könyvet, gondoskodjanak térképről, fényképező meg 
mérőeszközökről is. 

Az első munkatábor, és egyben az első falukutatás 
megrendezése egyáltalában nem volt könnyen eldönthető 
kérdés, illetőleg könnyedén megvalósítható feladat. Bár 
világos volt a főiskolai hallgatók vezetői, elsősorban a 
munkatábor leendő házigazdája, Kós Károly előtt, hogy 
a végre megszerzett engedélyt föltétlenül fel kell hasz
nálni, mégis nagyon sok legyőzhetetlennek látszó aka
dály tette kétségessé a munka ínegvalósulását. Elsősor
ban nehéz kérdés volt a tábor megszervezése az ország 
különböző sarkaiba szétszóródott főiskolások összegyűj
tésének nehéz volta miatt. Ennek anyagi terhét sem az 
egyesek, sem a Teológia nem vállalhatta, mert nem állott 
semmi anyagi eszköz rendelkezésére. De meg a munkára 
felkészült tagok is az engedély késlekedése miatt már 
nagyobbrészt mind más munkatéren dolgoztak. Ugyan
csak az engedélynek késői megérkezése tette lehetetlen
né, hogy hirtelenében a munkatábor és a falukutatás cél
jaira anyagi lehetőségek megteremtéséről gondoskodhas
sanak. Az ember- és pénzhiány azonban nem csüggesz
tette el a vezetőket. Néhány lelkes diák kerékpárra ka
pott és úgy járta be a várost meg a közelebb-tavolabb 
eső falvakat, hogy az ott lakó diákokat a táborba hívja. 
A toborzás sikerült. Még csak az anyagi nehézségeket 
kellett elhárítani. Szerencsére az ellátást Kós Károly, 
egyházmegyei főgondnok útján a Kalotaszegi reformá
tus egyházmegye vállalta. Miután két lelkes tábortag 
(Nagy István és Nagy Ödön) mintegy 3000 lejt is „össze 
tudott szedni" a szegényebb tábortagok útiköltségének 
és a tábor apróbb kiadásainak fedezésére, a táborozás 
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nagyon szerény, sőt szegényes külső feltételei biztosított
nak látszottak. Az előbb mondottak érthetővé teszik, 
hogy a tábor belső: lelki és szellemi feltételei még eny-
nyire sem voltak biztatóak. Az esetlegesen összeállott 
csoportnak alig egy-két embere készült egész éven át 
a munkára, de még ez az egy-kettő sem volt igazán tisz
tában a munkatábor és a falukutatás lényegével. Sokan 
nyaralási alkalmat vagy valami hasonlót láttak benne. 
Különösen a csoport falukutatásra való hiányos felké
szültsége tett előre is kétkedővé mindenkit a végzendő 
munka értékére nézve. Mert az első pillanatban világos 
volt, hogy bármilyen eredményes testi munkát végez is 
a munkatábor, ha ezzel párhuzamosan a falukutató cso
port legalább a munka egyes részleteiben nem ér el fi
gyelemreméltó eredményt, a táborozás nem mondható 
sikeresnek. N e m v o l t k é t s é g e s , h o g y a t e s t i 
m u n k a m e l l e t t a s z e l l e m i m u n k a e r e d 
m é n y e s s é g é t ő l f ü g g m i n d e n e z u t á n r e n 
d e z e n d ő k i s e b b s é g i m a g y a r m u n k a t á 
bor e n g e d é l y e z é s é n e k s o r s a . 

Ilyenféle gondolatok foglalkoztatták azokat, akik az 
első diák-munkatábor és az első falukutatás nehézségeit 
és lehetőségeit latolgatva, végre is a tábor megrendezése 
mellett döntöttek. Csak a nehézségek elhárítása és a 
csoport komoly, önkéntes szolgálatkészségébe vetett bi
zalom tette lehetővé, hogy a vezetők útnak indíthatták 
azt a kis csoportot, amely július 27-én délután a Király
hágó felé induló vonattal Sztánáig utazott, hogy onnan 
Kós Károly irányításával gyalog tegye meg a 15 kilomé
teres utat a munkatábor színhelyéig, Bábonyig. 

„...Munkatáborunk ma reggel fél 5 órai kezdettel 
megkezdődött" — olvasom a tábomapló 1936. július 28-án 
tett bejegyzését. Ez az időpont 15 magyar szellemi mun
kás önkéntes munkájának és egyben az első erdélyi ma
gyar diák-munkatábornak kezdetét jelenti. A következő 
napon még hat, majd később két tag érkezett a táborba. 
így a résztvevők száma 23-ra emelkedett. Valóságban 
azonban az időközben el-elmenegetök miatt 15 körül 
mozgott a tábor állandó munkásainak száma. 

A munkatábort sok külső és belső körülmény miatt is 
az illetékesek mindössze 15 naposnak tervezték. Egyebek 
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között az anyagi eszközök nagyon korlátolt volta sem 
engedte meg azt, hogy ennél hosszabb időre terjedő le
gyen a táborozás. Ez az idő különösen a falukutató mun
ka szempontjából már az első pillanatban nagyon rövid
nek tetszett. Nemcsak azért, mert a táborteigok között 
alig-alig akadt olyan, aki falukutatásban gyakorlatilag 
valaha is részt vett volna, és így a munka lassúbb me
netére kellett számítanunk, hanem azért is, mert nyil
vánvaló, hogy még a gyakorlott kutató előtt is a falu 
rejtőzködő, mélységeiben titokzatos világa csak egy-két 
hét múltán kezd úgy-ahogy kibontakozni. A tábor készü-
letlenségét és a rendelkezésre álló idő rövidségét tekin
tetbe véve úgy gondoltam, hogy legjobb lesz a beható 
és minden szempontból kiterjedő falutanulmányozás he
lyett (ez mellesleg a mi helyzetünkben tökéletesen le
hetetlen volt!) inkább a falukutatás egyik-másik olyan 
ágára vetnünk magunkat, amely a rendelkezésre álló 
eszközökkel komoly alapossággal megoldható. 

Imigyen gondolkoztam azalatt a néhány nap alatt, 
amíg magam odahaza dolgoztam, és mialatt a tábor mun
kahelyén az első napok munkája folyt. Hogy milyenek 
voltak az első napok, arra nézve személyes tapasztala
taim nincsenek. Magam csak augusztus elsején ülhettem 
vonatra, hogy Sztánán felkeresve Kós Károlyt, megtud
jam és magam is gyalog megtegyem az utat a munka
tábor színhelye felé. Kós Károly láthatólag boldog volt, 
hogy az első munkatábor megvalósult és éppen az ö gon
doskodása alatt kezdhette meg munkáját. Sok dolga kö
zepette sietve és hévvel magyarázta el, hogy milyen ne
hézségek elé állította az első napokban a tábor testi mun
kához nem szokott tagjait az éjjel is tartó, tikkasztó jú
lius végi meleg, hogy feltörte az „úri" tenyereket az 
ásó, a csákány és a kasza, mennyire próbára tette a tá
bori fegyelemhez nem szokott szittya-ivadékokat a korai 
felkelés és a napi nyolc órai kemény m.unka stb. Nagy
jában ezeket tudtam meg magam a tábor tagjaitól is, 
mikor körülbelül háromórai gyaloglás és kétszeri bőrig 
ázás után 1936. augusztus elsején este 8 óra felé a tá
borba érkeztem. 

Sohasem jártam még eddig ezen a vidéken. Bevallom, 
hogy a városunkhoz közel eső, színpompás viseletéről hí-
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res vidék más pontjait ismerve, egészen másnak képzel
tem el a tábor színhelyét. Mikor a tábor tanyája felé 
közeledtem, éppen esteledett. A munkatábornak már 
csak néhány serényebb tagja dolgozott kinn az úton, de 
az a kettő-három sem' tudott velem együtt futva meg
menekülni a hirtelenében kerekedő és nemsokára öreg 
cseppekben szakadó záporeső elől. Csak miután kiderült, 
és magam vizes ruháimat szárazakkal cseréltem fel, néz
tem körül. 

A falut sehol sem láttam. Mint mondták és később 
magam is láttam, eltakarta egy oldalt előugró domb, a 
Kölesáj-hegye. Körülöttem a szemem előtt egy épülő 
mintagazdaság félben-szerben lévő épületei még csak 
sejtették a várszerüen záródó épület-négyszögben maj
dan nyüzsgő életet. Innen a Kölesájnak nevezett kis lan
kás oldalvölgyből, amelyet hátul félkör alakban frissen 
irtott nyír- és tölgyerdő környezett, mindenfelé erdő
ékítette hegyekbe ütközött szemem. A távolban ott kék
lettek a Meszes végső nyúlványai. Velünk átellenben bá
josan, üdén hasított bele a domb vonulatba a Rakottyás-
torka nevű völgyecske, olyan enyhén, lágyan hajló vo
nalakkal, a zöld gyepen olyan festőién pettyegtetett szé
naboglyákkal, mint ahogy csak egy századvégi impresz-
szionista tájkép vásznán láthatni. Nem volt itt semmi a 
kalotaszegi kopárságból. Egyszerű, nyájas vidék volt ez, 
alant a völgyben rejtőzködő fűz- és égerfákkal buján 
beszegett, árnyékos patakkal. Közvetlenül a szemem 
eló'tt a gazdasági udvar kellős közepén egy egyszerű for
májú, furcsán elferdült sisakú harangláb fúrta fejét a 
légbe. A falu református haranglábját vette meg és hoz
ta ide fel Kós Károly, hogy a templom újraépítése al
kalmával szét ne szedjék a falusiak. Ügy is alig volt 
már harangláb az egész környéken! 

Még odaérkezésem estéjén megismerkedtem a tábor 
eddig végzett munkájával és a tábori renddel is. Amint 
a tábor-naplóból olvasható, az első nap Kós Károly ve
zetésével hozzákezdtek a megyei útból a tervezett min
tagazdaság felé vezető, addig teljesen járhatatlan mezei 
út újjáépítéséhez. Ennek elkészítése volt a tábor testi 
munkájának fő célja. Az útkészítés mellett a gazdasági 
épületek környékén föld-talicskázó munkát is kellett vé-
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geznie a tábor egyik csoportjának. A helyi falukutató 
munka ekkor ugyan még nem kezdődött meg, azonban 
három-négy tábortag hozzáfogott már az első napokban 
a közeli nagyközség (Aknás) körjegyzői és lelkészi hiva
talában a népmozgalom és a gazdaságtörténet adatainak 
összegyűjtéséhez. Egyébként a tábor életrendje a követ
kező volt: reggel 5—Vz 6 között felkelés, V2 6-tól 1/2 8-ig 
munka, 1/2 8-tól V2 9-ig tisztálkodás és reggeli, V2 9-tól 
V2 12-ig munka, V2 l-kor ebéd, utána pihenés vagy sza
badfoglalkozás. A délutáni munka 1/2 5—1/2 8 között folyt 
Nyolckor volt a vacsora. Ami e száraz, semmitmondó 
kereteken kívül és belül esett, azaz ami élettel töltötte 
meg ezeket a kereteket, az a sok apró, elcsüggesztő vagy 
felemelő mozzanat mind fel nem sorolható, bár mindaz 
hozzátartoznék a tábori munka igazi képének és a tábor 
légkörének érzékeltetéséhez. 

Az első este a vacsora alatt kíváncsian néztem szét az 
„étkezőben" a pompás étvággyal megáldott asztaltársa
ságon. Egy tágas szobaszerű, de disznóólnak készülő épít
mény egyik fala mellett nyújtózkodott végig hosszan a 
tábortagoktól cövekekből és gyalulatlan deszkából össze
rótt asztal. Az asztalon hatalmas kenyérdarabok hever
tek. De nem sokáig, mert a felhangzó csengetés hang
jára hirtelen hamarsággal előkerült a társaság, és ezzel 
a kenyér meg minden más elfogyasztható étel sorsa meg 
volt pecsételve. Ott ültek előttem és köröttem a munka
tábor tagjai, teológusok s a szakmunkára felkért néhány 
orvostanhallgató meg tanárjelölt, és ott ült az asztalnál 
fiatalos tettrekészséggel és munkaakarásával a tábor 
egyik életrehívója és házigazdája, Kós Károly. A fiata
lok közötti szüntelen tréfálkozást, évödést meg civako
dást jóleső derűvel figyelte, és lelkéből kacagott maga is 
a kiapadhatatlanul folyó tréfákon. Ahogy aztán vacsora 
után szinte minden átmenet nélkül felhangzottak a pa
rasztdalok a tábortagok ajkáról, maga Kós Károly is da
lolta a sok szép dalt. Ez az együttes éneklés nem volt 
benn a hivatalos munkatervben. De természetes, magától 
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jövő és mindenképpen alkalomszerű volt. A táborozás 
alatt újra örömmel lehetett tapasztalni, hogy ma már az 
egymást tanítgató fiaíalok énekanyagát szinte kizárólag 
csak a pattogó ütemű vagy a vontatott egyhangúságuk
ban is különleges szépségeket rejtő parasztdalok teszik. 

A következő nap (aug. 2.), a vasárnap kivételt jelen
tett a tábor rendes életében. Egyben újdonságot is. A 
kivételes állapot mindjárt a mindenkinek nagyon tetsző 
késői felkelésben jelentkezett. Vasárnap nem volt soha 
testi mimka, és így mindenki pihenhetett akár 8 óráig 
is. Az ú j d o n s á g a f a l u m u n k a m e g k e z d é s e 
volt. Szerencsére még előtte való este megérkezett ló
háton Kós Károly, és így reggeli előtt beszélhettem vele 
arról a tervről, amelyet a falukutató munkára vonatkozó
lag — mint előbb is említettem — meghánytam-vetettem 
magamban. Mivel azt ő is megfelelőnek ítélte, reggeli 
után a tábortagokkal rövid megbeszélést tartottunk. Ki
jelöltük mindenkinek a helyét a falukutató munkában. 
Ugyanakkor számba vettük eszközeinket is. Két Kós 
Károlytól kapott meg egy harmadik mérőszalag, vagy 
100 ív fogalmazó-papír, egy jegyzetkönyv s egy vázlat-
füzet: csak ennyi volt a falukutató osztag egész „mű
szaki" felszerelése. Egészen különleges müszerszámba 
ment az egyik orvosnövendék szívhallgatója meg egy
két rendelkezésünkre álló fényképezőgép. Később került 
elő még egy. iránytű: ez a készítendő vázlatok tájolásá
hoz volt szükséges. Valóban nagy elszántság kellett ah
hoz, hogy így, ilyen eszközökkel valamit is el merjünk 
kezdeni. 

De mégiscsak hozzákezdtünk a falukutatáshoz. A mun
kát a következőképpen szerveztük meg: két csoportot 
alakítottunk 3—5 emberből: mindenik csoportból az 
egyik tag rajzoló volt. E csoportok a településkép meg
határozását végezték. Ez abból állott, hogy felmérték az 
egyes telkeket külön-külön: a készített vázlatba beleraj
zolták a ház és a melléképületek elhelyezkedését és le
jegyezték az egyes épületek legapróbb méreteit is. Ügyel
tek a ház berendezése vázlatos helyrajzának megállapí
tására is. Amíg a rajzoló a méretezés felvételéhez szük
séges előleges vázlatot készítette, a csoport másik két 
tagja a házban lakókat, az állatállományt, a gyümölcs-
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fák számát és a kertben termesztett növényféléket írta 
össze, szóval számhasonlítási adatokat gyűjtött. Külön 
csoportot alkotott táborunk két orvostanhallgatója, ök 
bizonyos, előre megszerkesztett kérdőív alapján külön 
minden lakóháznak és mellékhelyiségnek egészségügyi 
viszonyait tanulmányozták, kikérdezték és megvizsgálták 
a házban lakókat. Ahol szükségesnek látták, nagyon sze
rény orvosságot is adogattak: egy-egy aszpirint, valami 
olcsó kenőcsöt, holmi szemvizet stb. Tehát azt, ami ép-
pien szegénységünkből telt. Emellett csoportunk egyetlen 
szépművészeti főiskolása, Kós András is hozzáfogott i 
néprajzi vázlatok készítésének lassú, aprólékos munkájá
hoz. E munkát egészítette ki a fényképezőgéppel készí
tett felvételek sorozata. A magyar népi szókincs, a 
hang-, alak- és mondattani sajátságok megfigyelését, 
egyszóval a népnyelv minél behatóbb tanulmányozását 
is mint a munkatábor egyik legfontosabb feladatát vé
geztük. Sajnos, román nyelvészünk nem volt, és így meg 
kellett elégednünk azzal, hogy a helység román nyelv
járását csak a magyar és a román szókincs egymásra
hatásának viszonylatában, tehát csak egyetlen szempont
ból tanulmányozzuk. 

Mivel előbb már a közjegyzó'ségen, majd a bírónál a 
belügyminiszter engedélyét bemutattuk, és aztán ira
tainkat megvizsgálta a szomszédos községből idejövó 
csendörörmester, öt még csak egyszer láttuk, aznap dél
után. Ekkor felírta minden tábortag nevét, és aztán ud
varias búcsúzkodás után elment. 

A falusiak kíváncsisággal vegyes érdeklődéssel, né-
melyütt igazi meleg szeretettel fogadtak és támogattak 
már első nap is munkánkban. Hihetőleg kissé különös
nek tartották a sok hiábavaló méricskélést, a nekik bi
zonyára értelmetlenül aprólékos kérdezősködést, mint 
ahogy nem tudták megérteni azt sem, hogy miért kelünk 
fel kora reggel és az útépítéshez miért vágjuk egész nap 
a néha szárazsága, máskor meg szivájkossága, vájkos 
volta miatt nehezebben munkálható földet, mikor nem 
kényszerített erre és nem fizet ezért senki. Nemigen hi
szem, hogy kezdetben, titokban, elmebeli épségünket is 
kétségbe nem vonták. De aztán rendre megszokták, hogy 
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dolgozunk, méricskélünk és kérdezősködünk. Hamarosan 
egy-egy bátortalanabbat maguk is biztattak, hogy be
széljen vagy segítsen nekünk. „Munkánk" és jelenlé
tünk inkább tiszteletfélét keltett, mintsem félelmet éb
resztett bennük. Lehet, egy kicsit irigységet is, hogy 
nincs egyéb dolgunk, mint effélével bíbelődni. Egy-egy 
cukordarabka azonban sok minden gyanakvást kivert a 
fejükből, és megbarátkoztatta velünk nemcsak a kezdet
ben félénk, húzódozó apróságokat, hanem az apát, az 
anyát és az egész rokonságot is. Aki cukrot ad a gyer
mekeknek, jó szót a falu felnőttjeinek, akik maguk is 
csak nagy gyermekek, megnyílik előtte minden ajtó és 
kitárul számára minden lélek. Egyszerre jók és kedvesek 
lettünk a falusiak szemében. Már az első vasárnap gaz
dag ebéddel látott vendégül a református egyházközség 
az újonnan épült iskola helyiségében. ,,Az ebédet a bá-
bonyi református eklézsia tagjai adták össze önként, s 
a lányok szolgálták fel" — ötlik szemembe a tábornapló 
megfelelő lapján. Uzsonnával az egyik gazda lepte meg 
a falukutató csoportot. Ha volt is ebben az első vendég
látásban valami városiaknak szóló, falusi vendégszere
tet-mutogatás, a naponként való érintkezésben minden 
efféle eltűnt. Hovatovább magukhoz tartozóknak, min
dennapi megszokott vendégeknek tekintettek. Talán lát
ták, hogy bennünket a tanulmányozáson túl is érdekel 
az ö sorsuk, küzdelmük a földdel, bajoskodásuk a világ
gal. Elkeseregték tehát őszintén nehézségeiket, elkacag
ták örömeiket . . . és nemsokára irigykedtek egymásra, 
ha egyiknél többet ültünk, mint a másiknál, ha az egjrik-
nél nyűttünk kendert, a másiknál nem, ha egyiknek se
gítettünk sarjút gyűjteni, a másikat pedig ugyanakkor 
„elhanyagoltuk". Nem elbizakodottság azt hinnünk, hogy 
a két hét alatt mi voltunk a falu legérdekesebb, legtöbb 
szóbeszédre alkalmat adó alakjai. A kicsiny faluban 
szinte minden embert személy szerint ismertünk, min
den házban jártunk, minden kiütköző bajt megláttunk. 

De ez nem is volt csoda, hisz a többségében román és 
alig egyharmadában magyar falu, amelyet tanulmányo
zás tárgyául választottunk — szerencsénkre —, nagyon 
iiis település volt. Ezt az igen fontos körülményt a falu
kutatás kilátásainak felvázolásakor emlegetett sok el-
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csüggesztő, bátortalanító mozzanat mellett mint biztatót, 
kedvezőt el is feledtem megemlíteni. Hatvan-egynéhány 
ház a megyei út két szélén, néhány félreeső cigányputri, 
és körülbelül ugyanannyi, a központi településtől elkülő-
nödő lakóház alkotta az öklömnyi falut. Még jófonnáfl 
meg sem indult az ember a falu egyik felén, és már a 
felső faluvég keresztjének kezdetleges Krisztus-faragvá-
nyát látta maga előtt. Ilyen piciny falut könnyű lett 
volna megfelelő eszközökkel és felkészültséggel, mond
juk, négyhetes falukutatással eléggé pontosan megis
merni, de két hét még ennek is kevés volt. Az első nap 
elért munkaeredmény azonban nagyon biztató volt. Kós 
Károly is meg volt elégedve, mikor örömmel számoltunk 
be arról, hogy aznap 16 ház teljes felvételét sikerült el
készíteni. Az igaz, hogy mindenki kedvvel, pontosan vé
gezte a kijelölt munkát. 

Másnap, hétfőn folytatódott a testi munka is. Az egész 
tábor kora reggeltől délig dolgozott. Ebéd után a falu
kutató csoport (8 ember) a faluban folytatta az előbbi 
napon annyiba hagyott munkát. Nagyjában ilyen volt 
azután mindennap munkája. Csak akkor változott a 
helyzet, mikor a táborozás vége felé észrevettük, hogy ha 
a falukutató csoport nem dolgozik egész nap, a mun
kánknak még az a kis része sem végezhető el, amelyet 
a lehetőségek figyelembevételével elég szerény keretek 
között mozgónak szabtunk meg. Ez az ésszerű lépés az
tán némi ellentétet is ébresztett a tábor testi munkál 
végző tagjai és a szellemi munkások között. Szinte-szinte 
a verejtékével földet öntöző testi munkásnak a lebecsült 
szellemi munkással szemben jelentkező ősi ellenszenve 
csapott ki naponként a „dolgozók"-ból. De ezek a ke
serű jelenségek csak rövid ideig tartottak. Csak olyan 
tűnő mozzanatok voltak, mint ahogy a derült égen is 
meg-megjelenik néha egy-egy 'sötét felleg. A tábor mun
kája folyt tovább, és a körülményekhez képest kielégítő 
eredménnyel végződött. 

Egészen rideg számokban beszélve, a munkatábor 
t e s t i m u n k á j ának eredménye a következő volt: El
készítettek a táborozók 327 méter új utat, és ennek foly
tatásaképpen megjavítottak egy 340 méteres útszakaszt. 
Két kisebb gátacskát is fontak nyírágból, hogy az útra 
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egy tömegben zúduló víz romboló munkáját csökkent
sék. Talicskázással elhordták kb. 40 m^ földet, és ezzel 
két épületet szabadítottak meg az esőzéskor beléjük zu
hanó víztől. Az egyik épület, egy magtár pincéjébe be
folyt kb. 400 veder vizet is kézi munkával kellett kime
ríteni. A falusiakkal együtt folytatott jelentéktelenebb 
egyéni mezőgazdasági munkákon (sarjúgyűjtés, kender-
nyüvés, búzahordás stb.) kívül a tábor mezőgazdasági 
„napszámosai" 9 hold zabot, 6 hold muhart meg füvet 
vágtak le és gyűjtöttek össze. 

A s z e l l e m i m u n k a terén elért eredmény már 
nem ilyen kézzelfogható. A sok személyes beszélgetés 
bizonyára mély, feledhetetlen nyomokat hagyott a fa
lusiak és a táborozók lelkében. A f a l u g o n d o z á s 
mellett végzett tulajdonképpeni f a l u k u t a t ó m u n -
k a eredményeit még csak nagy vonásokban ismertethe
tem. A n é p m o z g a l o m megfigyelése terén az egész 
lakosság 1895-től, a református lakosság 1815-től nap
jaikig terjedő születési, halálozási, esketési stb. adatai
nak összegyűjtése mellett a jelenlegi állapot rögzítése a 
falu népmozgalmi változásainak pontos képét adja. Ezt 
mintegy kiegészíti a falu házanként és egyénenként való 
egészségügyi tanulmányozása. Az itt mutatkozó hiá
nyoknak nem a lelkiismeretesen dolgozó orvosnövendé
kek, hanem a rendelkezésre álló eszközök hiánya az oka. 
A g a z d a s á g i é l e t m e g f i g y e l é s e is terv
szerűen haladt. Itt a háború előtti és utáni birtokmeg
oszlás megállapításán túl még sok mindent meg kellett 
figyelni. Előttem fekszik a helyszínen szerzett adatok 
alapján készült térképvázlat, amely egy kis- és egy nagy
gazda tagosítás előtti és tagosítás utáni birtokállományá
nak érdekes megoszlását szemlélteti. Itt van azonban az 
a másfélszáz vázlatlap is, amely az e g y e s t e l k e k 
t e l e p ü l é s k é p ének pontos megrajzolását, a lakás
berendezés és lakásviszonyok rögzítését lehetővé teszi. 
E felvételezés a falukutató munka legkiemelkedőbb 
eredménye a mellett a térképvázlat mellett, amely a 
f a l u t e l e p ü l é s k é p ét mutatja. Különös fontos
ságot kell tulajdonítanunk a faluban szerzett n y e l v 
j á r á s i m e g f i g y e l é s e knek is. E vidék nyelvjá-
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rásáról eddig alig tudtunk valamit. Az az anyag, ame
lyet a falukutató csoport gyűjtött, mennyiségileg is jó
val többet ölel fel, mint az eddig tudományosan ismert 
anyag. Ha ehhez hozzávesszük, hogy a gyűjtés a leg
újabb megfigyelési és rögzítési módszerrel történt, a két 
terjedelmes jegyzetkönyvben felhalmozott nyersanyag 
jelentőségét nem lehet lebecsülnünk. A n é p r a j z i 
m e g f i g y e l é s e k eredményei főképp a tárgyi nép
rajz számára érdekes hű ceruzavázlatokban és fényké
pekben állanak előttünk; ezeknek tusrajzban való elké
szítése az ezutáni feldolgozó munka feladata. Természe
tes, hogy mindez, amit itt a falukutató munka eredmé
nyeiről mondottam, csak nagy általánosságban való is
mertetése ennek a munkának. Lehetetlen, legalábbis 
ilyen terjedelemben nem lehet felsorolni azt a sok ki
sebb-nagyobb megfigyelést, amely az itt végzett faluku
tatást, a társadalomrajz keretében a közösségi, családi és 
nemzetségi viszonyok ismerete szempontjából figyelem
reméltóvá teszi. Mindez a július 28. és augusztus 12. 
közötti rövid időköz együttes tábori munkájának és a 
13—14-nél másfél napig még ottmaradt öt táborozó fá
radozásának eredménye. 

Érdekes hirtelenében rideg számokban kifejezve látni 
azt a viszonyt is, amely a tábor költségvetése és a telje
sített munka ellenértéke között van. íme: 

K i a d á s . A munkatábor tagjainak élelmezése, bele
számítva az erre a célra alkalmazott segéderő fizetését 
is összesen . . . . 7194 lej. 

B e v é t e l . A teljesített munka értéke részletesen, té
telekben felsorolva a következő: 

1. A megyei útból kiágazó és a tanyákhoz vezető alsó 
útszakasz teljes földmunkája (az út hossza 260 méter, 
szélessége 5 m, a munka értéke folyóméterenként 10 lej) 

2600 lej 
2. A régebbi, 340 m hosszú útszakasz javítása, sán

colása stb. (átlag 10 napszám egyenként 40 lej) 400 lej 
3. A felső útszakasz (67 m) teljesen újonnan való el

készítése (méterenként 15 lej) 1005 lej 
4. A lakóház és a gabonás körüli föld-mozgatás és kb. 

40 m3 föld áthelyezése (köbméterenként 40 lej) 1600 lej 
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5. 9 hold zab learatása: 
9 kaszás, egyenként 60 lej . . . . 540 lej 
9 marokszedő, egyenként 35 lej . . . 315 lej 
9 kévekötő, egyenként 60 lej . . . . 540 lej 

6. 3 hold muhar és 3 hold szénafű lekaszá
lása 

(összesen 6 kaszás, egyenként 60 lej) . . 360 lej 

Az összes munka értéke 7360 lej 
A tábor ellátási költségei és a teljesített munka értéke 

között tehát mindössze 166 lejnyi értéktöbblet van. Ezt 
a csekély többletet több okkal is lehet magyarázni. Elő
ször is a tábor 6—8 tagja délutánonként, sőt néhány 
napig egész nap falukutató munkát végzett; ez idő alatt 
a tábor testi munkájában természetszerűen egyik sem 
vehetett részt. De aztán az augusztus elején meginduló 
és megszakításokkal napokig tartó esőzés miatt a tábor 
útkészítő munkájában félnapos szüneteket kellett tar
tani. Nem lehet figyelmen kívül hagyni a tábor városi 
tagjainak a testi munkában való gyakorlatlanságát; ez 
különösen a mezőgazdasági munkában csökkentette a 
munkatelj esi tmény t. 

A fent részletezett kiadásokon kívül a tábor gyűjtés 
útján összehozott kb. 3000 lejt kitevő saját vagyonát is 
felemésztette a táborozás. Ebből az aránylag kis összeg
ből néhány szegényebb tábortag útiköltségét kellett fe
dezni; ezenkívül levelezési meg egyéb kiadások mellett 
a fényképezési cikkekre keUett a legtöbbet fordítanunk. 
Még így is maradt mintegy 350 lejünk. Ez az összeg ké
sőbb, a táborozás befejezése után a fényképfelvételek ki
dolgozási és a másolatok elkészítési költségeit fedezte. 

Ami még a fentieken kívül e m,unkatábor történetének 
ismeretéhez tartozik, röviden összefoglalható, hisz éppen 
csak a legutolsó mozzanatokra kell ráirányítanom a fi
gyelmet. 

Hivatalosan a munkatábor 12-én ért véget. Aznap este 
bekocsiztam a szomszédos nagyközség csendőrőrsére, 
hogy bejelentsem a tábor befejezését. Az őrmester ud
varias előzékenységgel fogadott. Előadtam jövetelem cél
ját, és tudomására hoztam, hogy 13—14-én a tábor min
den tagja elhagyja a falut. Az őrmester megköszönte be-
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Jelentésemet, és arra a kijelentésemre, hogy remélem a 
táborral kapcsolatban semmi kifogásolni valót nem ész
lelt, kérdéssel felelt: mondott-e ő valaha is ilyet? 

Az utolsó nap az addigi munkánkat is nagyban hát
ráltató esős idő után, csodálatosan szép nyári estével 
végződött. A környékről összegyülekező kedves társaság
gal való találkozás már a falusi életből a városi életbe! 
való visszalendülés előjele volt, A tábortűz mellett min-j 
den volt, mi szem s száj ingere. Volt kedvesség, vidám-' 
ság, ének és tréfálkozás is. 

Mindaz, amit itt elmondtam, inkább megelégedettség
gel tölthet el az első romániai magyar diák-munkatábor 
elvégzett munkáját illetőleg. Ebben a tudatban a vá
rosba érkezésem után természetesen első kötelességemnek 
tartottam, hogy jelentést tegyek a munkatáborban ta
pasztalt dolgokról. Mikor a teológiára felmentem, előbb 
a tábor egyik volt tagjától, majd magától dr. Gönczi La-! 
jóstól, a Teológia újonnan megválasztott igazgatójától ér- i 
tesültem arról, hogy a munkatábort a belügyminiszter 
48.723 S. számú augusztus 11-én kiadott rendelete értel
mében meg kell szüntetni. A szűkszavú rendelkezés a 
feloszlatás indokát nem közölte. 

Csendben kezdődött meg és minden hírverés nélkül 
folyt le az első romániai magyar diák-munkatábor mun
kája. A táborozók közül senki sem látta és látja ezt a 
munkát többnek, mint ami volt. Senki nem hitte és hiszi 
a mutatkozó eredményeket országrengetöknek vagy ép
pen világraszólóknak. De az, hogy v é g r e m e g v o l t 
az e l s ő d i á k t á b o r és az, hogy megtörtént az első 
bizonytalankodó lépés, már magában is jóleső érzést sze
rezhet mindenkinek. A szavalás és a készülődés után ím, 
i t t az e l s ő k ö z ö s s é g i k e r e t e k k ö z ö t t 
m e g v a l ó s u l t g y a k o r l a t i t e t t . De ahogyan 
a készülődés tetté valósult, ahogy és amilyen légkörben 
a tervezett munka lefolyt, arra nézve — bármilyen kö
zel essék is időben hozzánk, és bármilyen közeláUó is 
legyen személyemhez ez a munka — kell, hogy legyen 
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néhány, a jövő diák-miinkatáborok szervezése szem
pontjából talán hasznosítható észrevételem. 

Különleges viszonyaink között magunk nem vehetjük 
egyszerűen át sem a hatalmas anyagi alapokkal és tu
dományos felkészültséggel rendelkező Gusti-féle oszta
gok és falukutató-csoportok (echipele de cercetári mono-
grafice), sem az eszményi szász diák-mimkatáborok szer
vezetét és nagyvonalú munkamódszereit. Viszonyaink 
arra utalnak bennünket, hogy ezektől az alakulatoktól 
a lehetőségekhez képest mindent eltanuljunk, de emel
lett saját magunk is igyekezzünk gyakorlati mimkánk 
megfigyeléseiből a szűkre szabott lehetőségek szem előtt 
tartásával a táborszervezést és a munkamódszert iUetö, 
életrevaló tanulságokat levonni. 

Világos először is az, hogy a táborozás nem a tábor
helyül kijelölt községben, hanem ott kezdődik, ahol a 
táborozásra készülő ifjúság tanulmányait folytatja, tehát 
az egyetemi városban. Míg ugyanis a tábor t e s t i 
m u n k á j ához csak nekiszánás, izomerő, némi ügyesség 
meg szakszerű helyszíni vezetés kell, és a munka sike
rül, a t á b o r i m u n k a s z e l l e m i r é s z e , a f a l u 
k u t a t á s különleges elméleti felkészültséget kíván. A 
kutatómunka általános módszerét éppúgy meg kell is
mertetni a kutatásra készülővel, mint annak a tudomány
ágnak különleges elméletét és főként gyakorlati fogásait, 
amelynek szempontjaival és módszereivel a falukutató 
munka bizonyos részletét végezni kell. A tábor faluku
tatásának sikere elsősorban a gondos és szakszerű elő
készülettől függ. Ezt nem lehet eléggé és elégszer hang
súlyoznom. 

Mindjárt az előkészület fontossága után a f e g y e l 
m e z e t t s é g és s z e r v e z e t t s é g jelentőségét kell 
kiemelnem. Fegyelmezettség nélkül a tábor munkája 
zökkenőknek, kisiklásoknak, sőt esetleg végleges meg
rázkódtatásoknak van kitéve. A munkatábornak t á b o r -
nak, azaz bizonyos határozott fegyelmi szabályok kere
tei közt dolgozó munkaegyüttesnek kell lennie. Ha sike
res munkát akarunk, a központi vezetés és feltétlen en
gedelmességi kötelezettség elengedhetetlen követelmény. 
A f e g y e l m e z ő erönek azonban nem a rideg és ér
telmetlen parancsnak, hanem a n é p é r t , a k ö z ö s -

437 



s é g é r t v a l ó ö n k é n t e s s z o l g á l a t eszmé
j é n e k k e l l l e n n i e . A szervezettséget már az elő-
készületbeli gondosság is megalapozza. Ha ugyanis az 
előkészület szakszerű és lelkiismeretes, a kikerülő em
beranyagból önként kikristályosodnak azok a csoportok, 
amelyeknek együttes és egységes munkája tudományos 
értékű falukutatást jelent. Nem kell figyelmen kívül 
hagynunk itt a m u n k a m e g o s z t á s k o r s z e r ű 
e l v é t sem. Az érintett személyes tapasztalatok szerint 
is lehetetlen olyan táborokban végezni a munkát, ame
lyekben a testi és szellemi munka nincs megosztva. Ha 
a testi és a szellemi munka felváltva való gyakorlásának 
hihetetlen fárasztó voltát nem is tekintjük, számba kell 
vennünk azt az alapvető kutatás-módszertani elvet, hogy 
a falukutatónak kora hajnaltól éppen úgy együtt keÜ 
lennie azzal a közösséggel, amelyet megfigyel, mint a 
testi munkásnak a szerszámaival és a talajjal, amellyel 
és amelyen dolgozik. Sőt a falukutatónak a nap folya
mán egyetlen perce, még az étkezés ideje sem lehet pi
henés; állandóan és éberen kell figyelnie minden szót, 
minden mozdulatot, amelyet hall és lát, hisz értékes 
munkát igazában csak az élet minden pillanatának meg
figyelése és a röpke, tünékeny jelenségek különböző esz
közökkel való rögzítése útján végezhet. 

Szinte éppen így magától értetődő az, hogy az ilyen
fajta s z e l l e m i m u n k á t ó l e l k e l l k ü l ö n í t e 
n ü n k még az ugyancsak szellemi síkba tartozó fa lu
g o n d o z ó m u n k á t is. Ennek a szempontjai egé
szen mások, jellege is más, tudniillik gyakorlati, míg a 
falukutatás mint adatgyűjtés pusztán tudományos hely
zet-rögzítő munka; ezt pedig semmiféle gyakorlati vagy 
más külső szempont nem befolyásolhatja. Természetesen 
ez nem jelenti azt, hogy a falukutatás eredményeit nem 
lehetne, nem kellene gyakorlati célokra felhasználni. En
nek éppen az ellenkezője áll, mert minél kérlelhetetle
nebbül felszabadítjuk a megfigyelést az egyes tudo
mányszakok kutatásmódszereitől idegen szempontok 
vagy gyakorlati irányelvek uralma alól, annál megbíz
hatóbb és így gyakorlati szempontból is annál használ
hatóbb a kapott helyzetkép. Ezt a falukutatásra készülő
nek, mint sarkigazságot, mindig szem előtt kell tartania. 
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Ez a magatartás tehát lehetetlenné teszi azt, hogy a fa
lukutató egyben íalugondozó is legyen, azaz hogy a falu 
erkölcsi, egészségügyi, jogi és más viszonylataiba neve
lői vagy ismeretközlő céllal avatkozzék be. Csak egyetlen 
példát említek. Az egyik kezdő falukutató a népi nö
vényneveket kérdezgette; a nevek följegyzésén kívül fel
adata volt lejegyezni a növényeknek a népi gyógyításban 
való alkalmazásmódját is. Egy ízben az egyik falusi asz-
szony tudományos szempontból képtelen babonás gyógyí
tási módról tett említést. Erről a falukutató orvosnöven
dék azonnal fölvilágosította az asszonyt. Ennek a felvi
lágosításnak az volt a következménye, hogy többé nem 
sikerült egyetlen, a növényekkel kapcsolatos népi gyó
gyítási módot sem megtudnia. Az ilyen kettős szempont 
.szerint végzett munka tehát akadályozhatja a kutatást, 
illetőleg a kutatótól befolyásolt adatokat nyújt, tehát 
meghamisítja a helyzetképet. 

Annak eldöntése aztán, hogy ki tartozzék a testi és ki 
a szellemi munkások csoportjába, már nem nehéz kér
dés. A kiválasztási elv ugyanis csak az arravalóság, ille
tőleg ezentúl ez elméleti előkészületben való részvétel és 
a komoly felkészültség lehet. 

Felvetődhetik, mint ahogy magánbeszélgetésben már 
fel is vetődött az a kérdés, hogy a munkatábor színhe
lyének megválasztására nagy gondot kell fordítani. Ez 
kétségtelen. De lehetetlen nekünk a Gusti-féle királyi 
osztagok és falukutató-csapatok gondos válogató eljárá
sát követnünk. Nem azért, mintha az nem volna esz
ményi és mintaszerű. Nem. De a Gusti módszerével való 
válogatás csak olyan anyagi alapok segítségével lehetsé
ges, mint amilyennel az ő társadalomkutató munkája 
rendelkezik. Nekünk nem áll rendelkezésünkre egy-két, 
sőt több tábor munkájának egész anyagi fedezetére sem 
akkora alap, mint amennyit a Gusti-féle falukutató-osz
tagok előzetes tapogatózó kiszállásai számára játszva te
remtenek elő. A mi munkatáboraink színhelyét a min
denkori szükség szabja m.eg. Ahol valamit feltétlenül fel 
kell építeni a közösség számára, oda kell rajzania az if
júságnak, hogy önkéntes munkavállalással mintegy maga 
vesse meg egy újabb közösségi intézmény vagy más helyi 
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vagy egyetemes célt szolgáló létesítmény alapjait. Ehhez i 
a helyi építőmimkához kajJcsolódnék aztán az egyidejű
leg párhuzamosan végzendő szellemi (falukutató) munka 
is. 

Ha valaki a mi egykori sajnálatosan kicsinyes viszo- \ 
nyainkat és e néhány sor megszületésének körülményeit 
ismeri, megértheti, milyen nehezen szántam rá magara 
arra, hogy észrevételeket írjak egy olyan munkáról, 
amelyben magam is részt vettem, és amelyről éppen 
azért tárgyilagos véleményt írnom alig-alig lehet. Beval
lom: nem szeretem az olyan alkalmakat, amikor nem 
burkolózhatom a személytelenségnek annyi emberi gyön
geséget elrejtő mezébe, hogy hűvös távolból, szenvtele
nül vizsgáljam a felmerülő jelenségeket, és mintegy 
magamból kilépve ítéljek és következtessek a kívülről 
megfigyelt tények kényszerítő hatása alatt. De néha, úgy 
látszik, másként is kell írni. Ezért van az, hogy most e 
pár sorban talán több a személyi vonatkozás és talán 
kevesebb az ítélkező készség, mintsem magam is üdvös
nek tartanám. Lehet, hogy egyesek inkább elhallgatásra 
ítéltek volna bizonyos részleteket. De úgy gondolom, 
hogyha magam ezt tettem volna, az egész táborozást 
másnak mutattam volna be, mint amilyen volt. Nem tit
koltam a készületlenséget, a szegénységet, mint ahogy 
nem titkoltam semmi lelki nehézséget sem, hiszen ma
gam csak arra törekedtem, hogy töredékesen is valós és 
mindenki számára tiszta képet rajzoljak a tábor munká
járól és tanulságairól. Ezért nem igyekeztem semmit sem 
szépíteni, őszintén leírtam azokat a tapasztalatokat, ame
lyeket a munkatáborban szereztem és azokat a gondola
tokat, amelyek az eredmények meg hiányok láttán ön
maguktól a tények logikai szükségszerűségével támadtak 
bennem. 

Ha most már túlbecsülnők azokat az eredményeket és 
a kelleténél többre értékelnök azokat az erkölcsi nyere
ségeket, amelyeket a munkatábor megrendezése hozott, 
éppen olyan helytelenül cselekednénk, mint aki fanya-
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n, kétkedőn, rosszindulatúan mosolyog vagy akárcsak 
eghúzódva hallgat, amikor a táborozás kérdéséről esik 
ó. E táborozás megrendezése vagy meg nem rendezése 
m lehetett az illetékesek számára önkényesen eldön-
ndö vagy éppen elodázható kérdés. Felelősségteljes volt 
döntés. De az is világos, hogy dönteni csak egyféle-
ippen lehetett. Bármilyen kicsi elvégzett munka több, 
int egy nagyszerűen kigondolt és részleteiben is kidol-
zott, de csak elméletnek maradó terv. A t e t t t ö b b , 
in t a r ó l a s z ó l ó b á r m i l y e n é k e s b e s z é d , 
ilamikor el kellett kezdeni a munkát, valakinek, vala-
lyen csoportnak, ha éppen a főiskolások önkéntes 
jlgálatra kész csapata indult el, hogy az előrelátható 
nnyal és a sejthető rosszakarattal dacolva, példát ad-
1 a magábaroskadt és tervtelen fiatalabb nemzedékünk-
k. De hogy olyan előjelek és annyi gátló körülmény 
zött is becsületes, letagadhatatlanul számbavehető 
inkát végzett ez az együttes, az határozottan e csoport 
nden tagjának személyes érdeme. Tőlük ugyanis meg-
lulhatja mindenki, hogy az elvégzendő munka értéke 
sikere nem az anyagi eszközök nagyságától, sőt nem 
csak a szellemi erők dúskáló gazdagságától, hanem 
ndenekelött a személyes nekiszánás, a lelki odaadás, 
önkéntes szolgálat komolyságától függ. És nem tű

in, vajon ezért a mély, emberi tanulságért nem volt-e 
lemes megrendezni Bábonyban az első romániai ma-
ar diák-munkatábort és végezni az első közösségi falu
tatást, hogy ennek hibáin, botlásain, szervezetlensé-
1, de egyben szellemi és erkölcsi eredményein okulva 
[hessenek útra az ezutáni szervezettebb munkatáborok 
indulhassanak el az alaposabban felkészült és ered-

kiyesebben dolgozó falukutató-osztagok. 
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AZ ERDÉLYI, BUKOVINAI £S A MOLDVAI 
MAGYAR NÉPBALLADA-GYÜJTÉS TÖRTÉNETÉHEZ 

1. A XVIII. század utolsó előtti évtizedében megi 
dúló magyar nyelvű folyóiratirodalom elsó' jelentkezésé 
sőt még azon túl több mint egy félszázadig, Erdélyi J 
nos háromkötetes népköltési gyűjteménye megjelenési 
(1846—1848) a korszak emberének a „pórnép" költész* 
iránti érdeklődéséről nagyrészt csak kéziratos éneke 
illetőleg verseskönyveink tanúskodnak. A felvilágosoc 
századának derekától kezdve azonban az évszázadok i 
jobbára csak históriás énekeket, névtelen vagy ismt 
nevű költök szerelmi énekeit, évődő, gúnyos vagy épp 
enyhén-vaskosan trágár dalszövegeit másolgató, deái 
műveltségű kéziratszerkesztök tolláról mindegyre be] 
lopakodik a verses gyűjteményekbe egy-egy olyan d 
rab, amely eddig nem ismert üde hangot és színt visz 
kor szenvelgő „érzékeny dalai«-nak fakó, egyhangú ' 
lágába. Ennek az új hangnak a jelentkezése termeszt 
szerűen nem független attól az általános érdeklődést 
amely a felvilágosodás korában a „köznép" tarthatatl 
társadalmi-jogi helyzete irányában már akkor is, a i 
vetkező század elején meg éppen elemi erővel jelenti 
zik. Az irodalomban az új hang felcsendülése, az új s: 
felvillanása kéziratos énekeskönyveinkben fel-feltüi 
dezö népi eredetű énekanyag jelentkezésében észlelhe 
Meglepő azonban, hogy énekeskönyveinkben, el egés2 
Petrás Ince János csángó dalgyűjteményének egybeál 
tásáig (1841—1842), a mindinkább szaporodó népköl 
szeti anyagban bizonyos mértékű műfaji elhatárolód 
sőt feltűnő műfajbeli hiány tapasztalható. Olyan ért 
mű elhatárolódás, illetőleg hiány, amely a népköl 
egyes műfajai körébe tartozó darabok iránti érdeklői 
teljes pangásából ered. 

Noha nem lenne érdektelen e kérdést a magyar fo 
lórkutatás vonatkozásában a maga teljességében mi 
vizsgálni, az itt közzéteendő gyűjtemény földrajzi ell 
tároltsága miatt szinte magától értetődően ezúttal a 
az erdélyi, a bukovinai és a moldvai folklórkutatás 1 
rére vonatkozó mozzanatokra kívánom ráterelni a 
gyeimet. 
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A XVIII. század közepétől a következő század negy
venes éveiig keletkezett erdélyi kéziratos énekeskönyvek
ben ugyanúgy jelentkezik a műfaji elhatároltság, helye
sebben: bizonyos műfaji hiány, mint általában az összes 
ez időből ismert magyar énekeskönyvekben. Az eleinte 
jórészt csak szöveges, később már dallamlejegyzéssel pá
rosult kéziratos énekanyag népi eredetűnek minősülő 
darabjai szerelmi énekek, panaszkodó vagy dévajkodó 
dalok; úgyszólván teljesen hiányzik közülük a népi bal
lada és a népi .románc műfaja, sőt ballada- és románc-
elemeket tartalmazó lírai darabbal is csak elvétve talál
kozunk. 

Az, hogy énekeskönyveinkben általánosságban is, kü
lönlegesen pedig éppen az ilyen jellegű hazai keletkezésű 
kéziratokban a ballada vagy akárcsak a balladás ének 
műfaja szinte merőben hiányzik, énekeskönyveinkkel 
kapcsolatban az egyik legnehezebben magyarázható ta
lány. A feltevéseken alapuló kétes értékű magyarázga
tás! kísérletektől óvakodva, kétségtelen tényként állapít
ható meg, hogy hazai vonatkozásban csak a Király jiú 
Éneke egy Biró Leányhoz címmel fennmaradt ballada 
tekinthető az Erdélyből lejegyzett balladák közül első da
rabnak; ezt Wén József kézdialbisi kántor Kézdivásár-
helyen 1808—1810 között összeírt, jórészt katonadalokból 
álló kéziratos gyűjteménye őrizte meg számunkra. Utána 
Kun Sámuelnek 1831—1832-ben, majd Torockói Czupor 
Andornak 1834-ben egybeírt énekeskönyvében jelentkez
nek olyan (dallam nélküli) verses darabok, amelyeket leg
alábbis a balladás elemeket tartalmazó énekek közé so
rolhat a kutató. 

2. Tekintetbe véve, hogy még Erdélyi János népköl
tési gyűjteményében is csak gyér számú balladára, bal
ladás töredékre vagy balladás darabra akad a vizsgálódó, 
tíilönösen ki kell emelnünk azt a tényt, hogy az első 
népköltési gyűjtemény, amely ilyenformán szinte min
den előzmény nélkül már jelentős számú népballadát és 
balladás jellegű dalt tartalmaz, a Petrás Incéé elsőként 
éppen a moldvai csángóság népköltési anyagából mutat 
be klasszikus szépségű darabokat. 

A moldvai csángó balladavilágról Petrás gyűjtését 
megelőzően már 1838-ban a Moldvában akadémiai meg-
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bízásból tájékozódó úton járt Gegő Elek futó említést 
tett; ö ugyanis tartalomszerűen hivatkozott a csángók 
között haUott Szilágyi és Hajmási balladára. Minden 
valószínűséggel Gegó'nek a moldvai csángó énekanyagot 
csak éppen említő, de vele szemben meglehetó'sen értet
lenkedő megjegyzései kelthették fel Döbrentoi Gábor ér
deklődését a moldvai csángók nyelve és népköltészete 
iránt. így érthető, hogy Petrás, a moldvai Klézse egy
kori, tragikus végű plébánosa, a múlt század 30-as— 
40-es éveiben, a csángóság iránt feltámadó népnyelvi
népköltési érdeklődés idején, főként éppen Döbrentei 
ösztökélésére vizsgálódó szemmel fordult az addig ilyen 
vonatkozásban előtte is teljesen ismeretlen csángóság 
népköltési világa felé. E vizsgálódás eredményeként Pet
rás két év alatt egy 34 és egy 54 csángó éneket magába 
foglaló népdalgyüjteményt állított össze és juttatott el 
Döbrenteihez. Ha nem tudnók, hogy éppen Petrás buz-
gólkodása idején Kriza Jánosnak a Vadrózsák kiadására 
vonatkozó felhívása pusztába elhangzó kiáltás maradt, és 
hogy valamivel később, 1846—1848 között Erdélyi János 
is csak nehézséggel tehette közzé a Népdalok és mondák 
három kötetét, talán szemére vethetnők az utóbb élők 
értetlenségével Döbrenteinek, hogy nagy tudományos-
irodalmi súlyát miért nem használta fel Petrás gyűjte
ményének közkinccsé tételére, s — e mulasztása nyo
mán — miért kellett ennek a rendkívüli értékű csángó 
anyagnak több mint száz évig lappangania, míg végre 
1956-ban szemünk elé került. 

Számomra el nem dönthető kérdés, hogy a maga vagy 
mások értetlensége, halogatása vagy — élete utolsó év
tizedében — a kicsinyes irodalmi harcokban való elkedv-
telenedés akadályozta-é meg Döbrenteit a gyűjtemény 
közzétételében. Bármi lett légyen is az ok, a ma már 
teljes egészében közzétett gyűjtemény gazdag anyagának 
láttán valóban csodálhatjuk Petrást, aki teljes elzártsá
gában klasszikus balladáink közül hatot, és emellett még 
tíz-egynéhány balladaelemeket tartalmazó panaszkodó-
és rabéneket is felvett gyűjteményébe. Klasszikus bal
ladáink közül az ő gyűjtése óta A nagy hegyi tolvaj és 
A pakulár — nála — 21-21 versszakos balladája, Mol
nár Anna, Budai Hona és A kegyetlen anya az eddig is-
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mert legrégibb változat. Emellett azonban Az árva ger-
lice, A három árva és a Marinka címmel számon tartott 
ballada is Petrás e gyűjteményéből kerülhet legkorábbi 
változatként a magyar balladák nyilvántartásába. 

Ehhez kapcsolódó észrevételként kínálkozik az a meg
jegyzés, hogy Petrás gyűjtéséből — nem tudni, a Döb-
renteihez eljuttatott kéziratból vagy a gyűjtőnek ettől 
független közlése révén — jó néhány más műfaj körébe 
tartozó darab mellett több ballada is napvilágot látott 
még a korunkig lappangó kézirat teljes anyagának közzé
tétele előtt. A Magyar Nyelvőr megindítója és a mold
vai csángóság első nyelvészkutatója, Szarvas Gábor már 
a múlt század 70-es—80-as éveiben folyóiratának nyelv
járási adalékai közé iktatta Az elcsalt feleség (Molnár 
Anna), A szívtelen anya (Budai Ilona), A három árva, 
a Marinka és A párja vesztett gerlice néven ismert 
csángó balladát. A szerkesztőnek ez a ballada-közzétevő 
eljárása aligha függetleníthető a kornak a ballada mű-
feja iránt a Vadrózsák megjelenése nyomán megélén
külő érdeklődésétől. 

Az újabb kutatás természetesen nemcsak az itt felso
rolt balladák vonatkozásában, hanem ezen jóval túlme
nően is jelentős mértékben bővítette ugyan a csángóság 
balladavilágára, valamint a moldvai csángó és román 
folklóranyag kapcsolataira vonatkozó ismereteinket, látni 
való azonban, hogy a hazai balladagyűjtés történetében 
nem Krizáé, hanem a Petrásé, a gyűjtésre való ösztöké
lésben pedig nem Erdélyi Jánosé vagy Gyulai Pálé, ha
nem a Döbrenteié az elsőség érdeme. 

Az azonban kétségtelen, hogy Gyulai már a Petrás 
gyűjtését követő években egyik székelysegi diákkori útja 
alkailmával (1845) lejegyezte Szilágyi és Hajmási balla
dájának egy helyszínen hallott változatát, jegyzete azon-
\m még az úton elveszett. így a Vadrózsák megjelenése 
előtt nem is tőle közölt ballada, hanem Nagy Lajosnak 
egy kis hírlapi tárcában közzétett klasszikusan komor 
szépségű Barcsaija keltett méltán feltűnést. Ennek „köl
tészeti szépsége", régies igealak-használata nemcsak ma
gát a lejegyzőt, hanem a balladai homály és a tragikum 
iránt különlegesen fogékony Kemény Zsigmondot is el
ragadtatott nyilatkozatra késztette. 
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3. Nem véletlennel, hanem a népiesség végleges erőre 
kapásával magyarázható az a folklórtörténeti tény, hogy 
a távoli elkülönültségben gyűjtögető Petrás buzgólkodá
sával egyidőben jelentkezik a hazai balladakutatásnak 
eddig elsőként számon tartott úttörő és egyben korszakos 
jelentőségű munkása: Kriza János. Mert mikor Petrás 
1841-ben az első csángó balladaszövegeket papírra vet-i 
hette, a tájt jelentette be — Erdélyit is megelőzve — 
Kriza a Vadrózsák egybegyűjtésének és közzétételének 
szándékát. S noha e terv bejelentését akkor közöny fo
gadta, több mint két évtizeddel később, 1863-ban végre 
mégis napvilágot láthatott a Vadrózsák, ez a magyar 
balladakutatás történetében olyan jelentős székely nép
költési gyűjtemény. 

Minthogy ma már — főként Faragó József teljes
ségre törekvő könyvészeti egybeállításából — jól ismer-
jülí Kriza egész népköltészeti vonatkozású irodalmi mun
kásságát — a Petrás-féle gyűjtemény kéziratban mara
dásának rejtélyéhez hasonló újabb folklórtörténeti ta
lánnyal találkozunk Kriza esetében is. Itt ugyanis ez i 
kérdés vetődik fel: Bár Kriza — a negyvenes évek elején 
megfogamzott tervéből ítélve — hihetőleg rögíönösen 
hozzákezdhetett népköltési anyagának egybegyűjtéséhez, 
hogyan lehetséges az, hogy a Vadrózsák megjelenési évét 
megelőzően népköltési vonatkozású közleményeibe csak 
lírai darabok, házasító és tréfálkozó dalok meg „rokon-
neműek" kerültek bele, holott a Vadrózsákban már klasz-
szikus balladáink kertjének legszebb virágszálai pompáz
nak. Pedig ekkorig Kriza nagy ösztökélője, Gyulai és a 
balladák mindaddig ismeretlen világának feltárulkozásán 
ámuldozó Kemény Zsigmond elragadtatott véleménye, sőt 
már Erdélyi Jánosnak az európai balladaköltészetről szóló 
megnyilatkozása is éppen eléggé sarkallhatta a Vadról 
zsák egybegyűjtőjét az ismeretlen székely balladakincs 
legalább egynéhány darabjának bemutatására. Az együt
tes bemutatás szándéka vezette-é Krizát vagy valamilyen 
más ok késztethette-é a halogatásra, ez számunkra el
dönthetetlen kérdés. Annál a Krizánál értetlenséget fel
tenni, aki 1863-ban végre közzétett gyűjteménye élén há
rom legszebb klasszikus balladánkat (egyiket két válto
zatban): Kádár Katát, Báthori Boldizsárt és Bodrogi Fe
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rencnét közölte, valóban minden alapot nélkülöző véle
kedés lenne. 

Noha az előbbiekben a tudománytörténeti hűség ked
véért a népballada-gyűjtésbeli elsőséget Petrásnak kel
lett odaítélnünk, a Kriza munkássága iránti legteljesebb 
elismeréssel kell kiemelnünk azt a tudománytörténeti 
tényt, hogy Kriza a Vadrózsák székely balladaanyagának 
bemutatásával tulajdonképpen megindítója és első mun
kása a hazai magyar balladakutatásnak. Az ö úttörő ér
demeit nemhogy hcilványította, inkább megnövelte, ra
gyogóbbá tette az azóta eltelt, több mint egy századnyi 
idő. 

Pedig ahhoz képest, amennyi balladát Kriza a Vadró
zsák megjelenése utáni gyűjtőmunkájával napfényre ho
zott, és még inkább ahhoz képest, amennyit a Kriza ha
lálától eltelt század gyűjtőinek munkássága népköltési 
közlésekbe felhalmozott, mindehhez képest a Vadrózsák 
balladaanyaga számszerüségben meglehetősen csekély. A 
Vadrózsákban ugyanis az előbb említetteken kívül a 
klasszikus balladák és románcok közé számítható darab 
még csak nyolc-kilenc van. Az előbb már említett négy 
balladaváltozattal együtt a Vadrózsák tehát mindössze 
12—13 klasszikus balladaváltozatot mutat be. Ha ehhez 
hozzászámítjuk is a gyűjteménynek az újabb stílusú bal
ladák és románcok közé sorolható legfeljebb öt-hat da
rabját, látnivaló, hogy a Vadrózsák ballada- és románc
darabjainak együttes száma még a húszat sem éri el. 
Annak ellenére, hogy ez a balladaanyag számszerűségé
ben elég csekély, a műfaj váratlan jelentkezése és az egyes 
darabok műfajbeli tökélye a hazai balladakutatás élet
útján különleges jelentőségűvé emeli Kriza gyűjtemé
nyét. Balladakutatásunknak még kiemelkedőbb mtmká-
sává kell minősítenünk Krizát akkor, ha tekintetbe vesz-
szük a Vadrózsák megjelenése után folytatott további 
ballada-mentő tevékenysége eredményeit is. E munkás
sága nyomán — mint Faragó József szíves szóbeli köz
léséből tudom — Kriza mintegy hetven, összesen tehát 
hozzávetőlegesen kilencven balladát mutatott be kora 
olvasóinak, értékelőinek. A hazai balladagyüjtés történe
tében — el egészen korunkig — nem ismerünk kutatót. 
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aki már merő számszerűségében is ennél kiemelkedőbb 
gyűjtési eredményt ért volna el. 

4. A nagy értök: Arany János, Fogarassy János, Gre-
guss Ágost, Gyulai Pál, Hunfalvy Pál, Kemény Zsigmond 
és mások értékelése után — a Vadrózsa-pörben megmu
tatkozó értetlenség ellenére — Kriza a továbbiakban elő
kelő helyet biztosított a balladának a most már nagy 
lendülettel folyó népköltési gyűjtésben. S noha a Vad
rózsák első kötetének megjelenése után Kriza egy máso
dik kötet megjelentetése érdekében — sikertelenül -
mindent megtett, újabb kötetének önálló kiadása helyett 
be kellett érnie azzal, hogy a Vadrózsák II. kötetéhez 
előkészített balladaanyag legalább a Magyar Népköltési 
Gyűjtem.ény első (1872), majd — már jóval halála után 
— harmadik kötetében (1882) lásson napvilágot. 

Az Arany László és Gyulai Pál szerkesztette Magyar 
Népköltési Gyűjtemény első kötetében Kriza gyűjtéséből 
csak egyetlen ballada. Molnár Anna egy székelység! vál
tozata jelent meg. Az az első pillanatra feltűnő jelen
ség, hogy e kötetnek balladában eléggé gazdag anyaga 
közé Krizától csak egy darab került be, nyilván azzal 
magyarázható, hogy o a hetvenes évek elején még min
dig — jogosan — reménykedhetett a Vadrózsák második 
kötete önálló megjelentetésének lehetőségében, és ezért 
nem járulhatott hozzá ahhoz, hogy a kötet anyagából 
egyes darabokat külön tegyenek közzé. Erre abból is kö
vetkeztethetünk, hogy viszont Kriza halála után hét év
vel, 1882-ben a Népköltési Gyűjtemény akkor közzétett 
III. kötetébe, a „balladák és rokonneműek" csoportjába 
a két szerkesztő már felvette a Kriza hagyatékából Gyu
laihoz került székelységi gyűjtés II. kötetének úgyszól
ván teljes balladaanyagát: 29 klasszikus és új stílusú da
rabot. Már az sem nagyon érthető, hogy Arany és Gyu
lai hogyan nem tette közzé a tőlük szerkesztett Népköl
tési Gyűjtemény egy külön köteteként az egész Kriza
hagyatékot, az azonban még kevésbé menthető, hogy a 
Kriza halála óta eltelt csaknem egy század alatt folklór
kutatásunk nem kerített sort Kriza népköltési gyűjtése 
eredményeinek és benne a tőle egybegyűjtött ballada
anyagnak teljes kritikai kiadására. 
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E sajnálatos nemleges tény kidomborításával és a jövő 
jóvátétel szükségességének hangsúlyozott kiemelésével 
egyidejűleg a hazai magyar balladakutatás életútján kü
lönös jelentőségűnek kell tekintenünk az Arany László 
és Gyulai Pál szerkesztette Magyar Népköltési Gyűjte
mény megindulását azért is, mert a Gyűjtemény I. és III. 
kötetében Krizának a Vadrózsákban közölt ballada
anyagát az ugyancsak általa gyűjtött és itt közzétett da
rabokkal ötven-egynéhány ballada, illetőleg balladavál
tozat közzétételével számszerűségben jelentősen megnö
velte. Emellett azonban maga az a tény, hogy az I. kötet 
az anyag székelység! származását címében is kiemelte, a 
hazai balladakutatás szempontjából a Gyűjteményt már 
az indulás pillanatában különleges jelentőségűvé tette. 

A Népköltési Gyűjtemény első kötete a hazai ballada-
kutatás szempontjából nemcsak Kriza, hanem legalább 
ugyanolyan mértékig a többi, először itt jelentkező bal-
ladagyűjtö munkássága eredményeinek közzététele miatt 
is jelentős. E kötetben az egyik szerkesztő. Gyulai gyűj
téséből mintegy 13 balladával és balladatöredékkel talál
kozunk. A gyűjtőpontoknak Gyulai adta rögzítését ko
ránt sem úgy kell értelmeznünk, hogy ö helyszínen gyűj
tötte volna e darabokat, hanem — egy futó utalásból kö
vetkeztetve — úgy, hogy maga Kolozsvárra vetődött 
szolgalegényektől, háztartási alkalmazottaktól jegyezget
te le a balladákat. A többi gyűjtő balladaváltozatait sem 
lehet okvetlenül a helyszínen lejegyzett daraboknak te
kintenünk. Ilyen fenntartással kell a gyűjtök között em
lítenünk Baló József, Felméri Lajos, Gálfi Sándor, Ha
lász Dezső, Péterfy Albert, Pusztafi Kálmán, Sándor Do
mokos, Szabó Károly, Szabó Sámuel, Vass Tamás nevét 
és — az álnévnek tetsző — Háromszéki és Zajzoni nevet. 

Mint az előzőkben láttuk, a Gyűjtemény III. köteté
ben már Kriza is jelentős számú balladával van képvi
selve. E kötet azonban szintén nemcsak tőle tartalmaz 
székelységi balladaanyagot. Itt ugyanis Kriza gyűjtésétől 
elkülönített csoportban kapott helyet a Benedek Elek és 
Sebesi Jób gyűjtötte 42 székelységi ballada, illetőleg bal
ladaváltozat is. Mind a Kriza, mind a Benedek és Sebesi 
gyűjtötte balladaanyagban a nagyobb részt a klasszikus 
balladáink és románcaink közé számító darabok teszik, 
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melléjük azonban jelentős számú újabb stílusú ballada 
és románc sorakozik fel. S noha különösen Sebesi pon
tosságával szemben a folklórkutatók bizonyos fenntartás 
szükségességét hangsúlyozzák, nem kétséges, a Magyar 
Népköltési Gyűjtemény itt értékelt két kötete jelentős 
anyaggal gazdagította a korabeli hazai magyar ballada
kincsre vonatkozó ismereteket. 

5. Ahhoz, hogy a Népköltési Gyűjteménynek az erdélyi 
folklór irányában mutatott érdeklődését tovább is nyo 
mon követhessük, ki kell lépnünk a népköltési gyűjtés 
megindulásának századából, és át kell lépnünk legalább 
századunk kezdő évtizedébe. Az érdeklődés továbbra is 
az ősi balladakincs legfőbb letéteményesének, őrzőjének, 
a székelységnek népköltési világa felé irányul. A Kis
faludy Társaság megbízásából 1901—1903 között Mai-
land Oszkár tesz erdélyi gyüjtöutat székely népdalok és 
néphagyományok gyűjtése céljából, hogy ,,a székely nép
iéleknek még föl nem jegyzett, már-már veszendő, naiv 
megnyilatkozásaiból megmenthesse azt, ami még ment
hető" [MNGy VII. köt. V. 1.]. A gyűjtőmunka tisztes ered
ményeiből lát napvilágot a Székelyföldi gyűjtés cím
mel közzétett tekintélyes kiadvány a Gyűjtemény VII. 
köteteként. A gyűjtőmunka a helyszíni gyűjtés pontjai
nak jelzéséből megállapíthatóan — helytelenül — éppen 
úgy szélesebb körűen értelmezi a címbe foglalt táji meg
jelölést, mint azóta is a magyarországi néprajzi kutatók 
közül nem egy: belevesz a székelység tulajdonképpeni 
lakóterületén, az egykori Csík-, Kászon-, Maros-, Udvar
hely- és Háromszéken kívül a régi vármegyei területe
ken fekvő pontokat is. Pedig a Mailandtól a kötetben 
közzétett balladák közül a Szőcs Mari balavásári és ma-
gyarlapádi, Az eleven leány szentmihályfalvi, Szilágyi 
Mózes (Az apagyilkos legény) és Pénteken jó reggelt kez
detű aranyosrákosi. Túr a disznó kiskendi, A vizhefúlt 
leány marosludasi, A halálra táncoltatott leány balavá
sári. Az árva miriszlói, Barna Péter és A gyermekgyilkos 
anya egy-egy töredékes csombordi változata nem a ke
leti székelység, hanem a keleti székelységen kívüli er
délyi magyarság balladavilágából mutat be válogatott 
darabokat. A kötet anyagából valóban székely balladának, 
illetőleg balladás éneknek e kötetben csak A sólyom mar-
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tonosi (töredékes), Az eladott leány parajdi, Tállos Erzsi 
etédi és szovátai, A rossz feleség nyárádszentannai, a 
Barcsai csíkszentiváni, és a Szállj le, holló tarcsafalvi 
változata tekinthető. A hazai balladavilág ismerete szem
pontjából e gyűjtés ugyan új, meglepő felfedezéseket 
nem eredményezett, figyelemre méltó folklórföldrajzi 
adalékokat szolgáltatott azonban az egyes balladatipusok 
erdélyi elterjedésére, valamint a szövegek változataira 
nézve. 

6. A Népköltési Gyűjtemény első kötetének az előb
biekben csak felsorolásszerűen említett gyűjtőnevei közül 
— a szemle menetét egy kissé megzavarva — meg kell 
állanom Szabó Sámuel nevénél. Az ő személyéhez ugyanis 
a Marosvásárhelyi Reformmá tus Kollégium diákjainak a 
múlt század hatvanas éveiben végzett olyan folklór- és 
éppen balladagyűjtö tevékenysége kapcsolódik, amely 
megérdemli legalább a futó megemlékezést. 

A Marosvásárhelyi Református Kollégium elöljárósá
gának 1857. június 10-én történt választása alapján Szabó 
Sámuel 1858 szeptemberében kezdte meg a Kollégium 
természetrajzi tanszékén tanári munkáját. A szakja el
lenére elsősorban irodalmi érdeklődésű fiatal tanár nem 
a természetrajz, hanem az iskolai anyagon túlmenő ma
gyar nyelvi és főként irodalmi ismeretek gyarapítására 
ösztökélte a gondjaira bízott diákságot. Minden bizonnyal 
külföldi tanulmányútján a nyugat-európai nagy népköl
tészeti gyűjtőmozgalmak és a nyomukban fellendülő fel
dolgozó munka eredményeinek ismerete, valamint támo
gatóinak, barátainak, a magyar népköltészet nagy érté
kelőinek, Arany Jánosnak és Gyulai Pálnak személyes 
hatása irányíthatta Szabó Sámuelt az irodalom és a nép
költés felé. Ez az érdeklődés késztethette őt arra, hogy 
a Kollégium diák önképzőkörének kereteit felhasználva, 
megszervezze a tudomásunk szerint legelső és a maga 
századában egyben legjelentősebb eredményekre eljutott 
hazai diák-gyűjtömozgalmat. E közösségi jellegű gyűjtő-
mozgalom eredményeképpen 1859—1864 között a maros
vásárhelyi diákok egy mintegy 900 népköltési darabból 
álló gyűjteményt hordottak egybe. S noha e hatalmas 
gyűjtemény teljességében máig sem került elő — az utó
dok kezén elkallódott vagy lappang (?) — az önképzőkör 
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kéziratos folyóiratának (Közlemények az önképzőtárs\í-
lási művekből) ránk maradt négy évfolyamából más nép
költési anyag mellett húsznál több balladát ismerünk. A 
kéziratos folyóiratban ránk hagyományozott darabok kö
zül Szabó Sámuel később többet közzé is tett Arany Já
nos K o b z o r újában, a marosvásárhelyi Széke ly 
K ö z 1 ö n yben, majd a Magyar Népköltési Gyűjtemény 
I. kötetében, a kéziratos folyóirat évfolyamaiban azon
ban még olyan ritka értékek lappanganak kiadatlanul, 
mint a Kádár Kata két, Bíró Szép Anna, Kis Görgényi 
Miklósné, Kevély István uram, A nagy hegyi tolvaj, A 
három, árva, A pávás leány egy-egy változata; köztük 
olyan változatok is, amelyek a maguk típusában figye
lemre méltó változatot képviselnek. S noha a ránk ma
radt anyag közelebbi tanulmányozásának eredményekép
pen kiderült, hogy maga a gyűjtésre ösztökéld tanár ön
álló helyszíni gyűjtőmunkát nem végzett, az a körülmény, 
hogy kezdeményezésére a marosvásárhelyi diákok köré
ben még a Vadrózsák megjelenésének éve (1863) előtt 
ilyen nagyarányú és nagy eredményeket hozó gyűjtő
mozgalom kezdődött, különleges jelentőségűvé teszi Sza
bó Sámuel szerepét a hazai magyar balladagyűjtés tör
ténetében. 

7. Eléggé szembeszökő az a sajnálatos tény, hogy az 
1859-ben alakult Erdélyi Múzeum-Egyesület a hazai út
törő kezdeményezés után olyan kevés figyelmet szentelt 
a népköltési és éppen a baUadagyűjtésnek. Pedig már 
az első egyesületi tudományos előadáson a vezetőség 
egyik jelentős alakja, Gyulai Pál Adalék népköltésze
tünkhöz címmel tartott értekezésében nemcsak hogy a 
magyar népköltési gyűjtés vonatkozásában tett elvi je
lentőségű észrevételeket, hanem előadásába beleszőve a 
maga gyűjtéséből több balladatöredékkel és balladaele
meket tartalmazó énekkel együtt néhány klasszikus és 
újabb stílusú balladát is bemutatott (Kádár Kata, A tő
röktől elrabolt leány, A nagy hegyi tolvaj. Kerek udvar, 
kicsi ház, Szőcs Marcsa, Tamás Rózsi). Az előadásnak és 
balladabemutatónak — Gyulai saját tájékoztatása szerint 
— a népköltés szépségeinek meglátásához akkor még 
vak mágnás és értelmiségi hallgatóságra alig valami ha
tása volt, csak a jelenlévő Krizát sarkallta szinte két év-
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tizede kezdeményezett gyűjtőmunkája eredményeinek 
közzétételére. Noha Gyulai egy epés levélbeli megjegy
zésében előadása visszhangtalanságát elsősorban a mág
násság osztálygögjéből eredő értetlenségnek tulajdonítot
ta, aligha lehet ezt az ilyen értelmű értetlenséget ez osz
tály tagjai között általánosnak tekinteni, hiszen — mint 
ismeretes — éppen az Egyesület főrangú alapítója, 
gr. Mikó Imre volt az, aki messzemenő megértésével — 
anyagi és erkölcsi támogatásával — Krizát a Vadrózsák 
közzétételére nemcsak ösztökélte, hanem őt a kiadáshoz 
tdle telhetőleg hozzá is segítette. 

Ilyenformán ha Gyulai előadása nem is volt döntő 
mozzanat a gyűjtés általános hazai megindulásához és 
nem is fűzte Kriza gyűjtését oly szorosan a fiatal Egye
sület életéhez, mint amilyen mértékben az az egyesületi 
tevékenységre és a gyűjtés kiterjesztésére nézve üdvös 
lett volna, mégis tagadhatatlan, hogy az előbb említett 
nevezetes egyesületi előadás a hazai folklórgyűjtés tör
ténetében olycin megnyilatkozás, amelyre a kérdés tu
dománytörténeti szemléje rendjén kiemelkedő esemény
ként a késő utódnak is hivatkoznia kell. 

A kezdeti lendület megtorpanásával kapcsolatban 
egyébként nem is a Gyulaitól kiemelt értetlenséget, ha
nem inkább azt a Gyulai életrajzából ismert tényt kell 
figyelembe venni, hogy ö már az Egyesület működésének 
kezdetén, 1862-ben véglegesen Pestre került, a Vadró
zsák megjelenése után alig egy évtizeddel, 1875-ben pe
dig Kriza távozott el az élők sorából. Mindenesetre a 
Vadrózsák megjelenésétől Seprődi Jánosnak e század el
ső évtizedében való fellépéséig az Egyesület 1874-től meg
jelenő folyóiratának, az E r d é l y i M ú z e u m n a k mun
katársai alig valamelyes érdeklődést mutatnak a nép
költési gyűjtés iránt. A század végéig mindössze két bal
ladaközlemény jelenik meg e folyóirat hasábjain: a Nép
költési Gyűjtemény III. kötetének egyik gyűjtője, Se-
besi Jób 1888-ban 32 balladát és néhány balladai elemet 
is tartalmazó éneket tett közzé. Az első közlemény leg
értékesebb darabjai a régi stílusú balladák közül kerül
tek ki: A megesett leány küküllövári, Nagy Bodrogi Ta
más és Király Kis Miklós csikszentdomokosi, a Kömíves 
Kelemennék, egy teljesebb csíkszentsimoni és egy töredé-
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kes tordai, valamint A halálra táncoltatott leánynak egy 
medeséri változata (Sári bíró lánya). Sebesi közléséból 
a legjelentősebb klasszikus balladák közé számítható a 
Barcsai-típusba tartozó Martonosi Péter; az ilyen tekin
tetben meglepően tájékozott közlő ennek nemzetközi kap
csolataira is rámutat. A csíki balladák közül való a bojár 
kézre kerülő csíki leányok sorsát példázó Rofai Klára. 
Az újabb stílusú balladák közül e közleménybe is beso
rolódott néhány jóval jelentéktelenebb darab; ezek már 
székelységen kívüli területről valók. A lejegyzési helyül 
jelzett pontok közül azonban egy-kettő (Apahida, Csúcsa) 
nehezen tekinthető olyannak, ahol a múlt század végén 
a törzslakosságtól magyar folklóranyagot lehetett volna 
gyűjteni. Ha ott gyűjtötte is, más vidékről odavetödött 
énekesektől gyűjthette Sebesi ezeket a balladaszövege
ket. Az első közleménjoiél is jelentősebb Sebesinek az 
E r d é l y i M ú z e u m-beli második közlése, amely 
ugyanebben az évben jelent meg. A minden darabjában 
székelykeresztúri lejegyzésűnek jelzett kis gyűjtemény
ben szerre felvonuló klasszikus balladák közül a Kádár 
Kata típusba tartozó Benedek Ilona, A gyermekgyükot 
leány (Szép leány Máriskó), Az áspis kígyó. Fehér Anna, 
A csodahalott (Budai Éva) mellett van egy olyan is, 
amely a régebbi típusú balladák motívumait tartalmazza: 
a hazatérő, de királybíró atyjától fel nem ismert és elű
zött fiú balladája (Csonka királybíró). A közlemény többi 
darabja (Égető Bertalan, Török Trézsi fia, Híres vám 
Kolozsvár OS, Bokor Jidi, Bánkodi Katica, Selyem Róza] 
az újabb stílusú balladák közé tartozik. 

Az itt ismertetett két közlemény ballada- és balladás 
énekanyaga már számra is olyan jelentős, hogy ha ehhez 
még hozzávesszük Sebesinek a Népköltési Gyűjtemény 
III. kötetében Benedek Elekkel együttesen közölt 42 bal
ladáját, illetőleg balladaváltozatát, a múlt századi balla-
dagyüjtök között Sebesít előkelő hely illeti meg. Az ilyen 
értelmű értékelés súlyát némiképpen csökkentheti az a 
körülmény, hogy Sebesivei szemben balladaváltozatainak 
nyelvi csiszoltsága, irodalmias formája miatt a közlés 
pontossága tekintetében a jogos kételyből táplálkozó fenn
tartással szokás élni. 
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8. A népballada iránt Gyulai kezdeményezése és a 
adrózsák megjelenése nyomán egyre erősödő érdeklődés 
ínyszerítö erővel késztet arra, hogy e két mozzanattal 
3zzunk kapcsolatba minden olyan, a népballadagyűjtés 
Írébe tartozó jelenséget, amely a balladaanyag további 
irarapításához vezetett. Már a Magyar Népköltési Gyüj-
mény megindítása sem függetleníthető a Vadrózsáktól 
1 így Krizától, még kevésbé az első szerkesztőtől, Gyu-
itól, mint ahogy nem lehet ettől elkülöníthető jelen-
ignek tekinteni azt sem, hogy az 1872-ben meginduló 
[ a g y a r N y e l v ő r első szerkesztője. Szarvas Gá-
)r is — szerkesztősége egész ideje alatt, de főleg az első 
rtizedben a néphagyományok közlése rendjén jelentős 
ret biztosít a népballadák gyűjtőinek is. Magának Kri-
inak ugyan a folyóirat lapjain csak egy balladája, az 
dvarhelyszékröl származó Miklós úrfi jelent meg gyűj-
je halála évében, nyomában azonban Paál Gyula Csík-
íl, Gyergyóből, Küküllőből és Marosszékböl öt darab 
L három árva, Balázs Boris, Pais Mózsi vút gondoltál, 
'.renc Józsi mit gondoltál és Lázár Benci) közlésével 
lytatja a Nyelvőr ilyen jellegű közleményeinek sorát. 
balladaközlők között Paállal szinte egyidőben jelent-

izik marosszéki gyűjtésével a történész Deák Farkas. 
ile a Júlia szép leány (A mennybe vitt leány), a Kőmí-
's Kelemen, A hajdúkkal útnak induló leány klasszi-
is, valamint a Nagyszereda gyászban van kezdetű, he-
i keletkezésűnek látszó, újabb stílusú balladával talál-
izunk a Nyelvőr köteteiben. A Nyelvőr székelységi 
•űjtó'i közé tartozik T. Nagy Imre is két balladás darab 
yőric Ferenc mit gondoltál? Nóta a móriaméról — víg-
Üada) közzétételével. Háromszéket László Dávid gyüj-
séből a Nyelvőrben egyetlen ballada: Böröj Mari (A 
ermekgyilkos anya) képviseli. Már a folyóirat második 
írkesztőjének, Simonyi Zsigmondnak szerkesztősége 
íjén a balladaközlésben megmutatkozó kétségtelen ha-
atlás korában teszi közzé Koronczy Imre Kádár Kata 
a Barcsai típusba tartozó Bethlen Anna egy-egy, az 

ivarhelyi Kadicsfalván feljegyzett változatát. 
A gyűjtés helyének jelzéséből látnivaló, hogy a gyűj-
í érdeklődése évtizedeken át túlnyomóan a népballada 
izi letéteményesének tekintett székelység felé fordul. 
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Jóval csekélyebb hajlandóság mutatkozik a Nyelvőr gyűj
tőiben a más hazai tájakon való helyszíni munkára. Csú 
Földes Jánosnak egy korábbi és Kesztenbaum Bélának 
egy valamivel későbbi közleménye mutat be egy-egy 
Arad vidéki balladát (Megöltek egy leányt, Horváth széf 
Ilonka). Ha mindezekhez még csatlakoztatjuk a nagy ma
gyar folklórkutatótól, Katona Lajostól — Nagybányáról 
— közzétett A királyfi változatot, a már előbb szóvá tett, 
Petrás közölte csángó balladákat is ide vonva, számba 
is vettük azt a nem lekicsinylendő szerepet, amelyet a 
M a g y a r N y e l v ő r a hazai balladaváltozatok gyűj
tése, illetőleg közzététele vonatkozásában játszott. 

Ha aztán magyarázatát kívánjuk adni annak a feltűnő 
jelenségnek, hogy a Nyelvőr népköltési és különlegesen 
éppen balladaanyag-közlési készségében a század végén 
megindult ellanyhulás után miért jelentkezik századunk 
elején még határozottabb hanyatlás, a magyarázatadás
ban a következő gondolatsort ajánlatos figyelembe ven
nünk: A múlt század végétől — e század elejétől Vikár 
Béla, Seprődi János, Bartók Béla, Kodály Zoltán és Ve
ress Gábor gyűjtőmunkájának megindulásától kezdve, a 
dallam és a szöveg egyidejű lejegyzésének módszere a 
balladagyűjtésben is olyan követelőén korszerű igényként 
jelentkezett, hogy a továbbiakban már nem lehetett a 
csak szöveges gyűjtés-közlés útját járni [erre nézve 1. 
alább a 11. pontban mondottakat]. Mivel az Ethnogra-
phia már 1902-ben, éppen Seprődi marosszéki gjrűjtése 
eredményeinek közlésével szentesítette ezt az igényt, a 
Nyelvőr szerkesztője számára nem volt más út, mint vagy 
példát venni a néprajzi folyóirattól és rátérni a szöveg 
és dallam egyidejű közlésének gyakorlatára, vagy pedig 
a néphagyománynak ezt a területét kiiktatni a folyóirat 
érdeklődési köréből. Noha hozzájárulhattak a szöveges 
balladaközlemények végleges elmaradásához más okok is, 
az Ethnographianak a korszerű gyakorlatra való áttérése 
és a Nyelvőr-közlemények hirtelen elmaradása között 
mutatkozó időbeli egybeesés mégiscsak az előbbi magya
rázat számbavételére ösztökél. 

9. Mindezek után a Nyelvőrnek a hazai balladagyűjtés 
eredményeinek közlésében betöltött történeti szerepét 
szerénynek és az első évtized fellendülése után hanyatló-
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nak kell ugyan minősítenem, az eredmények szerénysé
gét, a gyűjtésbeli-közlésbeli buzgalom ellankadását azon
ban olyan kezdeményezések feledtetik, amelyek a balla-
dagyűjtés korszerűbbé válására nézve döntő jelentősé
gűek. A múlt század utóján ugyanis a néprajzi és vele 
együtt a népköltési gyűjtés is az alkalmi vizsgálódás és 
a műkedvelőség szintjéről elindulva, a szakszerű és mód
szeres tudományos tevékenység felé tesz jelentős lépése
ket akkor, amikor Jankó János megveti egy néprajzi mú
zeum alapját és megindítja a magyar néprajzi kutatás 
első önálló időszaki sajtótermékét, a máig is élő Ethnog-
raphiát. A népi élet rendszeres és tervszerű vizsgálatára 
vonatkozó kutatások megindulásának ebben a csecsemő
korában egészen természetes, hogy a kutatások irányát 
elsősorban a kezdeményezőnek és munkatársainak tudo
mányos érdeklődése szabja meg. Minthogy pedig Jankó 
és a környezetébe kerülő legtöbb kutató főként a tárgyi 
néprajz kérdései iránt érdeklődött, a meginduló új fo
lyóirat közleményeiben is eleinte jóval határozottabb lé
pésekkel haladnak előre a kutatók a tárgyi néprajz kér
déseinek szakszerű vizsgálatában, mint a folklórkutatás 
területén. 

Jóllehet Jankó maga a természetszerűen várható indu
lástáji tévetegség idején is már meglepően átfogó, széles 
távlatokban szemléli a magyar néprajz és benne a nép
költési vizsgálódás feladatait, első — bennünket a vizs
gálódás földrajzi tere miatt különlegesen is érdeklő — 
néprajzi monográfiája, Kalotaszeg magyar népe (1892) 
még úgy jelenik meg, hogy benne teljesen a figyelmen 
kívül reked a népköltés és így a ballada világa is; a szel
lemi néprajzot itt még csak a névtudományi, nyelvjárási, 
hiedelem- és szokásvilágbeli megfigyelések eredményei 
képviselik. Kétségtelen azonban, hogy Jankó népéletre 
vonatkozó szemlélete már az induláskor hamarosan túl
jutott ezen az egyoldalúságon, hiszen a kalotaszegi mo
nográfia megjelenését követő évben keze alól kikerült 
Torda, Aranyosszék, Torockó magyar (székely) népé-ről 
szóló monográfiájában érdeklődésének a szellemi néprajz 
irányában való kiszélesedésére — a tárgyi néprajzi ered
mények jelentkezése mellett — jó bizonyság a népköltési 
anyag közzététele. A hazai balladagyűjtés szempontjából 
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e monográfiában Fehér László és Szőcs Maris balladája 
egy-egy változatának, valamint egy Baj ka Sándorról 
szóló betyárballada töredékének közzététele feltétlenül 
számot tarthat a megemlítésre. 

10. Mindamellett egészen természetes, hogy ez a folk
lór vonatkozásban egyre gazdagodó, kiszélesedő szemlélet 
nemcsak Jankó egyéni vizsgálódásaiban, hanem a tőle 
irányított Ethnographia hasábjain munkatársai szemlélet
módjában is — kezdetben szerényebben, majd hovato
vább egyre erős ebben — olyan mértékben érvényesült, 
hogy a folyóirat hamarosan szakított a népköltési gyűj
tésben addig kirekesztöleg gyakorolt merő' szövegközlés
sel, és rálépett a népköltési anyagot a szöveg és a dallam 
egységében közzétevő eljárásra. 

Az E t h n o g r a p h i a megjelenésének első évtizedé
ben a hazai balladaanyagot bemutató közlemények még 
a régi csapáson haladnak: csak balladaszövegeket és bal
ladás énekszövegeket nyújtanak. így a Harmath Lujzától 
székelyföldinek jelzett Mihály Póliról szóló ballada A 
halálra táncoltatott leány egy változatával együtt még 
csak szövegközlésben került bele a folyóirat első köte
tébe. Ugyanezt az utat járja egy terjedelmesebb, székely 
balladákat bemutató közleményben Versényi György is: 
a Háromszékről közölt egy és a marosszéki Jobbágyfal-
váról származó hat ballada esetében még mindig csak a 
szöveggel ismerkedünk meg. A klasszikus balladák közé 
számító Tollas Erzsi (A halálra táncoltatott leány), a J6 
napot barna leány (A megesett leány), Az eladott leány 
és Biró Szép Anna (A hajdúkkal útnak induló leány) mel
lett az újabb balladák és balladás énekek anyagából szö
veges közlésben jelenik meg a Gyönge Józsi,, Barna Mis
ka és a Csíkszereda gyászban van kezdetű darab. Ezzel 
az egyébként folklórföldrajzi szempontból egyáltalán nem 
jelentéktelen közleménnyel aztán egyelőre le is záródik 
a hazai balladaközlésnek az a kezdeti, a műkedvelő gyűj
tök gyakorlatát jellemző szakasza, amely csak a dallam
tól elszakított szöveget mentette meg a tudomány szá
mára. 

11. A hazai népköltési gyűjtés és így a balladakutatás 
történetében a korszerűsödés vonatkozásában döntő for
dulatot jelentett Seprődi János gyűjtőmunkája. Seprődi-
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ben bizonyára gyermekkorától a dallam- és a szöveg egy
ségben éltek szülőföldje, Marosszék népköltészetének bal
ladái és dalai. Minden valószínűség szerint már a múlt 
század utolsó évtizedében — alapos zenei-zeneelméleti 
készültség birtokában — új utakon járó folklór-szemlé
lettel kezdett hozzá előbb közvetlen környezete, majd tá
volabbi erdélyi tájak népköltési anyagának gyűjtéséhez. 
E nagyarányú és messze távlatokra néző gyűjtötevékeny-
ség eredményeiből Seprődi először az E t h n o g r a -
p h i á b a n tett közzé 1902-ben egy marosszéki dalgyűjte
ményi;, ebbe azonban az erdélyi balladakincsből már ad
dig ismert egyetlen klasszikus ballada sem került bele, 
újabb stílusú ballada és régies balladás ének azonban itt 
is van: Tisza partján van egy hajó kikötve. Repülj ma
dár (katona-változat), Tőtik az erdei utat. Szép a huszár. 
Klasszikus balladákat egy évtizeddel később jelentetett 
meg tőle a folyóirat: a Barcsai, Molnár Anna, A megesett 
leány, Fejér László, A rossz feleség, A férj-ámitó asz-
szony egy-egy marosszéki változata mellett betyárballa
dák és más balladás énekek teszik jelentőssé számunkra 
az itt tárgyalt kérdés szempontjából ezt az újabb közle
ményt. Mindenik darab a dallam és a szöveg egységében 
jelentkezik, és ezért nem egy klasszikus balladánk dalla
mának első ilyen lejegyzéseként idézhető ma is az itt 
jelentkező darab. A két évvel később (1914) önállóan 
megjelent Eredeti székely dalok közé is bekerült az előb
bi közlésből a klasszikus Molnár Anna mellé több újabb 
típusú ballada és balladás ének. Ilyenképpen e gyűjte
mény 57 darabja közül mintegy tíz számíthat ma is a 
balladakutató érdeklődésére. Látnivaló, hogy a magyar 
népköltési gyűjtés zenei követelményeinek hangoztatá
sán kívül Seprödit a felismert igények eredményes gya
korlati alkalmazása miatt a hazai balladagyűjtés úttörő 
jelentőségű alakjának kell tartanunk. E vélemény bi
zonnyal még csak megalapozottabb lesz majd, ha — több 
mint félszázados halogatás, késedelmeskedés után — vég
re napvilágot lát Seprődi nagy erdélyi népdalgyűjtemé
nye. Bizonnyal ebben is nem egy eddig ismeretlen bal
ladaváltozat teszi majd teljesebbé a hazai balladakincs-
röl eddig kialakult képet. 



12. Bármennyire korszerű követelményeket hangozta
tott és valósított meg gyakorlatban Seprődi, első hang
jegyes balladaváltozatainak közzététele utáni években is 
jelentek meg erdélyi balladák a dallamtól elszakított szö
veggel, így tett közzé Kolumbán Samu két közleményé
ben (1904, 1906) a dévai csángó telepek népdalkincséből 
három, ballada- és románcelemeket tartalmazó népköl
tési darabot. Vele egyidöben az irodalomtörténész Ka
nyaró Ferenc is a puszta szövegközlés útját járta abban 
a három gyűjteményében, amelyek közül kettőnek 1906-
ban és 1909-ben az Erdélyi Múzeum, a harmadiknak 
1906-ban az Ethnographia adott helyet. A tőle napvi
lágra hozott anyagból csak a Csáki bíró leányának két 
változata, valamint egy, a Barcsai-típusba tartozó sza-
bédi ballada (Bethlen Anna) tartozik a klasszikus balla
dák közé, a többi az újabb stílusú, de régebbi elemeket 
is magukba olvasztott balladáink számát gyarapítja. Köz
tük Szabó Vilma és Szűcs Máris balladájának négy-négy, 
Váradi Jóska, Szeredai fogházban három-három. Balog 
Józsi, Györbér Áron, Berek Náni (A gyermekgyilkos anya) 
és Tollas Erzsi két-két. Csók Anikó (A gyalázat elől a 
halálba menekülő leány) és Dancsuj Dávid egy-egy szö
vegváltozatban kerül elénk. 

Az Erdélyi Múzeum még jóval később is helyet adott 
csak szöveget nyújtó közleménynek. így tette közzé pél
dául még 1944-ben is Székely Pál a Mezó'ségnek egyik, 
a balladaanyag szempontjából teljesen ismeretlen pontjá
ról. Bálványos váraljáról A nagy hegyi tolvaj. Varga szép 
Ilona (A csodahalott), A bús gerlice. Megöltek egy le
gényt című, illetőleg kezdetű balladának egy-egy eléggé 
ép, valamint A megesett leánynak egy töredékes változa
tát egy balladás rabénekkel (Ni, hun kerekedik egy fe
kete felleg) meg más folklórdarabokkal együtt. 

A régi nyomokon járó gyűjtó'gyakorlattal szemben, Sep
rődi első közleménye megjelenésének évtizedétől kezd
ve azonban jelentkezik a korszerű folklór-igényekkel 
számoló új lejegyzési és közlési mód is. Az úttörő kezde
ményezés erdélyi folytatói közül elsőként Veress Gábor, 
a Nagyenyedi Bethlen Kollégium zenetanára teszi közzé 
a dallam és a szöveg egységében előbb a Molnár Anni
nak egy sepsikőröspataki változatát (1904), majd ugyan-
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ennek a balladának egy másik változatával együtt klasz-
szikus balladáink sorából a Kádár Kata, Komlódi Zsu
zsanna, Kőmives Kelemen, Görög Ilona (A csodahalott) 
egy-egy változatát. Az újabb típusú balladák közül Ve
ress közleményeiben Márton Józsi, Rákosi Kata, Szabó 
Julcsa (A malom dobjába esett leány), Szabó Vilma (két 
változatban) és Az anyagyükos fiú balladája kerül elénk. 
A hazai folklór gyűjtés szempontjából eléggé nem sajnál
ható tény, hogy a vidéki kisváros értetlenségében a kor
szerű igényekkel gyűjtő Veress, két kis közleményének 
megjelentetése után, felhagyott a további hagyomány
mentő munkával. 

Az elmondottakból kitetszik, hogy a magas folklórigé
nyekkel számoló magyar gyűjtési gyakorlatnak hazai 
kutató, a — sajnos — élete utolsó éveiben egyre inkább 
háttérbe vonult, elmagányosodott, elbetegesedett Seprődi 
János volt egyik első munkása. Hihetőleg Vikár Béla 
századvégi fonográfos gyűjtési m,ódjának ismeretében 
Seprődi az Erdélyi Múzeum-Egyesület támogatásával ha
marosan a párhuzamos gépi rögzítés gyakorlatára is. rá
tért. És hogy mégsem vált belőle a hazai népdal- és bal
ladagyűjtés nagy szervezője és irányítója, annak okaként 
az úttörőknek, úgy látszik, törvényszerűen kijáró közö
nyön kívül a Vikár Bélának, majd Bartók Bélának és Ko
dály Zoltánnak — éppen az ő kezdeményezése idején 
megindított — gyűjtési és közlési módjával kapcsolatban 
hangoztatott kritikai megjegyzések miatt a „vidéki" Sep
rődivei szemben megmutatkozó fővárosi tartózkodás, s 
nem utolsósorban a világháború meg minden következ
ménye, valamint Seprődi egészségi állapotának Icedvezőt-
len alakulása, majd korai halála tekinthető. Példamutatá
sán indulva, nem saját kora, hanem a halála utáni ne
gyedik-ötödik évtizednek a harmadik nemzedékhez tar
tozó kutatói járják később és ma a korszerű balladagyűj
tés útját. 

Seprődinek a maga korára tett hatását csak ma érté
kelhetjük igazán, mikor a századeleji nagy balladamentő 
nemzedék halhatatlan érdemű gyűjtői már nincsenek kö
zöttünk, és így az idők távlatában tekintet nélkül a sze
mélyi érzékenységekre tárgyilagosan jelölhetjük ki he
lyét a hazai magyar balladagyűjtés történetében. Mikor 
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ennek az értékelésnek eredményeként Seprődi úttörő ér
demeit most hangsúlyozottan ki kell emelnem, nem sza
bad említetlenül hagynom azt a sarkalló hatást sem, ame
lyet a maga szaktudománya munkásain kívül középisko
lai diákjaira is tett. A Kolozsvári Református Kollégium 
tanári kara kétségtelenül az ő javaslatára már a század 
elején évenként pályadíjat tűzött ki népköltési gyűjte
mények anyagának egybehordására. Az a kevés, amit a 
pályázat eredményeiből eddig ismerünk, tudományos ér
tékénél fogva kötelezően arra késztethetné a hazai folk
lórkutatás történetével ezután foglalkozó kutatókat, hogy 
Seprődi ilyen irányú tevékenységének alapos megvilágí
tásával tegyék teljesebbé a nagy erdélyi folklórkutató 
tevékenységéről rajzolt, ilyen vonatkozásban is hiányos 
képet. 

13. Az indulástáji gyűjtés lendülete után különböző 
okokból megtorpant, Seprődi kezdeményezte erdélyi bal-
ladagyüjtés Bartók Béla és Kodály Zoltán korszakos je
lentőségű gyűjtőmunkájában hazai vonatkozásban már 
korán a balladagyüjtés terén is jelentős eredményekhez 
vezetett. Seprődinek 1902-ben közzétett első közleménye 
után hat évvel, 1908-ban Bartók Béla a hazai folklórte
rületnek mindaddig legismeretlenebb, de szinte legtöbb 
meglepetést tartogató táján, Csíkban gyűjtött székely bal
ladái közül jelentetett meg az Ethnographiában néhány 
klasíizikus szépségű, hang jegyes darabot: Kádár Kata, A 
nagy hegyi tolvaj és A három árva három-három, Mol
nár Anna két, Kőmíves Kelemenné, A hét rab testvér, 
A sárighasú kígyó (Az áspiskígyó), Nagy Bihaly Petemé, 
Magyarosi Tamás, A megcsalt férj (A férj-ámító asszony), 
A virágok vetélkedése egy-egy változata mellett az újabb 
típusúak között Üti vagy Farkas Miska négy, Burián káp
lár két, Benkö Júlia és Rokoly Katalin egy-egy változa
tát. Bartókot bizonyára a csíki balladaanyag zenei régi
ségekben jelentkező értékessége és érdekessége ösztö
kélhette arra, hogy elsőként az e dallamterületről szár
mazó darabokat tegye közzé nemcsak itt, de több mint 
másfél évtized múlva (1924) megjelentetett munkájában, 
A magyar népdalban is. Az emitt közzétett balladák és 
balladás énekek lejegyzési helyeként az esetek többségé
ben ugyanis csíki, gyergyói és kászoni községek: Csoma-
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íalva, Jenöfalva, Karcfalva, Tekeröpatak és Vacsárcsi ne
vével találkozunk, csak az egyetlen Marosvásárhely esik 
a keleti székelységen kívül. 

14. Balladákban e Bartók gondozásában megjelent 
gyűjteménynél jóval gazdagabb az a Bartók és Kodály 
együttes munkájaként közzétett népköltési kiadvány, az 
Erdélyi népdalok (1921), amely Vikár Bélának még 1900-
ban és 1902—1904 között gyűjtött, de addig meg nem 
jelentetett anyagán kívül Seprődi, Bartók, Kodály és 
Lajtha László gyűjtéséből tartalmaz 1907—1914 között 
lejegyzett balladaanyagot. E kiadvány jelentőségét a ha
zai balladagyűjtés és -közzététel történetében egyrészt a 
balladáknak és balladás énekeknek a gyűjtemény egész 
anyagához viszonyított jelentós arányszáma adja meg (a 
gyűjtemény darabjainak mintegy harmada ilyen jellegű), 
másrészt pedig az a tény, hogy máig sincs olyan tudo
mányos igényű folklórkiadványunk, amely az egész ha
zai balladaanyagra kiterjedően a szöveg és a daUam egy
ségében számszerűen tekintélyesebb balladaanyagot mu
tatna be, mint ez a félszázada megjelent, lényegében a 
hazai balladaanyagot így is szerényen, bár klasszikus da
rabjaiban jól képviselő gyűjtemény. A régi stílusú bal
ladák közül Az áspis kígyó, Az elcsalt asszony típusú 
ballada, A három árva (6 változatban), A hajdúk elcsalta 
leány (Bíró szép Anna), A nagy hegyi tolvaj (3 válto
zatban), A pogány király leánya, Basa Pista, Kádár Kata 
(3 változatban), Kőmives Kelemenné (4 változatban). 
Molnár Anna (2 változatban), a románcszerüek köréből 
A csodahalott (2 változatban), illetőleg A királyfi-típus-
ba tartozó darab foglal helyet a gyűjteményben. Ujabb 
stílusú balladáinkat mindössze négy-öt darab képviseli 
(A lusta feleség és A rossz /eZeség-típusba tartozó két da
rab, Barna Péter, Szabó Erzsi, Szabó Pista). A balladák 
közé sorolható A virágok vetélkedése három változatán 
kívül még mintegy 8—10, balladaelemeket tartalmazó 
bujdosó-, panasz- és rabének miatt tekinthető a gyűjte
mény mindmáig zenei szempontból is a hazai ballada
anyag egyik legfontosabb forráskiadványának. 

Noha ez a gyűjtemény már az első világháború befe
jeződése után látott napvilágot, anyagában mind száza
dunk első két évtizedében folytatott erdélyi és bukovinai 
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helyszíni gyűjtések eredményeire támaszkodik. Az anya
got tehát azok a gyűjtemények szolgáltatták, amelyelő-dl 
vagy már az előbbiekben szót ejtettem, vagy amelyeket 
az alábbiakban veszek majd szemügyre. 

Az E t h n o g r a p h i a balladaközlő tevékenységéről 
felvázolt kép teljesebbé tétele céljából itt kell futólag 
megemlítenem, hogy az első világháború kellős közepén 
Tóth Vilmos tett közzé egy régi székely énekekből egy
beállított udvarhelyszéki gyűjteményt. Tóth anyagába a 
régebbi stílusú balladák közül A pogány király leányá
nak kétszakaszos töredéke, A megesett leány (Jó estét 
barna leány), A páva-ének (Hej, páva, hej páva), az újabb 
keletkezésüek közül pedig Balog Józsi egy változata ke
rült bele. 

A székely balladakincs gyűjtésére vonatkozó mozza
natok közül itt kínálkozik megemlítésre az, hogy Ger-
nyeszeghy Ádám, úgy látszik, valamikor a két világhá
ború között végzett gyűjtéséből egy székely monográfia 
dallamos-szöveges közlésében a klasszikus balladák közül 
A rossz feleség (Jöjjön haza édesanyám) négy, A halálra 
táncoltatott leány (Tollosiné) két változatát' tette közzé, 
és ugyanakkor egy törökkori balladás rabóneknek két
szakaszos, befejező soraiban katonaénekké alakított va
riánsát iktatta bele mintegy 30 székely éneket tartal
mazó kis közleményébe. 

15. Az első világháború kitörése évében Kodálynak 
gazdag anyagot hozó bukovinai gyűjtéséből az előbb ér
tékelt kiadványba beleválogatott darabok felkeltették 
Bartók ós más folklórkutatók érdeklődését nemcsak a 
bukovinai székelység, hanem a moldvai csángóság folk
lórvilága iránt is. Ha kéziratos voltában nem is lehetett 
ismeretes Petrás gyűjteménye, az ilyen irányban tájéko
zott kutatók ismerhették Petrásnak a múlt század utolsó 
évtizedeiben a moldvai csángó népköltés területéről a 
M a g y a r N y e l v ő r hasábjain közzétett — az előb
biekben értékelt — balladaanyagát. így aztán, mikor jó
részt Vikár, Seprődi, Bartók, Kodály és Lajtha kutató
munkájának eredményeiből Bartók és Kodály gondozá
sában az erdélyi balladáknak olyan gazdag sorozata je
lent meg, érthető, hogy éppen e kötet két szerkesztője 
halaszthatatlan feladatnak láthatta az erdélyi magyar 
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balladakincs széles körű kapcsolatainak közelebbi isme
rete szempontjából rendkívül fontos bukovinai székely és 
moldvai csángó balladakincs egybegyűjtését. Más okokon 
kívül kétségtelenül jórészt az ilyenféle igény hangozta
tása indíthatta el gyűjtöútjára a hiány pótlására vállal
kozó kutatók közül a csángó folklórkutatás hazai út tö
rőjét, Domokos Pál Pétert. A húszas évek végétől egy 
évtizedig a csángók között folytatott helyszíni kutatás 
rendjén pontról pontra haladó kutatómunkával Domokos 
a csángó balladaanyag gyűjtésében kimagaslóan eredmé
nyes munkát végzett. Egyik három kiadást ért csángó 
monográfiájának, valamint egy csángó népdal-kiadványá
nak balladaanyaga — Petrás úttörő mutatványainak 
szinte teljes elfeledése miatt — a csángó balladavilág ú j 
rafelfedezését, illetőleg az iránta való érdeklődés feléle
dését eredményezte. Az addigi kutatás igazában csak a 
székelység vonatkozásában hordott egybe gazdag anyagot 
a klasszikus balladakincs folytatólagos hazai életére néz
ve: Domokos most a klasszikus és az újabb stílusú csángó 
balladák egész sorának közzétételével a balladakincsnek 
olyan méretű továbbéléséről adott beszédes bizonyságot, 
amelyre nézve — a legreménykedó'bbekben is — addig 
csak halvány sejtelmek élhettek. Gyűjteményében — a 
közlés sorrendjét megtartva — A párjavesztett gerlice, 
Molnár Anna (3 változat, illetőleg töredék), Kőmíves Ke
lemen (2 változat), Az áspis kígyó (3 változat), Márton 
szép Ilona (Júlia szép leány), A nagy hegyi tolvaj (4 vál
tozat), A halálra táncoltatott leány, Görög szép Ilona (A 
csodahalott; két változatban), A megcsalt jérj (A férj
ámító asszony). Seprődi Borbála (Az eladott leány), A 
kegyetlen anya (Budai Ilona), A három árva (3 változat), 
Megöltek egy szegény legényt a klasszikusnak minősülő 
balladaanyagot képviseli, míg Vajda János, Bilibók Já
nos, Bogár Imre, A pakulár és Ráduly Péter (Marinka) 
az újabb stílusú, illetőleg — hihetően — moldvai kelet
kezésű csángó balladák közül való lehet. Egyetlen szű
kebb folklórterületröl sem jelent meg e kötet közzété
teléig sem számbelileg, sem a balladaanyag értékeit te
kintve olyan jelentős kiadvány, mint amilyennek a Do
mokos közzétette csángó kötet a maga 31 darabjával 
bizonyul. 
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A csángó balladagyűjtésnek ezzel az alapvető forrás
kiadványával csaknem egyidöben Domokos közzétett egy 
másik olyan csángó dalgyűjteményt is, amely jelentős 
számú balladát tartalmaz. Ez az előbb ismertetett kiad
vány eló'tt egy évvel, 1940-ben jelent meg Mert akkor 
az idő napkeletre jordul címmel. Ez balladaanyagában 
ugyanazokat a balladákat foglalja magában, mint a csán
góságról szóló nagy monográfia. Emellett azonban Do
mokos a csángó népídaloknak és köztük a balladáknak szé
les körű megismertetésére is gondolt, mikor közzétette 
Rezeda címmel 96 csángó népköltési darabot magába 
foglaló kis gyűjteményét. E kötetecske balladaanyaga 
mintegy húsz darabból áll; köztük olyan klasszikus re
mekek vannak, mint A nagy hegyi tolvaj, Kőmíves Ke
lemen, Márton szép Ilona (Júlia szép leány), A kegyetlen 
anya (Budai Ilona), Az árva gerlice, Seprődi Borbála (Az 
eladott leány), A csodahalott és társai. E klasszikus da
rabokkal és hozzájuk csatlakozó jellegzetesen csángó (Rá-
duj Péter, Bilibók János, Marinka) meg néhány újabb 
stílusú balladával együtt a gyűjtemény egybeállítója a 
csángó balladakincsró'l valóban jellemző képet alakíthat 
ki a kötetke lapjait érdeklődéssel forgató olvasóban. 

A moldvai csángó kutatók sorában Domokossal együtt 
kell megemlítenünk Csűry Bálint nevét. Jóllehet ö első
sorban nyelvjárási megfigyelések végzésének célkitűzé
sével járt a Bakó vidéki csángók között, de ezzel egyidö
ben néprajzi, illetőleg népköltési megfigyeléseket is tett. 
Jegyzetei a második világháború viharainak áldozatul es
tek, hatalmas anyagából azonban egyik inkább néprajzi 
jellegű közlésében megjelentetett több csángó népköltési 
terméket, köztük A királyfinak egy bogdánfalvi válto
zatát is. Mint Csűrynek egyik gyűjtőútján kísérője, e 
sorok írója jogosan állíthatja, hogy a csángó feljegyzések 
elpusztuláskor több balladalejegyzés is megsemmisülhe
tett. 

16. A csángó balladavilág iránt felkeltett érdeklődést 
és várakozást csak még fokozták azok a Bartók, Kodály 
és Domokos kiadványai után megjelent, jóval szerényebb 
anyagot feltáró közlemények, amelyek egyrészt a buko
vinai székelység, másrészt meg a moldvai csángóság bal
ladavilágának közelebbi ismeretéhez hoztak újabb adalé-
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kokat. Közülük Ballá Péter bukovinai darabjai közül a 
Kékszakáll-tipusú Aradon szép Anna és A nagy hegyi 
tolvaj típusba tartozó Görög Mária két változata, vala
mint A három árva az eddig ismert régi, klasszikus stí
lusú balladák, Szabó Erzsi (A gyermeEgyilkos anya) és 
Barna Péter az újabb stílusúak mellé sorakozik fel, de 
mindenik csak újabb változatot, nem teljesen új balladát 
jelent. 

Valamivel többet ismerünk meg a csángó balladakincs
re vonatkozólag Veress Sándor egyik, láthatólag szintén 
csak válogatást nyújtó Ethnographia-beli közleményéből. 
Noha ö is csak A nagy hegyi tolvaj. Az áspis kígyó (tö
redék), A pakulár és Bogár Ilona egy-egy változatát köz
li, tájékoztatásul megemlíti, hogy a moldvai csángók kö
zött „sok székely balladát hallani". Legalább címszerűen 
fel is sorolja közülük ezeket: A három árva, Barcsai (Ká
dár Kata) és Kőmíves Kelemen. A Veress közölte dara
bok, illetőleg azok, amelyekre ö legalább címszerűen hi
vatkozik, mind olyan balladák, amelyeket a moldvai 
csángó anyagból már az addigi közlések révén ismerünk. 
Ez azonban egyáltalán nem csökkenti e közlemény érté
két, hiszen mikor minden újabb változat előkerülése tel
jesebbé tette a csángóság balladakincséről alkotott képet, 
az újabb meg újabb változatok felvetődése a csángóság 
között végzendő további rendszeres kutatás szükségessé
gére mutatott rá. 

17. Erdély némely vidékén már a végleges eltűnés me
redélyére jutott baUadavilágnak a székelység és főként 
a moldvai csángóság között ilyen eleven életéről szóló 
előbbi híradások ismeretében nem lehetett kétség, hogy 
a további kutatások még meglepőbb eredményekkel jár
hatnak. Nyilvánvalónak látszott azonban az is, hogy iga
zán eredményes munkát csak egy-egy földrajzilag körül
határolt folklórterület alapos átfésülésével, illetőleg mély
be hatoló vizsgálatával lehet elérni. 

Az ilyenszerü vizsgálódásban szükséges állandóság, fo
lyamatosság ós tervszerűség intézményes biztosítása, il
letőleg kutató közösségek megszervezése helyett még jó 
ideig a felszabadulás után is eleinte csak az egyéni ku
tatómunka hozott további sikerrel kecsegtető részletered
ményeket. Az elsüllyedtnek vélt mezőségi balladavilág-
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ból például Lajtha László a Szamosújvár környéki Szép-
kény erűszentmártonban végzett gyűjtése eredményeinek 
közzétételével (1954) hozott számunkra reménykeltő hírt 
akkor, mikor a Fehér László két változata, A párja vesz
tett gerlice mellett egy balladatöredéket (Lengyelország 
szélén) éa egy balladás éneket (Ha kiindulsz Erdély felől) 
tett közzé. Abból a körülményből, hogy a gyűjtemény 
közzétevője maga sem tekintette teljesnek anyagát, arra 
lehet következtetni, hogy ahol három-négy balladás da
rabot már a hiányos gyűjtés is felszínre hozott, ott gaz
dagabb aratásra/is lehetne számítani. Erre nézve azonban 
a Mezőség vonatkozásában csak valamivel később Jaga-
mas Jánosnak és Almási Istvánnak e területen folytatott, 
eredményeiben azonban még ismeretlen gyűjtőmunkája 
szolgáltathatna, illetőleg most már az itt alább követ
kező gyűjtemény mezőségi anyaga szolgáltat is kétség
telen bizonyságot. 

A Lajtha-íéle gyűjtemény megjelenésének évtizedében 
— a Kolozsvári Folklór Intézet megalakulása után — 
már tervszerű és rendszeres folklór-gyűjtőmunka folyt, 
de ennek eredményeiből először csak egy szemelvényes 
válogatás jelent meg Szegő Júlia és Sebestyén Dobó Klá
ra gondozásában (Kötöttem bokrétát, 1958). Ebben a 150 
népdalt tartalmazó gyűjteményben a balladaanyag leg
több darabja (Kádár Kata, Molnár Anna, A halálra tán
coltatott leány, A három árva, A leányanya. Görög Ilona, 
Madárka, madárka. Bogár Imre) a moldvai csángóság kö
réből került ki, csak két ballada képviseli Csík és Kászon 
(A rossz feleség. Fehér László), egy Kalotaszeg (Hallot
tátok, Nagykapuson mi történt?), egy pedig Szatmár (Szé
pen legel Szendrisz báró báránya) balladavilágát. 

18. E kiadvány közzétételét egy évvel előzte meg egy 
kisebb közösségi jellegű munka eredményeként egybeál
lított gyűjtemény. Ez egy olyan pont balladaanyagáról 
adott hírt, amely ponton és környékén rendszeres folk
lórkutatás még nem folyt. A Kolozsvári Zeneművészeti 
Főiskola egy kutatócsoportjának A lapádi erdő alatt cím
mel Almási István, J. Szenik Ilona és Zsizsmann Ilona 
gondozásában közreadott gyűjteménye Magyarlapádról 
való 58 népköltési darabja között ugyan csak két klasz-
szikus (A nagy hegyi tolvaj. Fehér László), három-négy 
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újabb stílusú balladára (Bakony erdő gyászban van, A 
malomdobba esett leány. Farkas Jtdcsa balladája, Elsza
ladt a ménes) és egy balladás panaszénekre (Vágják az 
erdei utat; 2 változatban) talál az olvasó, de ez is mu
tatja, hogy az erdélyi balladagyűjtésnek még nagyon sok 
eredménnyel kecsegtető jövője van. 

Az előbb értékelt Kötöttem, bokrétát gyűjteménnyel 
kapcsolatban itt említhető meg: feltűnő, hogy benne csak 
egyetlen kalotaszegi darabot lelünk. E területen ugyanis 
a gyűjtemény megjelenésének évtizedében a Folklór In
tézet kutatói (és éppen az említett gyűjteménynek egyik 
szerkesztője is) mélyre hatoló gyűjtést végeztek. A gyűj
tött anyagból azonban sokáig csak Kádár Kata és A tö
rőknek eladott leány balladájának azokat a gyerömonos-
tori változatait ismertük, amelyeket Almási István tett 
közzé. S ha már erről szó esett, itten kívánkozik kieme
lésre az utóbbi évek hazai balladagyűjtésének szempont
jából az a kiemelkedő jelentőségű tény, hogy a múlt év
ben éppen Almási István tett közzé Olosz Katalinnal 
együtt Magyargyerömonostor népköltészetéből egy tekin
télyes kötetnyi anyagot. E kötetben a két gyűjtő anyaga 
egymástól elkülönítetten, a folklór-igény kielégítésének 
két különböző szintjén egyfelől csak a szöveges lejegy
zés, másfelől pedig a szöveg és a dallam együttes gyűj
tésének gyakorlatáról tanúskodik. A két rész együttesen 
— legalább a balladaanyag szempontjából — mégis ki
egészíti egymást. A kötet dallammal is közölt darabjai 
között klasszikus balladáinknak, románcainknak olyan 
előkelő képviselői foglalnak helyet, mint a Gyulainé (Ká
dár Kata), Szép Klára (A töröknek eladott leány) két vál
tozata, Csáki bíró lánya (A halálra táncoltatott leány), 
A három árva két változata, Kedves feleségem: (A férj
ámító asszony), Jó estét, barna lány (A megesett leány) és 
az Egy bohó királyfi. A csak szövegesen közölt anyagból 
eltérő változatként az előbbiek mellé sorakozik a Gyu
lainé, a Csáki bíró lánya, A megesett leány, A férj-ámitó 
asszony egy-egy változata. Érdekes: nemegyszer párhuza
mosan, szöveges, illetőleg a szöveg és dallam egységében 
jelentkező változatokban tett közzé a két szerző az új stí
lusú balladák és románcok közé számító mintegy húsz 
más darabot. Ennyi balladás darab egy olyan kalotaszegi 
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település népköltészetéből, amely pontot a gyűjtők a 
népballada-anyag vonatkozásában a gyors halódás útjára 
jutott településnek tartanak, mondom, ennyi balladás da
rab láttán jogosan éledezhetik bennünk az a remény, 
hogy a folklórgyüj töktől sokáig elhanyagolt Kalotaszeg 
rendszeres átkutatása jelentősen gazdagíthatja ennek az 
érdekes néprajzi területnek balladakincséből eddig gyűj
tött ballada-, románc- és balladás énekanyagról való elég
gé szegényes ismereteinket. 

19. Közbevetőleg, a történetiség rendjét jócskán meg
törve, itt alkalomszerű megemlítenem, hogy az ilyenféle, 
jobbára szöveges, kisebb részében dallamot is közlő ki
adványfajta eléggé régi előképre is hivatkozhatik: Ko
dály Zoltán közreműködésével évtizedekkel előbb ilyen
képpen tette közzé Szendrey Zsigmond is a Magyar Nép
költési Gyűjtemény utolsó, XIV. kötetében a nagysza
lontai gyűjtés anyagát. Az e kiadványba foglalt ballada
anyagban A három árva, Bátori Kólára, illetőleg Bátori 
Ferencné (Az eladott leány), A megátkozott leány, A ha
lálra táncoltatott leány és A királyfi szöveg--, sőt a leg
többnek dallamváltozata is a klasszikus balladák világát 
képviseli. Mindez azt mutatja, hogy az újabb stílusú bal
ladák közé sorolható két-három más darabot is beleszá
mítva Nagyszalonta balladakincse már hat évtizeddel eze
lőtt még annál is szegényebb lehetett, mint amilyennek 
a hozzá földrajzilag legközelebb eső kalotaszegi Magyar-
gyerömonostorról való mai híradásból láthatóan a hazai 
folklórterületen a belsöerdélyi részek mutatkoznak. A 
Szendrey gyűjtötte balladák közül Arany János egyik 
balladájával való motívumkapcsolata miatt különlegesen 
kiemelkedő jelentőségű a Sára asszony címmel, sajnos, 
csak szövegesen közzétett ballada; ez ugyanis éppen úgy 
a férjgyilkosság bűnének súlya alatt lelkileg összeros
kadó asszony esetét dolgozza fel, mint Arany János Ág
nes asszonya. Talányként vetődik fel itt e kérdés: ho
gyan lehetséges az, hogy a Sára asszonyt a lejegyzés
kor, 1919-ben egy 68 éves asszony — nyilván gyermek 
— vagy fiatalkori emlékeiből — még ismerte, Arany vi
szont az Ágnes asszony írásakor (1853) egyáltalán emlí
tést sem tesz egy ilyen tárgyú szalontai népballada is
meretéről? Továbbfűzve a kérdést: Ha még Aranynak 
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Szalontáról való végleges elkerülése (1851) után hét év
tizeddel is élt a Csonka-torony népe között az Ágnes 
asszony előképéül tekinthető Sára asszony balladája, 
sőt — a Szendrey és Kodály gyűjtötte másik kilenc bal
lada tanúsága szerint — romjaiban még más hírmondói 
is voltak a régi, Arany Nagyszalontán töltött gyermek-
és ifjúkora idején bizonnyal jóval gazdagabb balladavi
lágnak, hogyan lehetséges az, hogy a költő 1872-ben 
szerkesztett népdalgyűjteményében a népballadák vilá
gának felfedezése után az Ágnes asszony előképének te
kinthető szalontai Sára asszony balladát egyáltalában 
nem vette be, ott csak egyetlen töredékes betyárballa
dával (Angyal Bandi) találkozunk. Ha ehhez még hozzá
tesszük, hogy Aranynak más közléséből is csak még egy 
betyárballada (Fábián Pista nótája) képviseli a tőle meg
mentésre méltónak ítélt népi balladakincset, nem csodál-
icozhatunk azon, hogy e balladakincs darabjainak számát 
és költői értékét illetően Arany olyan lehangoltan nyi
latkozott. 

20. A Magyar Népköltési Gyűjtemény sorozatának ez 
az utolsó szalontai kötete azonban már így is szakítás a 
Gyűjteménynek addigi, csak szöveget adó közlésmódjával. 
Egy kissé késői szakítás, mert hiszen a dallam és a szö
veg együttes gyűjtésének, illetőleg közlésének korszerű 
elve a századvégtől fogva Vikár, Seprődi, Bartók, Kodály 
meg mások gyűjtésében, közlésében következetesen al
kalmazott elv- és igényként jelentkezett. Ennek ellenére 
ez igény kielégítésének szándékával még az újabban meg
jelentetett hazai népköltési gyűjtemények közül sem 
mindenikben találkozunk. 

Ilyen vonatkozásban az elmúlt másfél évtizedből meg
említésre kínálkozik egy olyan gyűjtemény, amely még 
Erdélyi, Kriza és a Magyar Népköltési Gyűjtemény első 
kötetei lejegyző-hagyományainak csapását járva, csak 
szöveges gyűjtést ad. Konsza Samunak több évtizedes 
gyűjtéséből Faragó József szerkesztésében Háromszéki 
magyar népköltészet (1957) címmel közzétett kötete a 
hazai balladagyűjtés szempontjából így is figyelemre mél
tót nyújt, hiszen a már Krizától felfedezett háromszéki 
balladakincsnek — legalább egyes darabjaiban — foly
tatólagos továbbéléséről ad hírt. A klasszikus balladák 
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és románcok sorából a Kőmíves Kelemen, Londorvár 
Ibolyka (A megesett leány), Fehér Anna (két változat
ban), Tollos Erzsi, illetőleg Székvári Maris (A halálra 
táncoltatott leány) három változatban, Síró János, A férj
ámító asszony a hazai balladakincs legismertebb darab
jai közül való. A többi harminc-egynéhány ballada, ille
tőleg románc az újabb stílusúak közül kerül ki; köztük 
sok a betyárballada, sőt helyi keletkezésűnek látszó da
rab is akad benne. 

E gyűjtemény különben nemcsak a merőben szö
vegközlő eljárásmód alkalmazásában követi az Erdélyi-
és Kriza-féle gyűjtői hagyományokat, hanem abban is, 
hogy Konszának az anyag egybehordásában jórészt csak 
gyűjtésre ösztökélő, anyaggondozó szerep jutott. A kö
tetbe belementett háromszéki balladaanyag valamelyes 
bősége láttán igazán hálás feladatként kínálkozik hazai 
balladagyűjtőink számára az e kötetben jelzett nyomokat 
végigjárni, és továbbmenöen az itt gyűjtőpontként nem 
szereplő háromszéki településeken is a süllyedő ballada
világ még megmenthető darabjait korszerűen egybegyűj
teni. 

21. Az utóbbi félszázadban szinte teljesen a népköltési 
gyűjtök figyelme körén kívül rekedt hazai terület volt a 
Szamos, a Körösök meg a Maros alsó folyása mellékének 
alföldi peremvidéke. Szendreynek és Kodálynak az első 
világháború évtizedében végzett gyűjtéséből egybeálló 
szegényes balladaanyagon kívül e terület balladakészle
tére nézve Kálmány Lajos Alsó-Maros vidéki gyűjtemé
nyeinek megjelenése óta nem volt újabb híradásunk. Ép
pen ezért, bár balladaanyagában szegény, legalább az 
Arad környéki balladakészlet vonatkozásában valamelyes 
újabb tájékozódási lehetőséget kínál Kovács Ferencnek 
Faragó Józseffel együtt közzétett kisiratosi népköltési 
gyűjteménye (1958). A Konsza-kötethez hasonlóan a Ko
vács-féle gyűjtemény is dallam nélkül jelentkező szö
veganyagában egy 14 éves leány és egy 18 éves fiú el
mondásában lejegyezve — meglepetésünkre — a Kőmí
ves Kelemen egy-egy rendkívül érdekes, de gyanúsan csi
szolt, irodalmias változatával találkozunk. A kötetbe fog
lalt többi ballada közül csak A megcsalt férj címet vi
selő darab (A fcrj-ámító asszony) tartozik a régies tí-
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pusú balladák csoportjába. Az alföldi területre jellegze
tes betyárballadát csak Bogár Imre balladája és az Er
délyből is sok változatban ismert A margitai betyár (Nem 
messze van ide Kismargita) hetvenkedő hangú balladája 
képviseli. Az Endre báró leánya típusba tartozó ballada 
itt közölt három változata szintén Erdély-szerte ismert 
balladai tárgyat dolgoz fel. 

Az újabb stílusú baUadák közül Kisiratoson a cséplő
gépbe esett leány (Farkas Julcsa) és a szülői ellenzés 
miatt szerelmi gyilkosságba esett legény balladáját (Sza
bó Gyula) ismerik (ez utóbbit két változatban); mindkét 
ballada az országosan elterjedt darabok közül való. Ilyen
formán a változatokkal együtt mindössze 11 darabból ál
ló kisiratosi balladakészlet mennyiségét tekintve nagy
jából a tőle jóval északabbra fekvő Nagyszalonta szinte 
fél évszázaddal előbb egybegyűjtött anyagának szintjén 
mozog, klasszikus balladákban azonban jóval szegényebb, 
mert az amott lejegyzett nyolc ilyen balladaváltozattal 
szemben itt mindössze kettővel találkozunk. E szerény 
balladaanyag ellenére is Kovács kisiratosi gyűjteménye 
egyrészt jó példája annak, hogy a népköltési anyag és 
közelebbről éppen a balladakincs mentése ügyében bár
mely ponton milyen felbecsülhetetlen szolgálatot tehet
nek falun élő tanítóink és tanáraink, másfelöl meg figyel
meztető a tekintetben, hogy — legalább pillanatnyilag — 
még kellő fenntartással kell fogadnunk a balladaanyag
nak az alföldi területen bekövetkezett teljes pusztulásá
ról szóló kósza híreket. Ha ugyanis a múlt század elején 
települt Kisiratoson is legalább szerény eredményeket 
hozhatott a helyszíni gyűjtés, jogosan várható, hogy az 
elzártabb, bolygatatlanabb alföldi települések törzslakos
sága még inkább őrizhetett meg korunkig feljegyezni való 
anyagot. 

22. A hazai balladagyűjtés történeti vázlata befejező 
mozzanataként kell észrevételeket tennem hazai ballada
kincsünknek az utóbbi másfél évtizedben közzétett két 
legjelentősebb forrásművére. Noha a két kötet más-más 
jellegű kiadványtípusba tartozik, a bennük jelentkező el
ső közlésű balladaanyag minőségi és mennyiségi értéke 
miatt a kettő együttes tárgyalásra kínálkozik. 
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Az előbbiekben futó említésben hivatkoztam már a 
hazai népköltési gyűjtés történetének egyik újabb, kor
szakalkotó mozzanatára, a Folklór Intézet kolozsvári osz
tályának megalakulására. Az osztály munkájának megin
dulása óta a hazai magyar folklórkutatásnak és így a 
balladagyüjtésnek is vannak már a munkára szakmailag 
jól felkészült, rendeltetésszerűen folklórkérdésekkel fog
lalkozó, hivatásos munkásai. A népköltési gyűjtés terv-
szerűsítése folytán az ötvenes évek elejétől a hazai bal
ladaanyag egybehordása tekintetében az Intézet keretében 
dolgozott és jelenleg is dolgozó szakemberek jelentős 
gyűjtő- és feldolgozó eredményeket értek el. Az Osztály 
népköltési tárában mintegy 1700 hazai népballada, ille
tőleg népballada-változat van felhalmozva. Ebből a hatal
mas balladakincsből mindeddig aránylag kevés jelent 
meg. Almási István és Olosz Katalin magyargyerőmo-
nostori anyagának Almásitól gyűjtött részén kívül in
nen kerültek ki egy csángó kiadványnak Jagamas János 
gyűjtötte darabjai és jórészt innen való egy Faragó Jó
zseftől egybeállított válogatás első közlésben jelentkező 
balladakészlete. Éppen ezért a két kiadványt a követ-
kezóTcben legalább futó értékeléssel közelebbről is szem
ügyre kell vennem. 

A két kiadvány közül időben is, a korszerű gyűjtés igé
nyeit érvényesítő voltánál fogva is elsőként értékelendő 
az a kizárólag moldvai csángó népköltési anyagot magába 
foglaló kötet, amelynek darabjait Jagamas János gyűj
tötte és Faragó Józseffel együtt — Szegő Júlia közre
működésével — ő is tette közzé. Domokos úttörő közlé
sei óta ez az első, felszabadulás utáni hazai híradás a 
moldvai csángóság népköltésének helyzetéről. 

Maga a kötet 30, pontosabban (az egyes balladák vál
tozatait önálló egységeknek számítva) 54 balladát tar
talmaz. Klasszikus balladáinknak úgyszólva teljes sora, 
némelyik több változatban szerepel a kötetben; olyanok, 
mint Kádár Kata, Kőműves Kelemen, Molnár Anna, Már
ton szép Ilona (Júlia szép leány). Szegény árva asszony 
(Budai Ilona), Az áspis kígyó, A két rabtestvér. Az el
rabolt leány, A három árva, A nagy hegyi tolvaj. Az eli
télt, Szegény Szabó Erzsi (A gyermekgyilkos anya), A 
halott testvér, A gazdag leány-feleség. Molnár Bálint (A 
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csodahalott), A halálra táncoltatott leány, Megöltek egy 
legényt. Ezeken a régebbi stílusú, de a hazai ballada
kincsből más területről is számos változatban lejegyzett 
klasszikus darabokon kívül a csak Moldvából ismert Dan-
cia király (A katona leány), Ifjú Mátyás király (A ta-
lányfejtö leány), Marinka (A menygyilkos anyós), A pa-
hüár emelkedik ki a gyűjteményből. A moldvai csángó
ságnak a székelységgel való újabban is szoros kapcsola
taira utal a gyűjtemény balladaanyagában néhány újabb 
keletkezésű, valamint egy betyárballada (Balog Józsi, 
Barna Jancsi, Vajda János, Szabó Vilma, A szolgalegény 
halála, Rózsa Sándor) is. 

E kötet balladakészletének értékelését így foglalhatjuk 
össze: nemcsak a csángó, hanem a hazai magyar balla
dagyűjtés vonatkozásában is a maga 54 szöveges-dalla
mos darabjával eddig leggazdagabb, a tudományos igé
nyeknek leginkább megfelelő gyűjteményünk e kötetnek 
balladákat magába foglaló része. Mindemellett kiemelen
dő, hogy máig sincs egyetlen olyan hazai magyar bal-
ladagyűjtemény sem, amely a közölt balladákat olyan 
terjedelmes és olyan sok változatban tette volna közzé, 
mint ahogyan az a Jagamas gyűjtötte kötetben jelentke
zik. Mind gazdagsága, mind pedig a korszerű igényeket 
kielégítő lejegyzési, illetőleg közlési módja miatt a hazai 
balladagyűjtemények között vitathatatlanul első hely il
leti meg a csángó népballadáknak e gyűjteményét. 

23. Merőben a tudomány igényeit tartva szem. előtt, 
csak szöveges volta miatt nem állítható az előbb érté
kelt gyűjtemény mellé az a másik kiadvány, amelyről a 
történeti számbavétel rendjén még szólanom kell. A ha
zai folklórkutatásnak egyik, kiemelkedő eredményei 
miatt nemzetközi szinten is elismert munkása, Faragó 
József — szakszerű balladakutató munkája mellett — a 
szélesebb körű olvasóközönség számára is sajtó alá ren
dezett egy balladás kötetet (Jávorfa-muzsika, 1965). A 
hazai balladakutatás vonatkozásában e kötet azért jelen
tős, mert — mint arra egy beszámolójában maga a gyűj
temény egybeállító ja is utal — a válogatásban közölt 
205 balladaszöveg közül 81 itt látott első ízben napvi
lágot. Nincs nemcsak a szélesebb körű olvasóközönség 
céljaira készült kiadványok, hanem szaktudományi ren-
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deltetésű monografikus gyűjtemények között egyetlenben 
sem, amely egy kötetben annyi új anyagot tett volna 
közzé. Bár éppen e gyűjtemény első közlésű darabjainak 
viszonylag nagy száma miatt — a szűkre szabott keretek 
között — magamnak le kell mondanom a balladaanyag 
csoportonkénti bemutatásáról, meglepőnek tartom azt, 
hogy a kötet megjelenése alkalmával a válogatásnak ezt 
a folklórtudományi szempontból eléggé nem értékelhető 
részét, az első közlésben jelentkező balladaanyagot még 
a szakismertetés sem emelte ki, és senki sem mutatott 
rá a kiadványnak a szaktudományi vizsgálódás szempont
jából való forrásértékére. Ez annál feltűnőbb, mert az 
egyetlen azóta közzétett összefoglaló jellegű folklórkiad
vány, az Ortutay Gyula és Kriza Ildikó gondozásában 
megjelent Magyar népballadák (1968) hivatkozásaiból 
ítélve nem egy esetben a Jávorfa-muzsika szolgáltatott 
e kiadványhoz is anyagot. Ilyenformán balladakiadvá-
nyciink sorában a Jávorfa-muzsika azok közé az alapvető 
forrásmunkák közé tartozik, amelyekre a hazai és a ha
tárokon túli balladakutatóknak a változatok számontar
tása rendjén a továbbiakban is gyakran kell hivatkozniok. 

24. E szemle folytatólagos időbeli rendjétől eltérve, 
de a történeti áttekintésnek mégis mintegy berekesztése
ként itt emlékezem meg két, időben egymástól távol eső 
olyan gyűjtőmozzanatról, amely térbelileg szorosan kap
csolódik ahhoz a területhez, ahonnan a Balladák könyve 
anyagának gyűjtőmunkája elindult. 

Érdekes ugyanis az az egybeesés, hogy Gyulai Pál 
előbb már említett, nevezetes múzeum-egyesületi előadá
sába éppen annak a Borsa-vöigynek egyik falujából, Ki
déből szőtt bele értékelő megjegyzések kíséretében egy 
balladát (Tamás Rózsi mit gondoltál?), amely völgynek 
a szájában. Kidétől alig egy óra járásnyira, Kallós Zol
tán szülőfaluja és első gyűjtőpontja. Válaszút fekszik. Ez 
a balladaközlés ezen a földrajzi egybeesésen túl különö
sebben nem jelentős, feltűnő azonban az, hogy több mint 
száz évvel ezelőtt Gyulai Kidéből csak ezt az egy újabb 
stílusú balladát ismerte, illetőleg csak ezt idézte, holott 
csaknem kilenc évtizeddel később, 1943-ban Járdányi Pál 
e település világi zenéjének monografikus vizsgálata so
rán a régi stílusú balladák közé számító Fehér László 
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itteni életéről két változat közlésével is bizonyságot adott, 
sőt zenei példái közé iktatta a Virágim, virágim, gyö
nyörű virágim kezdetű, ugyancsak egy régi stílusú bal
lada töredékének látszó ének két sorát. A népzenei da
rabok szöveganyagának hiányos közlése ellenére a Jár
dányi példái közé sorolt Mély a Tiszának a feneke, va
lamint az Erdő, erdő, nagyváradi erdő kezdetíí ének is 
egy-egy újabb stílusú balladának, az utóbbi meg éppen 
e ^ betyárballadának kezdő-szakasza lehet. Monografikus 
feldolgozásra készülve, Járdányi e félreeső Kidén az 
anyaggyűjtésben nyilván a lehető teljességre törekedett, 
és így meglepő, hogy a Borsa-völgyében a forgalmi út
vonalba eső Válaszúton és néhány közeli észak-mezőségi 
ponton Járdányival csaknem egyidőben gyűjtésbe kezdő 
Kallós régebbi és újabb stílusú balladáinknak milyen, vi
szonylag gazdag sorával találkozott, viszont az ő gyűj
tési eredményeivel való összehasonlításban milyen sze
gényes a Járdányitól éppen csak felvillantott kidéi bal
ladaanyag. 

25. Ez a megjegyzés aztán már átvezet bennünket az 
e kötet balladaanyagát egybegyűjtő Kallós Zoltán ered
ményeinek értékelésére. Ehhez az értékeléshez az előb
biekben elvégzett történeti vizsgálódás ad kellő távlatot, 
illetőleg ez nyújt összehasonlítási alapot. 

A megelőző gyűjtések eredményeivel egybevetve az 
előttünk fekvő Balladák könyve a gyűjtés földrajzi teré
nek kitágítása, a balladaanyag gazdagsága, a már szám
belileg is jelentős szöveg- és dallamanyag együttes je
lentkezése, a balladaváltozatok terjedelmes volta és a kö
zölt anyag tartalmi értéke jelent mind a folklórkutató, 
mind pedig a széles körű olvasóközönség számára megle
petést. 

A történeti szemlélődés rendjén már kiviláglott, hogy 
a hazai balladagyűjtés eddig közzétett anyagának leg
nagyobb része a székelység köréből került ki. Innen ál
lott egybe a Vadrózsák nagyon szerény balladaanyaga, de 
Kriza munka- és kortársainak, valamint utána napjainkig 
a gyűjtőknek tekintélyes sora is jórészt a gazdag gyűj
tési lehetőségekkel kecsegtető székelységi települések éne
keseit vallatta meg balladakutató érdeklődéssel. Jóllehet 
már Kriza legalább székenkénti elkülönítéssel közölte 
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anyagát, az ő nyomdokain, példáján felbuzduló gyűjtők 
közül mégis sokan a folklórföldrajzi használhatóság szem
pontjából jóval bizonytalanabb S z é k e l y f ö l d meg
jelöléssel közöltek újabb balladaadalékokat. A közlések 
java részében pontos térbeli elkülönitettségben jelentkező 
anyag folklórföldrajzi előfordulásának számbavétele rend
jén azonban kiderül, hogy még a legigényesebb gyűjtők 
is a székelységnek csak egyes táji egységein és csak elég
gé hiányos ponthálózattal dolgoztak. így aztán szinte tel
jesen a figyelem körén kívül rekedtek olyan elzárt tájak, 
mint például a Gyimes-völgy vagy Udvarhely, Háromszék 
és Marosszék egy-egy eldugottabb része. Még inkább fel
tűnő a gyűjtőpontok egyenlőtlen eloszlása a székelysé-
gen kívüli hazai tájak esetében. A régebbi gyűjtemé
nyekben a kalotaszegi, mezőségi és szilágysági részekről 
találkozunk a székelységi anyaghoz viszonyítva rendkí
vül szegényes balladaanyaggal. 

A gyűjtőmunkája megindításakor még gyermekifjú 
Kallós aligha lehetett csak valamennyire is tájékozott az 
addigi hazai balladagyüjtés földrajzi határainak ilyen kor
látozott voltát illetően, mégis szerencsés választással el
sősorban az egyik legismeretlenebb tájon, az Észak-Me-
zöségen kezdett munkához. Előbb neveltetési helyén, Vá
laszúton, majd a közeli Kötelend, Magyarszovát, Vajda-
kamarás, Vice, Visa, illetőleg a valamivel távolabb fekvő 
Búza, Tacs, Mezőveresegyháza, ördöngösfüzes, Szépke-
nyerűszentmárton került gyűjtőpontjai közé. örvende
tes, hogy Kallós figyelme hamarosan túlterjedt közvetlen 
gyermekkori környezete határain, és még három balla
daterületen: a moldvain, gyimesin és a kalotaszegin foly
tatta a munkát. S ha ehhez már hozzávesszük, hogy 
Almási István és Olosz Katalin gyerőmonostori ballada
közlése után Kallós Kalotaszeg más területéről is tesz e 
kötetben közzé anyagot, megállapítható, hogy a Balladák 
könyvének gyűjtője valóban új vagy legalábbis eddig 
csaknem teljesen ismeretlen területeket kapcsolt bele a 
hazai balladakutatás érdeklődési körébe. Még a Domokos, 
Jagaméis, Ballá és Veress gyűjtése óta felfedezett és leg
jelentősebb darabjaiban már eddig is ismert moldvai 
csángó balladaanyag gyűjtőpontjai közé is kerültek be 
Kallós odaadó fáradozása révén olyan újabb pontok (Ber-
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gyila, Gerlén, Máriafalva, Forrófalva), ahonnan addig 
folklórkutató nem tett közzé egyetlen balladát sem, 

A hazai gyűjtőterület földrajzi határainak kitágításá
nál is kiemelkedőbb jelentó'ségü magának a Kallós gyűj
tötte balladaanyagnak elámító gazdagsága. A gazdagság 
már az itt első közlésben megjelenő balladáknak a szá
ma, de legalább ugyanilyen mértékben a balladaválto
zatok terjedelmes volta tekintetében is szembeszökő. 
Nincs nemcsak hazai, hanem egyetlen más magyar bal
ladakiadvány sem, amely egyszerre ennyi és ilyen ter
jedelmes ballada- és balladás énekváltozattal gyarapította 
volna a hazai balladavilágra vonatkozó ismereteinket, 
mint ahánnyal e kiadványban találkozunk. Bár Jagamas 
gyűjtéséből már ismertünk meglepően terjedelmes csán
gó balladákat, Kallós gyűjteménye e tekintetben is meg
lepetés. Feltűnően az itt közzétett anyagban éppen a 
régebbi stílusú balladák számos változata esetében nem 
ritka a rendkívüli terjedelmű, nemegyszer 40—80 sza
kaszt is magába foglaló darab. A Balladák könyvének 
lapozgatása közben a csángó anyag mellett az ugyzincsak 
tCTjedelmes változatokkal képviselt Gyimes-völgyi és 
észak-mezőségi balladák terjedelmi arányai kelthetnek 
méltán feltűnést. 

A Kallós gyűjtötte anyag rendkívüli értékét illető 
véleményünk még csak erősödik, ha számba vesszük a 
Balladák könyve zenei anyagának gazdagságát. Különösen 
akkor szembeszökő a 162 kottás darabot magába foglaló 
kötetnek ilyen tekintetben való gazdagsága, ha a Kallós
gyűjtemény dallamos darabjainak számát egybevetjük 
.néhány ilyen anyagot tartíilmazó legnagyobb gyűjtemé
nyünkben szereplő darabok számával. E gyűjtemények 
balladaanyagáról ilyen kimutatást állíthatunk egybe (a 
név után a közölt darabok száma áll): 

Seprődi János 24 Domokos Pál Péter 31 
Bartók Béla és Faragó József és 
Kodály Zoltán 57 Jagamas János 48 
Az eddig dallammal közölt balladaanyagban leggazda

gabb gyűjtemények és a Balladák könyve adatainak egy
bevetése világosan mutatja ilyen szempontból is Kallós 
gyűjteményének kiemelkedő jelentőségét: a megelőző 
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gyűjteményekben összesen közzétett 160 dallammal együtt 
közölt darabbal szemben most 162 ballada kerül e kötet 
forgatója eló. A Balladák könyve anyagának egybegyüjtöje 
tehát egymagában számszerűen is több dallamos balladá
val és balladás darabbal gazdagítja e kötetével a kiadott 
balladák számát, mint amennyit együttvéve az előtte já
rók közleményeiből eddig ismertünk. 

Az előbbiekben elvégzett futó egybevetés eredményein 
túlnő Kallós gyűjtői érdeme akkor, ha számításba vesz-
szük a tőle csak szövegesen közzétett anyagot is. A Bal
ladák könyvének 259 balladájából, balladás dalából és 
nyolc meseváltozatából egybeálló gyűjtemény minden 
darabjában első közlésű az anyag. 

Az utóbbi másfél évtizedben napvilágot látott kizá
rólagosan szöveges balladagyűjtemények közül a közölt 
balladák száma tekintetében csak az Ortutay Gyula és 
Kriza Ildikó gondozásában megjelent 270 balladát és bal
ladás dalt tartalmazó Magyar népballadák kötetben van 
mindössze 11 darabbal több, mint Kallós gyűjteményé
ben, de persze amott nagyon csekély számú, a Kallósér 
ban pedig kirekesztölegesen első közlésü az anyag. Az 
eló'bb jelzett időszakaszban közzétett másik két gyűjtet 
meny közül Csanádi Imre és Vargyas Lajos balladáskö-
tete, a Röpülj páva ... 225, a Faragó József közzétette 
Jávorfa-muzsika pedig 208 darabbal a közölt balladák szá
mát tekintve a sorban csak Kallós kötete után követke
zik. A zene- és folkórtudományi használhatóságot iUetöen 
azonban mindhárom másik gyűjtemény merőben szöve
ges voltánál fogva valamivel szerényebb értékelésre tart
hat számot, mint Kallósnak gazdag, jelentős számú dal
lamos darabot is tartalmazó gyűjteménye. 

E bevezető kereteit túlságosan szétfeszítené a Balla
dák könyve részletes tartalmi és műfaji elemzése, ille
tőleg az anyag ilyen szempontú értékelése. Jóllehet a kötet 
e tekintetben i^ rendkívül jelentős, e sorok írója úgy látja, 
hogy a széles körű olvasóközönség számára a kötethez 
csatlakozó jegyzetekben éppen elég útmutatás, felvilágo
sítás kínálkozik ahhoz, hogy az olvasót — érdeklődési 
szintjének mértékéig — hozzásegítse a balladaanyag tar
talmi és műfaji értékeléséhez, a folklórkutató számára 
pedig igazán felesleges egy effajta gyűjteményt — a jegy-
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zetekben előadottakon túl — tartalmilag ismertetni, ille
tőleg méltatni. 

26. Bár a Balladák könyve kétarcú mű: egyik arcával 
a széles körű olvasóközönségre, másikkal a balladakuta
tás avatottjaira tekint, nem kétséges, hogy forrásértékű 
anyaga miatt elsősorban a szaktudomány számára nyújt 
jelentőset és vitathatatlanul maradandót. Egy tudományos 
mű jelentőségét és maradandóan értékes voltát elsősor
ban az jelzi, ha már önmagában is új utakat nyit, új 
lehetőségeket villant fel, új eredményekre jut ugyan el, 
de ugyanakkor túlutal önmagán, s követelőén a folytató
lagos kutatások szükségességét hirdeti. Nos, a kötet anya
ga egy begyűjtőjének munkája ilyen vonatkozásban is 
jelentős. Mikor ugyanis új, a balladagyűjtés szempontjá
ból eddig merőben ismeretlen tájakon, településeken tal
lózott, mikor mentől gazdagabb és minél korszerűbben 
gyűjtött anyagot igyekezett a kutatás rendelkezésére bo
csátani, rámutatott egyben azokra a szinte végtelen le
hetőségekre is, amelyek a balladagyűjtés hazai munká
sai számára a gyűjtőterület rendszeres átkutatása rendjén 
kínálkozhatnak, de bizonyság egyben arra is, hogy igazán 
értékes anyagot elsősorban a szöveg és a dallam egysé
gében korszerűen gyűjtött darabok közzétételével lehet 
a szaktudományi vizsgálódás elé tárni. 

A Balladák könyvének jelentőségét tehát végső soron 
az mutatja, hogy e kötet nemcsak gyönyörködtet, nem
csak anyaga további szakszerű \dzsgálatára, elemzésére 
ösztökél, hanem ezen túlmenően gyűjtőjét és a hazai folk
lórkutatókat sürgetően figyelmezteti a jövő felé vezető 
életúton újabb meg újabb gyűjtó'f eladatok elvégzésének 
szükségességére is. 

1969 

31 — Nyelv és irodalom 



A MOLDVAI C S A N G Ö NYELVJABAS K U T A T A S A 

1. A Kolozsvári Tudományegyetem magyar nyelvtudo
mányi tanszékének kutatási tervében 1949 nyara óta a 
moldvai csángó nyelvjárás vizsgálata is helyet kapott. 
Minthogy azóta a tanszék tagjai külső kutatók bevoná
sával nagyrészt elvégezték a csángó nyelvjáráskutatás 
legsürgetőbb feladatait: a nyelvföldrajzi anyag összegyűj
tését, kiegészítését, ellenőrzését és térképre vetítését is, 
sőt kísérletet tettek a csángó nyelvjárás egy-egy részlet
kérdése és vázlatos megfogalmazásban egész nyelvi rend
szere bemutatására, most szükségesnek látszik, hogy ne 
csak a magunk munkájáról, de a csángó nyelvjárás terü
letén eddig előttünk végzett kutatásokról legalább vázla
tos képet rajzoljunk. Ügy hisszük ugyanis, hogy vállal-
kozásxmk célkitűzéseit, módszerét és eredményeit csak 
úgy lehet igazán megérteni és bizonyos távlatba állítva 
tárgyilagosan értékelni, illetőleg bírálni, ha ezt a munkát 
a magyar nyelvjárások kutatásának immár több mint 
százéves történeti folyamata eddig legutolsó mozzanata
ként tekintjük. Éppen ezért mindenképpen szükségesnek 
tartjuk, hogy munkánk ismertetése előtt legalább futó 
pillantást vessünk azokra a nyelvjáráskutató törekvések
re, amelyek — a csángó nyelvjárás vonatkozásában — a 
mi munkánkat megelőzték, nehogy saját munkánk ismer
tetésekor olyannak látszódjunk, mint akik túlozzuk tel
jesítményünk jelentőségét, másrészt meg talán éppen e 
történeti visszapillantás fénye világít rá csoportunk vál
lalkozásának bizonyos mértékében új célkitűzéseire, mód
szeri újításaira és új eredményeire is. 

Még a moldvai csángó nyelvjáráskutatás történeti szem
léjének megkezdése előtt jeleznem kell, hogy — a szé
kelyt kivéve — nincsen egyetlen magyar néprész sem, 
amely iránt a magyar tudományosságban olyan viszony
lag korai és tartós érdeklődés nyomaival találkoznánk, 
mint a csángóság esetében. E néprész eredetével, nyelvi, 
néprajzi, népesedési, településtörténeti meg más kérdései
vel csaknem két század óta szinte végeláthatatlan, mind-
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máig teljességében még könyvészetileg fel sem tárt iro
dalom foglalkozik (1. Mikecs László, Csángók. Bp. [1942.] 
330—99). A csángóság kérdései iránt való érdeklődés el
ső nyomai a magyar tudományosságban a XVIII. század 
második felében jelentkeznek. E korai érdeklődés a jel
zett időben erőre kapó romantikus történetszemléletből 
táplálkozik. Nem csodálható, hogy az őstörténeti álmo
dozásokban ringatódzó korabeli történelmi romanticiz
mus a magyarság e legkeletebbre élő részének vizsgála
tától a magyar őstörténet honfoglalást megelőző idősza
kára vonatkozó felvilágosításokat remélt. A tudományos 
kutatók egész sora ugyanis akkor, sőt még jóval később 
is Moldva magyar nyelvű lakosságában az ősmagyarság 
itt maradt utódait, leszármazottjait sejtette mindaddig, 
míg a józan kritikával dolgozó történetírás fénye át nem 
hatolt a romantikus képzelgések ködén, és á helyszíni 
munka eredményeire alapító összehasonlító nyelvjárás
kutatás más feltevések lehetőségét nem csillantotta meg. 

2. Már a XVIII. század 60-as éveiben az osztrák elnyo
matás elől Erdélyből Moldvába menekülő Zöld Péter egy 
rövid megemlékezésében egyebek mellett ezt írja a mold
vai csángókról: „Az Oláh és Magyar nyelvet egyenlő
képpen értik, s mind kettővel helyesen élnek: tsak az, 
hogy a' Magyart tisztán, de selypesen ejtik."' Mint alább 
is látjuk, e megjegyzés utolsó fele a moldvai magyar 
nyelvjárás egyik olyan sajátságára mutat rá, amely a 
későbbi nem nyelvész kutatóknak is leginkább szem-
beötlött, és amely fölött később a nyelvészek között is 
nagy vita folyt. Mindenesetre sajnálhatjuk, hogy az éveken 
át Moldvában tartózkodó Zöld Pétertől a moldvai magyar 
nyelvjárásokról csak ilyen futó megjegyzés maradt ránk. 

Ez első megnyilatkozás után egy J*** jel alatt író 
névtelen rövid, de érdekes tudósítása is utal Moldva 
magyar lakosaira, telepeire és a moldvai magyar nyelv 
néhány jellegzetességére. Jó tájékozottságra valló adatai 
közül kiemelendő ez a csángó nyelvjárásra vonatkozó né
hány sor: ,,Egy része (ti. a csángóságnak) már az Annyai 
Magyar nyelvet nagyon felejtette . . . , nagyobb része mind
azonáltal a' Népnek megtartotta régi Magyar nyelvét, 
noha a magánhangzó betűknek (Vocálisoknak) hosszabb 
vagy rövidebb ejtében (!), és a' nekünk tulajdon kemény 
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s kimondásában tőlünk különbőz; nem mondják ők Is
ten, hanem sziszegve Iszten, nem dicsértessék, hanem 
diszérteszszók (!)."^ A közölt adatokból, különösen a csán
gó sziszegés-re vonatkozó megjegyzésből, úgy látszik, hogy 
a tájékoztató sorok a helyszínen járt s valamelyes nyel
vészeti készültséggel vizsgálódó írótól származnak. 

Ezek után azonban még két évtized telt el, míg terv-
szeríibb tudományos célkitűzéssel kezdtek fordulni & 
moldvai magyarság sok tanulsággal kecsegtető kérdései 
és különlegesen éppen a moldvai magyar nyelvjárás felé. 

3. A nyelvi kérdések iránt kezdettől fogva nagy érdek
lődést tanúsító Magyar Tudós Társaság már munkássága 
kora kezdetén az első magyar tájszótár előmunkálatainak 
évtizedében, a múlt század 30-as éveiben lépéseket tett a 
moldvai magyar nyelv megismerésére. Még 1936. jú
lius 4-én és 18-án tartott kisgyülési határozatából nyel
vi vonatkozásban a következő érdekes utasítással látta el 
a Moldvába utazni szándékozó Gegö Elek levelező tagot; 

„ . . . fordítaná előkelöleg figyelmét: . . . Az ott netalán 
található, nyelv' és história' tekintetében érdekes kéz
iratokra, ok leve lekre . . . 

Figyelmezzen a' tájszavakra, és szerkezetök által a' 
mieinktől netalán különböző mondatokra. 

A' szóejtésre: mely tekintetében leginkább a' ragok és 
szóképzőkben előforduló különbözésekre, nem kevésbbé 
azonban az egyes betűk kiejtésére, az igék' hajlítására, 
a szókötésre 's t. e. f. 

A' példabeszédekre. 
A' népmondákra és dalokra, mellyek között az érde

kesebbek' összeírása kívánatos." 
Gegő még ez év október elején, 5-e táján indult el 

moldvai útjára.^ Mindössze 18 napig tartó útja során 
meglátogatta, illetőleg hihetően csak érintette a legjelen
tősebb moldvai magyar telepek néhányát.* Bár e rövid 
idő alatt az akkori utazási viszonyok közepette igazán 
csak futólag tájékozódhatott, terjedelmes könyvvé (1161.) 
duzzasztott jelentése minden felületessége ellenére is az 
első, amely bármilyen kezdetleges formában is, de meg
kísérli legalább nagy vonásokkal jellemezni a moldvai 
csángó nyelvet, ö úgy találta, hogy ami ,,a csángó tele
pek nyelvét illeti, ez az egyes betűk, igék' hajlítása, szó-
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kötés, ragok 's a' beszéd' több részeire nézve a' széke
lyekétől nem különbözik". Ez általános megjegyzésen kí
vül figyelemre méltónak tartotta, hogy a csángó kettős-
hangzók, a selypesen beszélés, néhány más, a székelytől 
elütő hangtani jelenség, a kicsinyítés, valamint néhány 
különlegesebb csángó tájszó és szólás említése mellett 
felhívja a figyelmet a csángó és a román nyelv szókincs
ben kölcsönhatására is. Nyelvi megjegyzéseinek a ké
sőbbi szakszerű kutatások után természetesen csak tör
téneti értéke van, s ha egyiknek-másiknak elfogadható
ságában mai tudásunk alapján jogosan kételkedhetünk 
is, tagadhatatlan, hogy e kis összefoglalásával Gegö út
törő munkát végzett, és érdekes hang-, alak- meg jelen
téstani sajátságokra világított rá.= A munkához mellé
kelt >>Moldvahon vagy Moldvaország abrosza« az első 
térkép, melyen a moldvai magyar települések egész sora 
magyar nevén szerepel." 

4. Gegő munkájának megjelenésével a 'csángó kérdés 
a magyar tudományosság számára sok érdekességet ígérő 
kérdéssé lépett elo. Kétségtelenül volt esetlegesség is ab
ban, hogy Gegö után először éppen D ö b r e n t e i G á 
bor volt az, aki újólag a csángó kérdésre torelte a fi
gyelmet, de része volt benne a Döbrenteit akkoriban ép
pen foglalkoztató kérdésből táplálkozó mohó nyelvészeti 
érdeklődésnek is. Esetlegesség volt ugyanis az, hogy Döb
rentei 1841 nyarán a borszéki fürdőn az egyik legna
gyobb moldvai magyar település, Pusztina plébánosával, 
P e t r á s I n c ével találkozott. De másfelöl, minthogy 
Döbrentei alig egynéhány évvel előbb 1838-ban ren
dezte sajtó alá azt az Ótestamentom egy részének leg
régibb magyar fordítását tartalmazó Bécsi Kódexet, 
amelyet a hivatalos egyház üldözése elöl Moldvába me
nekült Tamás és Bálint huszita pap feltehetőleg éppen 
a moldvai huszita magyarok számára fordított le'̂ , ért
hető, hogy Döbrentei milyen kapva kapott azon az alkal
mon, hogy a moldvai magyarság között élő, de Erdély
ben tanult művelt Petrástól valami líözelebbit tudjon 
meg a huszita-utódnak tartott moldvai magyarságra néz
ve. Döbrentei már Borszékre érkezése napján megismer
kedett az akkori moldvai katolikus püspök társaságában 
ott időző Petrással, s néhány nap múlva egy 38 kérdés-
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bó'l álló kérdőívet adott át neki. E kérdőív felölelte a 
moldvai magyarságra vonatkozólag akkoriban felvethető 
társadalmi, gazdasági, egyházszervezeti, művelődési, nép
rajzi, helyrajzi, statisztikai és más kérdések valamennyi
jét, így természetesen van a kérdések között nyelvészeti 
vonatkozású is. Petrás néhány nap alatt megírta és át
adta Döbrenteinek elég terjedelmes feleletét.** E felelet
ből főként a 15. és a 37. kérdésre adott \'álasz érdekel
heti a nyelvjáráskutatót. Az elsőben Döbrentei aziránt 
érdeklődik, hogy „a moldvai magyarok hangejtése meny
nyiben tér el a' székelyekétől? mennyiben a' magyar
országitól?" A másikban az iránt tudakozódik, hogy haj-
landó-é Petrás, mint aki a magyarországi magyar nyel
vet is ismeri, „a' moldvai szójárásból, szókötésből ABCze 
szerinti szókönyvecske' készítését" vállalni.^ 

Természetesen, ahhoz, hogy akár csak Gegövel való 
összehasonlításiban is a moldvai magyar nyelvről kielé
gítő képet rajzoljon, Petrásnak mindkét feleletre adott 
válasza nagyon rövid. A moldvai magyar nyelvi sajátos
ságokról tulajdonképpen csak a 15. kérdésre adott fele
letben szól. Avatatlanságában is éles füllel figyeli meg 
az 5-nek megfelelő csángó sz ~ sz, a cj>-nek megfelelő 
s -^ s (szerinte sch) hangot, de nem egészen helytálló 
megfigyelést közöl a csángó ei kettöshangzóra vonatko
zólag. A szóképzés terén csak a kicsinyítő képzők hasz
nálatára utal, s vele kapcsolatban arra, ami ma is meg
figyelhető, hogy ti. a kicsinyítést „főleg a nőnem nagyon 
használja". A román nyelv szókincsbeli hatásának hang
súlyozása egészíti ki Petrásnak nyelvészeti vonatkozású 
megjegyzéseit. Mindez^" és a moldvai magyar nyelvjá
rási szótár elkészítésére vonatkozó, sajnos, úgy látszik, 
teljesen soha be nem váltott ígérete is elég kevés volna, 
ha nem közölne Petrás már itt is elég tekintélyes csángó 
népdalanyagot.ii A közölt 21 népdalt^^ kiegészítik Pet
rásnak azok a népnyelvi adalékai, amelyeket később a 
Magyar Nyelvőr tett közzé. A csángó születésű Petrás 
megállapításai és közlései évtizedes megfigyelésen ala
pulnak. Éppen megbízhatőságiikért a moldvai magyar 
nyelvjárást kutatóknak mindig figyelmesen kell tanul
mányozni Petrásnak immár nyelvtörténeti bizonyító-
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nyaggá vált megállapításait, illetőleg nyelvészeti adalé-
2Ít.l3 
Petrás feleletének jelentőségét emeli még az is, hogy 

í közli elsőnek a magyarság moldvai településeinek leg-
eljesebb névsorát; ez a felsorolás a Gegő említette te -
epülések számát jóval felülmúlja. Felsorolása és a td-
iink megismert településviszonyok összehasonlítása alap-
án a magyar települések számában egy század alatt 
agy változásokat állapíthatunk meg.i* 
Nyelvészeti megfigyelések szempontjából nem, illető

ig nagyon kevéssel vitte előre a moldvai magyar nyelv 
utatását az az utazás, amelyet Jemey János 1844-ben 
s 1845-ben tett.^^ Jerney nagy keleti útja során azt a 
írületet járta be, amelyen a magyarság a honfoglalást 
özvetlenül megelőző időben lakott, s amely tehát így a 
iflgyar őstörténet szempontjából mindig érdekelheti a 
lagyar tudományt. Utazása során természetesen Jemey-
ek el kellett jutnia a moldvai magyarság és ezzel kap-
solatban a moldvai magyar nyelv kérdéséhez is. Tudo-
lányos eredményeit és romantikus következtetéseit is 
artalmazó útleírásában a csángó név meg néhány mold-
ai helységnév magyar eredetére vonatkozó, egyébként 
la már jobbára tarthatatlan fejtegetése érdemel figyel-
let, amellett, hogy a csángó selypeskedő beszédre nézve 
is tesz megjegyzést. Bár e megjegyzés semmivel sem 

lond többet, mint az előbbiek, mégis érdekes, mert a 
érdós nyelvföldrajzi vonatkozásaira utal az az észrevé-
sle, hogy a selypes beszédet először egy nagypataki 
sángó beszédében figyelte meg, tehát pontosan egy olyan 
elepülésröl származó ember beszédében, amely telepü-
§s megfigyeléseink szerint ma is legdélibb pontja a 
lakó környéki csángó „szeszezés"-nek. 
Nyelvészeti szempontból érdekes, bár természetesen 

aár jórészt elavult Jemeynek az a szótárszerű összeállí-
ása, amelyben „a' moldvai oláh nyelvben található ma-
yar szók' sorozatá"-t gyűjtötte össze; e jegyzék mint-
gy 600 szót tartalmaz. Az idesorolt román szók közül 
zonban soknak semmi köze az idézett magyar szóhoz, 
ok pedig a magyarba is — a romántól független köl-
sönzésként — abból a nyelvből került be, amelyből a 
Omán is kölcsönzött. 
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Jerney tehát nyelvi szempontból nem sokat nyi 
Nem jelent újat a m;eglátogatott csángó települések i 
vének felsorolása és a velük kapcsolatos néhány fi 
megjegyzés sem. Belőle csak az látszik, hogy Jerr 
meglátogatta a Románvásár, a Bakó, a Tatros körn; 
kén levő nevezetesebb magyar telepeket, és legaláb 
tudomást szerzett a meglátogatottakon kívül még jó i 
hány másról is. Erről tanúskodik az a terjedelmes s 
tisztikai-történeti összeállítás, amely a községek be 
sorában a „magyar lakosokat bíró vagy nevüket ny 
vünkből kölcsönözte moldvai helységek sorozatá"-t ti 
talmazza. 

5. A még mindig nem kizárólag nyelvjáráskutató ( 
deklödéssel járó utazók sorában I m e t s F ü l ö p Jál 
és K o v á t s F e r e n c érdemel említést.'" Mindkettő 
merhette már Gegö és Jerney munkáját, de avatatla 
ságában nyelvészeti szempontból alig vesz észre töbl 
annál, mint amit az előttük járók figyeltek meg. Érti 
lenségében I m e t s annyira megy, hogy megállapíts 
szerint a csángó beszéd ,,Az ismert cz-zö és szisze 
csángó alakiságtól eltekintve, különösebb érdekkel n( 
bír". Néhány ,,csángó használati szó" és valamely 
csángókkal folytatott, de kétes hűségű lejegyzés te: 
Imets csángó nyelvi anyagát. Jelentős azonban Itnei 
nek a moldvai csángó magyarság népi egyéniségére, er 
detére vonatkozó megjegyzése; „A moldvai csáng 
— írja — ha nem is kizárólagosan székely maradványc 
miután telepeik Moldova közepén a Szereth .ildásos 
nyájas vidéki menetében, a legősibb tulajdonosi birto 
lásra mutatnak, milyenbe itt legelőbb a besenyők állc 
tak; de azt bizonyosan állíthatni, hogy ők r.z ősbesenyö 
nek (pecsenyegeknek) a korán frigyesült székelyek áll 
keresztényített és felvegyített ivadékai. — Ezen fölt 
vésem és véleményemben nyomról-nyomra inkább me 
erősített engem csángóink oláhos viseletétől elnézv 
azoknak székely sajátosságokkal teljes íis.^ta magy 
nyelve, mely a cz-zö és sziszegő kiejtéstől eltekint 
— mely pedig annyira nem lényeges, mint éppen a sel 
polő nyelvejtés — dialectusnak sem nevezhető, oly ép 
ősmagyaros a z . . . " Imets tehát, amellett hogy épp( 
nyelvi alapon a csángóságnak a azékelységgel való ossz 
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függését vallja, a csángó nyelvnek még külön dialectus, 
azaz nyelvjárás voltát is kétségbe vonja. Ez álláspont
ját ismerve, most már érthető, miért tesz a csángó nyelv
járással kapcsolatban oly kevés, lényegében csak a csán
gó selypelö beszédre meg néhány érdekesebb tájszóra vo
natkozó észrevételt. 

Az Imets társaságában utazó K o v á t s F e r e n c úti
naplója annyiban már többet mond a moldvai magyar 
nyelvről, hogy elkülöníti a Tatros és Tázló melletti „szé
kely települések" lakosainak nyelvét a csángó magyaro
kétól. Mert míg szerinte amazok ,,nyelv tekintetében az 
erdélyi székely iDeszédmódjától miben sem különböznek, 
addig a csángí) magyarok sajátszerű dialectussal bírnak, 
mely abban áll, hogy selypeskedö gyermek módjára ejt
vén ki a szavakat, s helyett mindenütt sze-t, cs helyett 
cz-t használnak . . ." „Szeretik a kicsinyítő s zóka t . . . " 
„Egyébként tisztán ós érthetően ejtik ki a magyar szó
kat, nem nyújtván azokat, mint a székelyek." Rámutat 
a magyar—román szókincsbeli hatásra is. Szerinte a ro
mán szavak sokasága nemegyszer érthetetlenné teszi a 
csángók beszédét. Megfigyelése szerint a román hatás 
azonban inkább csak a férfiak beszédében érvényesül, a 
románul nem tudó nők és gyermekek beszédében alig. 
A Bakó xndéki települések zárt, összefüggő jellegével 
kapcsolatos szerinte az, hogy „legtisztábban" éppen a 
Bakó vidéki csángók beszelnek. Hogy azonban mit ért 
Kováts ezen a legtisztább beszéden, erre nézve az útle
írásban semmi választ nem kapunk. 

Valamivel jelentősebb nyelvészeti adalékokat tartalmaz 
B a l l a g i A l a d á rnak az a beszámolója, melyben 
1887-i moldvai útját írja le.*'' Az útirajzszerü beszámoló 
statisztikai, helyrajzi, egyházszervezeti, gazdasági felvi
lágosítások mellett a néprajzi jelenségek ismertetésébe be
leszőve, csángó beszédrészleteket, sok tájszót és néhány 
népdalszöveget is tartalmaz. Elszórtan közölt nyelvészeti 
megfigyelései között semmi újjal sem találkozunk. Ilyen 
természetű megfigyelései a következők: ,,A klézseiek, 
mint igazi csángók selypesen vagy amint a szászkutiak 
mondják, pejpesen beszé lnek . . . a pejpes beszéd"' abban 
áll, hogy töblonyire c-nek — néha szó elején s-nek — 
ejtik a cs-t, az s-et meg sz-nek . . ." „Czángóknak hívják 
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magukat, mely név a Gyergyóban járatos csángani igé
ből jő, s értelme annyi, mint: elkorcsosodott magyar." 
Ezenkívül Ballagi nyelvi szempontból csak a „kicsinyítö-
rag (!) folytonos használatát" tartja megemlítendönek. 

6. Ballagi úti megfigyelései azonban akkor jelentek 
meg, amikor már a céhbeli nyelvészek figyelme is rá
terelődött a csángó nyelvjárásra. Tudvalevő, hogy a mo
dern értelemben vehető magyar nyelvtudományi munká
latok éppen a múlt század derekán, az Üj Magyar 
M ú z e u m és az 1856-ban meginduló M a g y a r Nyel
v é s z e t , majd ez utóbbi utódjaként 1862-töl megjelenő 
N y e l v t u d o m á n y i K ö z l e m é n y e k köré cso
portosult nyelvészek erőfeszítései nyomán kezdődtek. A 
külföldön akkor már javában folyó összehasonlító-törté-
neti nyelvvizsgáiédások mellett azonban részint a nyelv
történeti kutatások, részint meg a ,,nemzeti eszme" fej
lődésével kapcsolatos nyelvművelő munkálatok támoga
tása céljából mindinkább ráterelödött a figyelem az élö 
nyelvemlékek, a ,,romlatlan tisztaság"-ban, „eredetiség
ben" megmaradt népnyelv vizsgálatára is. Nem csodál
ható éppen ezért, hogy magyar vonatkozásban is a Ma
gyar Nyelvészet szerkesztője, H u n f a l v y P á l már a 
megindulás évében a folyóirat első kötetében a nép
nyelvkutatás jelentőségéről írva, kiemelten a csángó 
nyelv vizsgálatának fontosságát hangsúlyozza (Magyar 
Nyelvészet I, 232). 

A magyar nyelvjárások módszeresebb vizsgálata azon
ban csak az 1872-ben megindított Magyar Nyelvőr ösz
tökélésére kezdődik (I. a beköszöntő „Mit akarunk?* 
cikket: Nyr. I, 1—3). Az új folyóirat ugyanis a történeti 
és az irodalmi nyelv vizsgálata mellett a népnyelv ku
tatását is célul tűzte ki. E célkitűzése részleges megvaló
sításaként 1873-ban maga a szerkesztő moldvai hely
színi kutatása eredményeinek feldolgozásával nyitotta 
meg a nyelvjárási tanulmányokban oly gazdag Nyelvőr 
nyelvjárás-tanulmányainak sorozatát. A Nyelvőr 1874. 
évi III. kötetében S z a r v a s G á b o r közreadta a déli
csángó telepek, alkalmasint főként Klézse nyelvállapotá
nak helyszíni vizsgálata alapján írt rövid, de a legfonto
sabb jelenségeket összefoglaló nyelvjárástanulmányát 
(Nyr. III, 1, 49). E közlemény már azért is jelentős, mert 
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az első valóban szakszerű ismertetés, amely összegezi a 
moldvai csángó nyelv hang-, szó- és mondattani saját
ságait, sőt tárgyal már jelentéstani kérdéseket is. Dolgo
zatában Szarvas valóban az élő csángó nyelv ismeretére 
támaszkodik. Továbbmenöleg érdeme az is, hogy a je
lenségek megfigyelésében és rögzítésében egyáltalában 
nem dogmatikus. Nem egy sajátsággal kapcsolatban 
megállapítja azt a ma is érvényes tételt: a csángó nyelv
járás „annyira ingadozó, hogy nemcsak egy helység la
kói, hanem ugyanazon egy személy is, nemcsak más-
más, hanem ugyanazon egy szóban is mind a két kiej
tést használja".'^ Az újgrammatikusoknak kivétel nél
küli hanglörvény-íelfogásával szemben Szarvas tehát 
már fejlettebla nyelv járáskutató elveket követ. Üjszerű 
abban is, hogy nyelvjárási vizsgálódását nem tartja ön
célúnak, azaz nem elégszik meg a nyelvi jelenségek 
puszta megállapításával és magyarázatával, hanem a 
nyelvi tények alapján a csángóság eredetét és nyelvjá
rási kapcsolatait is igyekszik tisztázni. Szarvas dolgoza
tának mintegy felét a moldvai csángó és a székely nyelv
járás egyezéseinek, közös sajátságainak kimutatása teszi. 
Ezzel kapcsolatban megfigyelése szerint feltűnő', hogy 
„egy a többi magyarságtól annyira távol eső s geogra-
phiailag is elzárt nép nyelve aránylag oly kevés saját
ságot tüntet fel". A csángó és a székely nyelvjárás össze
függéseinek részletes kimutatása után a csángóság ere
detére vonatkozó nézetét a következőképpen foglalja 
össze: ,,T;;rtsa bár tehrát a történetírás a csángó népet 
besenyő, kun, vagy akár hun maradékoknak, hanem a 
nyelv el tagadhatatlan tényei azt az egyet kétségtelenné 
teszik, hogy bármikor szakadtak is el egymástól, de a 
székely néppel hajdanában egy fajt, egy családot képez
tek." Szarvas e megállapításában — éppen nyelvi té
nyek alapján — Imets történeti vélekedésével némi el
lentétben a székelység és a moldvai csángóság közös 
eredete mellett foglal állást, 

Szarvasnalí, kora e nagytekintélyű nyelvtudósának ez 
a vélekedése, úgy, látszik, nagy hatással volt az utána 
e kérdéssel foglalkozó nyelvészekre is. Alkalmasint en
nek tulajdonitható, hogy M u n k á c s i B e r n á t ^ o a 
moldvai és a keleti székely nyelv helyszíni tanulmány o-
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zása alapján írt nagyobb terjedelmű monográfiájának 
bevezetésében már teljesen Szarvas szellemében előle
gezi a maga tudományos következtetéseit. Miután fel
sorolja a csángó névvel illetett magyar nyelvű népré
szeket (hétfalusi, gyimesi, Szerét-völgyi ós bukovinai 
csángók), már ilyen határozottan ír: „A nyelvjárási ada
tok figyelembevételével kétségtelen tény, hogy mindnyá
jan egy főbb nyelvjárásnak, a székelynek külön ágaza
tai; de mi ezután azon kiváló speciálisabb jegyeket il
leti, melyek őket mint alfajokat bélyegzik, ezek teiíin-
tetében a legjobb akarat mellett sem fogunk semmi kö
zösséget megállapíthatni." 

Munkácsi nyelvjárástanulmánya természetesen nem is 
e. Szarvas eredményeivel megegyező' véleménye miatt 
jelentős, hanem abból a szempontból, hogy e tanulmány 
rajzol először a csángó népnyelvről a nyelvi jelenségek 
minden körére kiterjedő, részletes képet.^' A hangrend
szer általános sajátságainak szemléje után külön a ma
gán- és külön a mássalhangzórendszer egyes jelenségeit, 
az asszociatív kapcsolatokból adódó módosulásait vizs
gálja behatóan. Alaktani leírása már sokkal hézagosabb; 
különösen az ige- és névragozásra vonatkozó megfigye
léseket kevesellhetjük. Annál bőségesebb azonban a je
lentéstani rész, valamivel elnagyoltabb a mondattani 
kérdések tárgyalása. Munkácsi fejtegetéseinek korabeli 
újszerűségét az adta meg, hogy ő vizsgálatai során már 
nemcsak a székely meg más magyar nyelvjárások köré
ből idéz összehasonlító példákat, mint Szarvas tette, ha
nem tekintetbe veszi a nyelvemlékek, sőt a rokon nyel
vek tanúságait is. S ha e tekintetben nyelvtörténeti is
mereteinknek ma már természetszerűen fejlettebb szint
jéről megállapításait csak kellő bírálat után és hellyel
közzel csak módosítva fogadhatjuk is el, kétségtelen, 
hogy csángó nyelvjárási monográfiája, a korabeli nép-
nyelvkutatás \iszonylatai között mind teljesség, mind a 
tárgyalásmód újszerűsége szempontjából nagy lépések
kel vitte előre a moldvai csángó nyelvre vonatkozó is
mereteinket. 

Munkácsi helyszíni tanulmányozása és közzétett dol
gozata után több mint két évtizedig nem járt magyar 
nyelvjáráskutató a moldvai csángó-magyar telepeken. 
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1900-ban és lyOl-ben azonban R u b i n y i M (> z e s két 
nyáron nyelvjárás-tanulmányozás céljából mintegy két 
hónapot töltött a moldvai magyarok között. Ö az első 
nyelvész, akinek útirányát is eléggé pontosan ismerjük, 
helyesebben róla tudjuk azt, hogy bizonyosan milyen 
moldvai magyar telepeken fordult meg.-- Rubinyit nyil
ván Szarvas rövidebb és Munkácsi terjedelmesebb csángó 
nyelvjárástanulmányának hiányai, nyitva maradt kérdé
sei indíthatták el kutatóútjára. Mindkét előtte járó nyel
vész ugyanis csak nagy vonásokban rajzolt képet a 
csángó nyelv korukbeli állapotáról; szókincsgyűjtésre 
egyik sem fektetett súlyt. Szarvast különben a nyelvé
szeti célkitűzéseken túl a csángóság eredetének kérdése 
is izgathatta, Munkácsi meg a nyelvtörténeti szempontok 
alkalmazásával a korabeli nyelvre vonatkozó minél tel
jesebb anyagközlés és rendszerezés lehetőségét csökken
tette. 

Mindkét előtte kutatóval szemben Rubinyi a leíró 
szemléletű tárgyalásmódot választotta.^-^ E tárgyalásmód 
dó'nyei és hátrányai nyilvánvalóak. Egyrészt e módszer 
a megfigyelt nyelvi jelenségeket minden történeti előz
ménytől független, egységes rendszerbe igyekszik fog
lalni, és törekszik mentesíteni magát attól a veszedelem
től, hogy a nyelvi tények történeti magyarázatában be
következő nézetváltozások esetén a leírás rendszere ma
gától essék szét. Másrészt viszont az ilyen szemléletű 
tárgyalásmóddal egymás mellé kerülnek olyan nyelvi je
lenségek is, amelyeket történeti szemlélettel más-más 
jelenségcsoportba kellene sorolnunk. Nyilvánvaló azon
ban az is, hogy mint minden leíró szemlélettel dolgozó 
nyelvjáráskutató, Rubinyi sem tud teljesen szabadulni 
attól a kísértéstől, hogy hol az irodalmi nyelvre, hol meg 
a régiségbeli adatokra ne legyen tekintettel. Mentségére 
mondhatjuk, ezt meg nem tenni valóban nagyon nehéz. 

Rubinyi leíró szemléletű előadásában természetesen 
elsősorban a korabeli csángó hangképzés jellegzetességeit 
rendszerezi. Bár újabb kutatásaink alapján rendszerezése 
természetesen bővíthető és módosítható, éppen az, hogy 
megfigyeléseiben láthatóan őrizkedik az újgrammatikus 
dogmatizmustól, sok átmeneti hangra, hangamyalatra is 
rátereli a figyelmet. Hangsúlyozza, hogy ,,adatait egy 
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szálig maga gyűjtötte", az előtte járók adatait csak „újra 
hallás után" használta fel. Ebben az vezette — mondja 
némi túlzással —, hogy a románok közé ékelt csángók 
nyelve napról napra változik, úgyhogy sokszor a húsz 
év előtti adatok teljesen hibásnak tűnnek fel. Rubinyi 
tanulmányának ez, a beszélt nyelv minden változatára 
ügyelő jellege sokszor már túlzásba is csapott, s így ki
hívta a szilárdabb alapokra építeni szerető történeti 
nyelvszemléletű kutatóknak hellyel-közzel jogos, nem
egyszer azonban túlzó ellentmondását.^^ 

Nem lehet feladatunk e futó szemle során Rubinyi két 
csángó tanulmányának nyelvészeti eredményeit az előbbi 
általános megjegyzéseken túl is részlegesen taglalni. 
Annyit azonban meg kell állapítanunk, hogy elsősorban 
a hangkópzésre vonatkozó megfigyeléseit kell majd újó
lag szemügyre vennünk, hogy lehetőség szerint állást 
foglalhassunk az e téren közte és Wichmann György kö
zött felmerült, meglehetősen elfajult vitában. A hangtani 
megfigyelések érdekességein túl, Rubinyi tanulmánya 
főként az ige- és névragozás terén nyújt sok újat, tehát 
éppen azon a területen, amellyel mind Szarvas, mind 
pedig Munkácsi tanulmánya nagyon mostohán bánt. A 
közleményeit kiegészítő két szógyűjtemény Petrás köz
lései óta először foglalja szótárszerű rendbe a csángó 
tájszók legérdekesebbjeit. Megjegyezhetjük azonban, 
hogy a jelentésmeghatározások közül nem egy (egyebek 
mellett a román nyelv nem ismerése miatt is) kétségte
lenül téves. 

7. Mikor a csángó nyelvjáráskutatás eddig a pontig 
eljutott, önként kínálkozott, hogy a helyszíni kutatáso
kon túl az összehasonlító nyelvjáráskutatás segítségével 
újólag szót ejtsenek a csángóság eredetének nyelvi ala
pon történő meghatározásáról is. Az előzőkben láttuk, 
hogy e tekintetben Szarvas és Munkácsi nagyjában egy 
véleményt fejtett ki. Hozzátehetjük, hogy lényegében e 
véleményhez csatlakozott Rubinyi is. Munkácsi később 
Weigand Gusztáv nyomán^^ indulva, a kun eredeztetés 
lehetőségét vitatta.^^ A modern nyelvjai-áskutatás szem
pontjainak alkalmazásával, a csángóság eredetkérdésé
ben a kezdeményező lépést azonban Horger Antal tette 
meg, azzal, hogy a csángó népről és a csángó név ere-
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detéről írt alapos tanulmányában^^ Szarvas után elsőnek 
vetette össze a csángó nyelvi kutatások addigi adatait a 
székely nyelvjárásokból ismert jelenségekkel. E nyelv-
járás-összehasonlító munka eredményeképpen kimondta 
azt a Szarvas megfigyeléseivel is egyező' tételt, hogy leg
feljebb két-három székely nyelvjárási sajátság nincs meg 
a moldvai magyar nyelvjárásban. E nyelvjárás tarka
barka képén tehát jóformán minden székely nyelvjárás 
rajtahagyta a maga nyomát; ezt csak úgy lehet magya
rázni, hogy évszázadok óta a Székelyföldnek minden zu
gából szállingóztak kisebb-nagyobb székely csoportok 
Moldvába, s ez újabb meg újabb jövevények nyelvi ha
tása, amíg egyrészt lassanként elhomályosította az ere
deti nyelvjárás mai képét, másrészt állandóan közremű
ködött a nyelvjárás mai arculatának kialakításában. 
Noha Horger később is a magyar nyelvjárásokról írt ösz-
szefoglaló munkájában a csángó nyelvjárással kapcsolat
ban kissé óvatosabban azt vallotta, hogy néhány, a szé
kely nyelvjárásoktól elütő sajátság ellenére sincs okunk 
a moldvai magyar nyelvjárást teljesen leválasztani a szé
kely nyelvjárásterületről, az eredet kérdésében — úgy 
tetszik — hajlott Karácsonyi Jánosnak a moldvai csán
gók szerémségi származásáról szóló nézete felé^*, különö
sen azután, hogy Losonczi Zoltán részletes összehason
lító nyelvjárástanulmányában nyelvészeti szempontból is 
meggyőzőnek látszó bizonyítékokat sorolt fel a csángók 
szlavóniai származására nézve.^^ 

8. A századfordulóig a moldvai népnyelvet tanulmá
nyozóknak és a csángó eredetkérdést vizsgálóknak mind 
részük lehetett abban, hogy a külföldi kutatók figyelme 
is ráterelődött a moldvai csángók oly érdekes, minden 
magyar nyelvjárástól annyira különböző nyelvére. A 
finnugor kutatásban és saját nyelve vizsgálatában, a finn 
nyelvjárások megismertetésében világviszonylatban is 
oly jelentős finn nyelvtudomány hatalmas lépéssel vitte 
eló're a csángó nyelvjáráskutatás ügyét is. A finnugor 
összehasonlító nyelvtudomány területén cseremisz és zűr
jén kutatásai révén akkor már tekintélyes W i c h m a n n 
G y ö r g y 1906. október 31-töl 1907. március 24-ig, te
hát csaknem öt hónapig gyűjtött az északi-csángó tele
pülésterülethez tartozó Szabófalván. Látnivaló, hogy már 
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időben is legtöbbet Wichmann tartózkodott a moldvai 
csángók között. Ha ehhez még hozzászámítjuk, hogy 
csaknem teljes idejét egyetlen pont, Szabófalva kutatá
sára szentelte, megfigyelési lehetó'ségeinek alaposságára 
nézve is kétségtelenül mindaddig őt kell a legkedvezőbb 
külső feltételek között dolgozó kutatónak tartanunk. 

Mélyreható gyűjtése alapján kiadott jelentéseiből, köz
leményeiből megállapíthatjuk, hogy Wichmann kettős 
nyelvészeti céllal indult a csángók közé: egyrészt rend
szeres szókincs-gyűjtéssel minél gazdagabb szótári anya
got akart összehordani, másrészt meg történeti alapon ki 
akarta dolgozni az északi-csángó nyelv hangtanát. Ügy 
látszik, emellett szándékában volt a csángó alaktan egyes 
részeinek történeti szemléletű kidolgozása is, mert a szó
kincs-gyűjtés során Simonyi Zsigmond történeti alak
tana alapján a fontosabb alaktani jelenségeket is kikér
dezte. Szövegközlései azt bizonyítják, hogy nem hanya
golta ugyan el a mondattani jelenségek megfigyelését 
sem, de aligha tartozott céljai közé a csángó nyelv mon
dattanának történeti alapon való tárgyalása. Ez akkor 
még különben is összefoglaló magyar történeti mondat
tan hiányában a legnehezebb feladatok közé tartozott 
volna.^" 

Kevés népnyelvkutató célkitűzése valósult meg olyan 
teljesen, mint a Wichmanné. Bár a még hosszabbra ter
vezett szabófalvi idozését az 1907 márciusában kitört ro
mániai parasztforrongások miatt március végén hirtelen 
félbe kellett szakítania, életében megjelent, illetőleg ha
lála után közzétett anyaga célkitűzéseinek szinte hiány
talan teljesülését mutatja. Wichmann munkássága több 
vonatkozásban is jelentős a csángó nyelvjáráskutatás 
szempontjából. Mindenekelőtt csángó hangtani feldolgo
zásaiban ü alkalmazta először a magyar nyelvjárások 
vizsgálatában a jelenségmonográfiai módszert, azaz egy-
egy hangtani jelenségcsoport monografikus vizsgálatának 
módszerét. Feldolgozásaiban^^ a magyar hangtörténet és 
a nyelvjáráskutatás adatait is ö használta fel addig a 
legkörültekintőbben. S ha nyelvészeti dogmatizmustoi 
nem teljesen ment eredményei közül egyiken-másikon 
túl is léphet majd a természetszerű tudományos haladás, 
csángó-kutatásának legjelentősebb, nyomtatásban csak 
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halála után néhány, gyüjtöútja után pedig éppen har
minc évvel megjelent eredményei, északi-csángó szótára 
a csángó nyelvjáráskutatásnak mindenkor legkiemelke
dőbb termékei között foglal helyet. E szótár nem szoros 
értelemben vett táj szógyűjtemény, hanem olyan, az 
egész szókincsre kiterjedő rendszeres szókincs-tanulmány, 
amely az északi-csángó nyelvjárást mint önálló nyelvi 
egységet tekinti, tehát az északi-csángó nyelvjárás szó
kincsének minél teljesebb gyűjteményét igyekszik adni. 
Wichmann szótárának nagy érdeme az is, hogy a szó
kincs elemeit nem szakítja ki a népi élet összefüggései
ből. Ez abban mutatkozik meg, hogy szótárában lépten
nyomon találkozunk az egyes címszók alatt a tárgyi és 
szellemi néprajzi jelenségek kapcsolatára utaló jegyze
tekkel. Adatainak zöméhez ugyan kérdezd módszerrel ju
tott, de közvetlen (passzív) megfigyelő módszerrel gyűj
tött anyaga is jelentős. A szókincs-tanulmányt teljessé 
tevő példamondatait, szövegeit is kétségtelenül ez utóbbi 
eljárással gyűjtötte. 

Az eddigi kutatókkal szemben jelentős újítása Wich-
mannak az is, hogy lejegyzéseiben nem a magyar nyelv
járáskutatók ún. nagyolt, akkorában még meg sem ál
lapodott hangtani lejegyzési rendszerét alkalmazta, ha
nem a Finnugor Társaság jóval pontosabb, bár bonyolult
ságában fonetikus dogmatizmusra csábító hangjelzésével 
élt. E cseremisz és zűrjén kutatásaiban is használt hang
jelzés alkalmazásával Wichmann a csángó hangjelensé
gek apró finomságainak minél pontosabb rögzítésére tö
rekedett. 

Van azonban Wichmann munkásságának bizonyos 
egyoldalúsága is, a moldvai csángó-magyar településte
rület legelzártabb, újabb székely betelepülőktől legke
vésbé befolyásolt részének, az északi-csángó csoportnak 
csak egy pontját vizsgálta meg, és ott is jobbára egyet
lenegy jól kiválasztott nyelvmestertől gyűjtött. A déli-
csángók nyelvére nézve csak egynapos bakói tartózko
dása alkalmával jegyzett le két esetlegesen elébe kerülő 
déli-csángótól valamelyes összehasonlító anyagot. Nem 
csodálható tehát, hogy ez egyoldalú alapossággal gyűj
tött anyag feldolgozása alkalmával pusztán egy ponton 
tett megfigyelései alapján főként a csángó réshangok és 
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afrikáták néhányának kérdésében ellentétbe került Ru-
binyi sokkal nagyobb területre vonatkozó, bár termé
szetszerűen kevésbé elmélyülő gyűjtés alapján megfo
galmazott fejtegetéseivel. A vita sem akkor, sem azóta 
nem dőlt el, és a szóban forgó jelenség a későbbi kuta
tók számára nyílt kérdés maradt.^^ 

9. Az elmondottakból kétségtelenül kiviláglik, hogy a 
csángó nyelvjáráskutatás élén teljességében közzétett 
gyűjtése, megfigyeléseinek és feldolgozásának alapossága 
révén a finn Wichmann jár. Némi megelégedéssel álla
píthatjuk meg azonban, hogy Wichmann feldolgozásai
nak zöme magyar szakfolyóiratokban magyarul jelent 
meg, és német bevezetéssel, értelmezéssel és magyaráza-
toklíal ellátott szótára szerkesztéséből, hagyatéka kiadat
lan részének közzétételéből derekasan kivette részét az 
újszellemü magyar nyelvjáráskutatás legkiemelkedőbb 
alakja, C s ű r y B á l i n t is. 

Mikor ugyanis Wichmann-nak 1932-ben bekövetkezett 
halálával hagyatéka gazdátlan maradt, a helsinki Finn
ugor Társaság húszéves kiadói tervébe éppen ezért iktat
hatta be a Wichmann-hagyaték kiadatlan csángó részé
nek megjelentetését is, mert több esztendei helyszíni ku
tatómunkája révén az 1910—1932 között Kolozsvárt ta-
nárkodó Csűry volt a csángó nyelvjárás legalaposabb is
merője, leghivatottabb búvára. 

1928—1931 között négy nyári szünidejének egy részét 
Csűry népnyelvi anyaggyűjtés céljából a moldvai ma
gyarság közt töltötte. Amennyire kiadott, bár, sajnos, 
csak népszerűsítő jellegű útijegyzeteiből, személyes be
szélgetésből, illetőleg helyszíni tapasztalataimból tudom, 
Csűry a moldvai csángó-magyar területnek főként a Bog
dánfalva vidéki déli-csángó részén végzett megfigyelése
ket. Gyűjtött anyagának legnagyobb része is alkalmasint 
Bogdánfalváról való. Célkitűzése és módszere nagyjában 
hasonlított a Wichmannéhoz. ö is elsősorban a szókincs
gyűjtésre fektette a fősúlyt. Miközben középiskolai el
foglaltsága mellett hatalmas »Szamosháti Szótár«-a két 
kötetének kéziratán dolgozott, nyáron, pihenés-, illetőleg 
változatosságképpen újabb gyűjtéssel hordta össze egy 
déli-csángó szótárhoz az anyagot. Mikor aztán Wich-
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mann szótárát sajtó alá rendezte, látta, hogy a Wich-
mannéhoz hasonló célú és módszerű déli-csángó szótára 
elkészülése után tisztán áll majd eló'ttünk a déli- és az 
északi-csángó nyelvjárás egymáshoz való viszonya is 
(MNy XXXII, 286). 

A csángó szókincs gyűjtése Csűrjmél is a szó-, illetőleg 
az alaktani kérdések iránt való bensőséges érdeklődés
sel járt együtt. Minthogy az eddigi kutatók, főként Wich-
mann, hangtani kérdésekkel foglalkoztak, Csűry elsősor
ban a mind ez ideig csak nagyon hézagosan ismert csángó 
alaktan jelenségmonográfiákban való feldolgozására gyűj
tött anyagot igyekezett közzétenni. Ilyen célból a csángó 
igeragozásról kidolgozott és közzétett mintaszerű alak
tani tanulmánya a Wichmann hangtani dolgozatainak 
méltó kiegészítője.''' Emellett a moldvai csángó kicsi
nyítő képzőkről, a csángó és a székely hanglejtés össze
függéseiről, valamint a csángó Miatyánk nyelvtörténeti 
tanulságairól írt megfigyelései és más cikkei'* is bizo
nyítják, hogy Csűry a déli-csángó nyelvi jelenségeket is 
olyan monográfiaszerüen szándékozott feldolgozni, mint 
amilyeneknek a szamosháti nyelvjárással kapcsolatban 
egész sorát adta ki. Mikor e monográfiái mellett utalunk 
a csángó nyelvről írt cikkecskéire, a bogdánfalvi növény
neveket magába foglaló értékes közleményére és a mold
vai magyarság néprajzáról írt vázlatszerű összefoglalá
sára, illetőleg jegyzeteire'^, felemlítettük ugyan mindazt, 
ami Csűrytől nyomtatásban hozzáférhető, de még min
iig nagyon keveset ahhoz a nyersanyaghoz képest, 
ímely Csűry jegyzetfüzeteinek, cédulaanyagának, illető-
eg déli-csángó szótára (MNy. XXXII, 286, MNnyv. III, 
29) elkészült részének elpusztulásával a csángó nyelvjá
ráskutatás és az egész magyar nyelvtudomány pótolha-
;atlan veszteségeként feldolgozatlanul maradt.'^ 

Ha Csűry csángó-kutatásának jelentőségét akarnók 
jellemezni, szinte teljes egészében ismételnünk kellene 
izokat a megállapításokat, amelyeket Wichmann csángó 
íulatásainak jellemzéseként éppen Csűry véleményének 
'elhasználásával előbb elmondtam. A kettejük munkájá-
lak módszere között mégis volt valamelyes különbség. 
Hsüry is inkább csak egy ponton, Bogdánfalván dolgo-
;ott, s nyelvtani anyagát ö is egy gondos körültekintés-
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sel választott nyelvmestertől kérdezte ki, mégis — mint 
egyik útján útitársa — helyszíni megfigyelés alapján is 
mondhatom: a természetszerűen legkönnyebben ilyen 
kérdező módszerrel gyűjthető igealakokat passzív meg
figyelés során szerzett nagyon jelentős nyelvi anyaggal 
egészítette ki, illetőleg ennek alapján ellenőrizte. E te
kintetben tehát igyekezett kiküszöbölni Wichmann egy 
nyelvmesterre támaszkodó gyüjtö-eljárásának egyoldalú
ságát. 

10. Csűry kutatómunkájának a 30-as években közzé
tett eredményei sok vonatkozásban ösztönzőleg hatottak. 
Már 1933 nyarán B a l o g h Ö d ö n a Bakó (Bacáu) me
gyei Csügésen, a moldvai magyar települések legnyuga-
tabbikán, a Csík megyei csángó települések közvetlen 
szomszédságában végzett kutatómunkája során jelenté
keny szókincs-anyagot gyűjtött, anyagát azonban Csűry 
tanulmányához igazodó címmel és a tőle látott feldolgo
zási módszerrel rajta kívül álló okokból csak jóval ké
sőbb tehette közzé.^^ A néprajzi leírásokba belefoglalt 
fonetikus lejegyzésű szókincs-anyag és egy ugyancsak 
fonetikusan lejegyzett népmese mellett figyelemre méltó 
Baloghnak e leírását kiegészítő szójegyzéke.^^ E terjedel
mes szóközlés nemcsak adatainak gazdagsága, de feldol
gozási módszere szempontjából is jelentős, mert gondos 
szófejtési utalások kíséretében kimutatja a csügési ma
gyar nyelvből lejegyzett szókincs román elemeit is. Ru-
binyi sokkal' kisebb terjedelmű és etimológiai hivatkozá
sokat nem tartalmazó közlése, valamint Wichmann-nak 
pusztán az egybevehetőségre rámutató szóutalásai után 
ez már jóval fejlettebb kísérlet a román—magyar nyelvi 
kölcsönhatás egy település magyar szókincsében mutat
kozó mértékének megállapítására. 

11. Nemcsak Baloghot serkentette vizsgálódásra Csűry 
csángó kutatómunkája, illetőleg az ennek eredményeiből 
megjelentetett néhány közlemény. Magamat is a Csűry-
vel való személyes kapcsolat és az ö csángó közleményei
nek ösztönző hatása indított el a csángóság iránti tudo
mányos érdeklődés útján. Ilyen irányú érdeklődésem 
kezdeti szakaszában azonban keveset tettem, keveset te
hettem a már akkor megsejtett nagy feladatok érdeké
ben. Különben is 1940 előtt, az akkori kedvezőtlen bel-
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politikai légkörben számomra mindössze három ízben kí
nálkozott alkalom csángó nyelvi megfigyelésekre. Elő
ször 193ü-ban, még egyetemi hallgató koromban Csüry 
megtisztelő felszólítására elkísértem öt második csángó 
kutatóútjára. Akkor Bogdánfalván gyűjtött Csüry. Mun
kája során főként a kérdezés fáradalmaitól mentesítet
tem öt. Jegyzeteim is készültek, ezeket azonban előzetes 
megállapodásunk értelmében sohasem használtam fel. 
Másodszor 1935 nyarán a Ia§i-ban rendezett román 
nyelvtanfolyamról néhai Csutak Vilmos és néhai Pálfi 
Márton társaságában látogattam el az északi-csángó tele
pülések közé tartozó Szabófalvára, Wichmann gyűjtő
helyére. Helyszíni kutatásunkat azonban egy, szinte 
megérkezésünk pillanatában értesített csendőró'rmester 
akadályozta meg. Ez — felsőbb rendelkezésre hivatkoz
va — megjelenésünkkel kapcsolatban jegyzökönyvet vett 
föl, s azután arra kötelezett, hogy a legközelebbi vonat
tal hagyjuk el a f a l u t . . . Ez alkalommal csak néhány 
mondatot jegyezhettem le. Ezt jellemző esetként már 
azért is el kellett mondanom, hogy az 1949-től folytatott 
kutatásunkkal kapcsolatos tapasztalataim közlése alkal
mával érzékeljük az a k k o r és a m o s t lefolyt csángó 
kutatás politikai légköre és lehetősége közti különbséget. 
E két alkalmon kívül még egy ízben volt lehetőségem 
csángó népnyelvi adatokat lejegyezni. 1937 tavaszán 
ugyanis elvetődött Kolozsvárra egy, a legdélkeletibb 
moldvai székelyes csángó településről, a Gajcsánához tar
tozó Magyarfalubál származó csángó legény. Minthogy 
akkoriban már nem volt lehetőségem a moldvai magya
rok között helyszíni kutatást végezni, meg kellett ragad
nom ezt az alkalmat is, hogy valamelyes csángó nép
nyelvi anyagra legalább így tegyünk szert. Márton Gyu
lával együtt Csürynek akkor már megjelent igeragozási 
paradigmáihoz összehasonlító anyagként kikérdeztük a 
megfelelő ige-mintaszókat. Bármilyen csekély volt is az 
ez alkalommal lejegyzett anyag, a legutóbbi évekig 
mindössze annyit ismertünk e legdélkeletibb, teljesen 
magyar csángó település nyelvéből.^^ 

12. Habár az újabb csángó nyelvföldrajzi kutatás tisz
tázta a többi csángó település mellett Magyarfalunak is 
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a csángóságon belüli nyelvjárási helyzetét, hogy e falu 
nyelvéből ma már terjedelmes szöveganyaggal is rendel
kezünk, az nem az erdélyi kutatók, hanem a magyar
országi H e g e d ű s L a j o s érdeme. Az ö moldvai 
csángó szövegeket közlő kötete^" a csángó nyelvjárás
kutatás történetében több vonatkozásban számot tarthat 
érdeklődésünkre. Ámbár Hegedűs nem járt Moldvában, 
hanem csak a második világháború folyamán Bácskába 
áttelepített, onnan pedig 1944—1945-ben a Dunántúlra 
vándorolt csángók között gyűjtött anyagot, a közzétett 
csángó szövegek mégiscsak a moldvai csángó nyelvjárást 
beszélők ajkáról lejegyzett nyelvi anyagot bocsátanak a 
kutatók rendelkezésére. Hegedűs adatközlői a következő 
nyolc moldvai csángó faluból származtak ki: Gyoszény, 
Gajcsána (helyesebben a tulajdonképpen hozzátartozó 
Magyarfalu), Klézse, Lábnik, Lészped, Pokolpatak, Pusz
ilna, Somoska. Az adatközlők közül tehát a legtöbb az 
lin. székelyes-csángó településeki-ől való; egyetlen átte
lepülő sincs az északi-csángók közül, a déli-csángókat is 
csak egy átmeneti jellegű településről (Gyoszény) kike
rült adatközlő képviseli (A csángtí csoportokra nézve 1. 
alább a ü l . 5c. pontot). 

Bármennyire is értékeljük Hegedűs szöveggyűjtemé
nyét, a szövegkiadás I m r e S a m u jelzetté hiányai, 
fonetikai következetlenségei, illetőleg bizonytalanságai*' 
mellett e szövegeknek a moldvai csángók nyelvjárására 
vonatkozó kutatásban való felhasználása az Imre ajánlotta 
ellenőrzés megejtése után is csak keUő óvatossággal aján
latos, hiszen kétségtelen, hogy az eredeti lakóhelyükről 
kimozdított és ide-oda vetődő csángók nyelve a vándorlás 
aránylag rövid ideje alatt is ki volt téve nemcsak az új 
településhelyek eredeti lakossága tájnyelvi hatásának, 
hanem a köz-, hivatalos, sőt bizonyos mértékben alkal
masint az irodalmi nyelv befolyásának is. E befolyásnak 
a dunántúli csángóság nyelvjárásában jelentkező nyelvi 
eredményeiből futólag már Imre ad is ízelítőt.''^ így a 
szöveggyűjtemény — Imre szavaival élve — lehet ugyan 
nyelvészeti szempontból mondattani, alaktani és stílus-
tanulmányokhoz forrásértékű, de csak olyan kutató ke
zében, aki a helyszíni tanulmányozás alapján kellően is-
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meri a moldvai csángó nyelvjárás mondat- és alaktani, 
illetőleg stilisztikai jelenségeit, A szövegeknek hangtani 
tanulmányok céljaira való felhasználásában ajánlatos az 
óvatosság. A gazdag szójegyzék már jóval megbízhatóbb 
anyagot nyújt, hiszen itt minden szó tulajdonképpeni, 
alak- vagy jelentésbeli tájszó, mégis e jegyzék haszná
latában is kívánatos a moldvai csángó szókincs alapos 
ismerete. 

E fenntartások hangoztatásával egyidejűleg el kell is
mernünk, hogy Hegedűs kezdeményezése az ezutáni 
csángó-kutatók számára kötelező útmutatást jelent. Kü
lönösen a moldvai csángó nyelvben meglehetős tájéko-
zottságú kolozsvári nyelvjáráskutatóktól várható el, hogy 
a kolozsvári Folklór Intézet eddigi gazdag népdal- és 
szöveggyűjteményét, de ezen túl a különlegesen nyelv
járástani célokra eszközfonetikai úton ezután gyűjtendő 
szövegeket használják fel a moldvai csángó nyelvjárás 
mondattani és stilisztikai vizsgálatára. 

13. A helyszíni gyűjtés során szerzett, illetőleg feldol
gozott jelenkori anyag mellett nyelvészeti szempontból 
rendkívül jelentősek azok a történeti adalékok és ered
mények, amelyek a moldvai csángó-magyar nyelv tör
ténetére vonatkozó, eddig meglehetősen gyér ismeretein
ket gyarapítják. Mint az előzőkben láttuk, már Wich-
mann is igyekezett a maga gyűjtötte anyagból a tőle 
megfigyelt hangok fejlődésére nézve hangtörténeti kö
vetkeztetéseket levonni. E munkájában azonban akkor 
csak a magyar történeti szótárak anyagára és a finnugor 
összehasonlító nyelvtudomány eredményeire támaszkod
hatott. Hogy azonban a csángó nyelv hangtörténetére 
nézve más természetű anyagtól is várhatunk figyelemre 
méltó bizonyító adatokat, arra nézve több útmutató köz
lésünk, illetőleg feldolgozásunk is van. A magyar paleog
ráfiának nyelvemlékeink vizsgálatában is jelentős meg
állapításokat kialakító mestere, J a k u b o v i c h E m i l , 
még 1918-ban közölt egy 1585-böl való csángó folya-
modványt.''^ A folyamodvány írója nyilvánvalóan csak 
csángó lehetett, mert fogalmazványa éppen azokat a 
csángó hangtani sajátságokat tükrözteti, amelyek az 
északi-csángó nyelvet leginkább elkülönítik még a hozzá 
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legközelebb eső székely nyelvjárásoktól is, tudniillik a 
már többször említett sz-ezést és az a-zást. Ezt a folya
modványt tehát a csángó nyelvjárás eddig ismert legré
gibb írott emlékének tekinthetjük.*'* Jakubovich közle
ménye rámutat ai'ra, hogy a levéltári anyagtól még ér
tékes csángó nyelvtörténeti adatokat remélhetünk.''^ 

A csángó nyelvjárás történeti vizsgálatához ugyancsak 
figyelemre méltó adalékot nyújt az a két, 1556-ból és 
1675-bcíl való moldvai levél, amelyet C s í i r y B á l i n t 
az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltárából — Kelemen 
Lajos figyelmeztetése nyomán — közölt.'"' Különösen ér
dekes az 1675-i levélben megfigyelhető a-zó adatoknak 
székely nyelvjárási hangtani sajátságokkal való kevere
dése. Minthogy azonban e levél éppen egy székelyes 
csángó pontról, Dormánfalváról való, a székelyes saját
ságok jelentkezése nem lehet feltűnő. Az előbbi 1585-i 
és az 1675-i levél a-zása a csángó településpontok né
melyikén ma is megfigyelhető a-zással együtt a moldvai 
csángó nyelvjárás mindmáig megoldatlan rejtélye. 

Nemcsak csángó nyelvtörténeti eredményei, de újszerű 
módszeri próbálkozásai miatt is nagyon jelentős a tra
gikusan fiatalon elhunyt M i k e c s L á s z l ónak a Ban-
dinus-kódex csángó névanyagáról írt és a csángó névku
tatás szempontjából is alapvető tanulmánya.*^ Az 1646— 
1647-böl való adatokat tartalmazó Bandinus-kódex anya
ga a máig is kezdetleges gazdasági és társadalmi viszo
nyok között megrekedt csángóság névkincsének, névadási 
módjainak egészen régies, középkori vonásait tükrözteti 
vissza. „A Bandinus-féle összeírás a magyar névadó kép
zelet működésének olyan régi indítóokait rejti magában 
— írja Mikecs —, amilyen ősi névadó indítékokat egyéb, 
fejlettebb néprészünk összeírásaiból aligha állapíthatunk 
meg; megőrzésüket a csángók primitívebb szellemi vi
lága, társadalmi helyzete tette lehetővé" (Lm.V.). 

Jakubovich és Csüry kisebb közleménye, valamint Mi-
kecsnek az általános magyar név történet szempontjából 
is jelentős eredményei mutatják azt, hogy a moldvai 
csángó magyar nyelvemlékek összegyűjtése és ez emlé
kek anyagának feldolgozása terén még mennyi teendő 
vár a magyar történet- és nyelvtudomány munkásaira. 
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II 

1. Minthogy a tárgy és a szó egységének elvét váltó 
újabb magyar nyelvjáráskutatás a néprajzi vizsgálódás
sal szoros kapcsolatot tart, éppen azért legalább felsoro
lásszerűen utalnom kell azokra a néprajzi kutatókra, 
akiknek közleményeiben moldvai csángó-magyar nyelv
járási anyag is található. Ezek között elsőként W i c h-
m a n n G y ö r g y n é H e r m a n n J u l i át kell meg
említenem. Ö ugyanis elkísérte férjét 1906—1907-i út
jára, s atyja, a néprajzos Hermann Antal nyomdokain 
haladva, az ott tett néprajzi megfigyeléseknek egy rószét 
fel is dolgozta.'*^ Nagyon gazdag, bár nyelvészeti szem
pontból csak óvatosan használható csángó nyelvjárási 
adalékban bővelkednek D o m o k o s P á l P é t é r*', 
L ü k ö G á b o r^" és V e r e s S á n d o r̂ ^ közleményei; 
ezek nyelvészeti szempontból a népi élet tárgyi emlékei
vel kapcsolatos müszóanyag tekintetében figyelemre mél
tók. Domokosnak és Veresnek ezenkívül viszonylag gaz
dag népdalgyűjtései jelentek meg.^^ p^^ előbbi különben 
az egyedüli volt, aki 1929 és 1932 között a csángó tele
pülések legtöbbjét meglátogatta, s a moldvai magyar te
lepülések akkori állapotáról részletes helyzetképet ra j 
zolt. 

Bár Domokosnak a moldvai csángóság kutatásában ki
fejtett munkáját nemcsak a csángóság települési egysé
genként való elhelyezkedésének pontos felderítése, ha
nem a csángó népdalszövegek és dallamok rögzítése te 
rén is úttörő jelentőségűnek kell tartanunk, megállapí
tásainak felhasználásakor nem mellőzhető a M i k e c s 
L á s z l ó t ó l (Csángók 391) is ajánlott óvatosság. Külö
nösen a csángóság településhelyeinek^^ gg ^ csángó la
kosság számának megállapításában kell túlzónak tarta
nunk Domokos adatait. Népdal- és meseszövegeivel, va
lamint néprajzi vonatkozású adatainak fonetikus lejegy
zésével szemben sem lehet a nyelvjáráskutatásban köte
lezően érvényesítendő követelményeket támasztanunk. 

2. A néprajzi kutatók közül egy sem volt, aki a nyelvi 
anyagot a néprajzi jelenségekkel és a történeti adatok
kal egybevetve olyan m:esszemenően eredet- és telepü
léstörténeti következtetések megfogalmazására használta 
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volna fel, mint L ü k ö G á b o r.^ Lükö elsőként muta
tott rá határozottan a csángó nyelvjáráskutatásnak arra 
a nagy hiányosságára, hogy a kutatók eddig csak a Ro
mán és a Bakó környéki északi-, illetőleg déli-csángók
kal törődtek, de a tiszta székely lakosságú moldvai tele
peket nem méltatták figyelemre. Lükőnek a moldvai 
csángók és az erdélyi magyarság kapcsolataira vonatkozó 
kutatásaiból leszűrt eredményei nagyon előrelendítették 
a moldvai csángó-kutatást. Az előtte gyűjtők munkájá
nak kellő értékelésével egyidöben Lükö ugyanis rámu
tatott a moldvai csángó-kutatóknak arra az általános 
gyűjtésmódszertani fogyatékosságára, hogy a különböző 
csángó pontokon lejegyzett anyagot nemcsak hogy hely
hez nem rögzítették, de nem különítették el a tulajdon
képpeni csángó anyagot a székelyes csángók között gyűj
tött adatoktól. Ez alól szinte csak Wichmann északi-
csángó anyaga a kivétel. A többi gyűjtő többé-kevésbé 
összekeverte a kétféle eredetű csángóság nyelvi anyagát. 

Feldolgozása során Lükő kísérletet tett a moldvai ma
gyar (a tulajdonképpeni csángó) és a moldvai székely (a 
székelyes csángó) nyelvjárás fontosabb hangtani különb
ségeinek összehasonlító ismertetésére is. Jóllehet már 
maga az egybevetési módszer sok érdekes lehetőségre 
hívja fel a figyelmet, a segítségével levont, illetőleg le
vonható tanulságok mégiscsak bizonytalan értékűek, mert 
Lükőnek — saját hibáján kívül — nem állt módjában 
vizsgálatát a moldvai magyar és a moldvai székelyes te
lepek mindenikének nyelvállapotára kiterjesztenie. Mint
hogy az előtte gyűjtőknek — saját vólemónye szerint is 
— zavaros képet mutató anyagát csak nagyon kevés 
moldvai székely anyaggal egészíthette ki (tiszta székely 
településen, úgy látszik, egyetlenegyen sem járt!)^'', nem 
is láthatta, és így nem is vázolhatta fel a kétféle eredetű 
csángóság nyelve közötti összes különbségeket. Minden
esetre meglepő, hogy a zavaros és hiányos anyag alapján 
is mennyi helytálló észrevételt tett. Óvatosságára így is 
jellemző, hogy a moldvai csángó adatoknak a más ma
gyar nyelvjárások adataival való térképes egybevetését 
maga is csak olyan kísérletnek tartotta, amely igazában 
csak további alapos nyelvföldrajzi kutatás után vezethet 
elfogadható és döntő eredményekre. A fejtegetéseit bizo-
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nyitó néhány szókészleti elemről készült szótérképe így 
is megcsillantja az ilyenféle összehasonlításból levonható 
érdekesnél érdekesebb tanulságokat, habár ugyanakkor a 
térképek mindössze néhány esetlegesen előkerült, elszórt 
adata figyelmeztet arra is, hogy az egész moldvai ma
gyarság nyelvére és továbbmenőleg az általános magyar 
nyelvtérkép megléte előtt olyan messzemenő következ
tetéseket az alapvető tévedések veszélye nélkül levonni, 
mint amilyen következtetésekre a viszonylag szegényes 
szóföldrajzi anyag alapján Lükő is jutott, aligha lehet, 
illetőleg a következtetések bizonytalan volta miatt alig
ha érdemes. így bár a Lükőtől is alkalmazott nyelvföld
rajzi módszert a csángóság eredetének kutatásában a ké
szülőben levő csángó nyelvtérkép anyagának település
történeti vonatkozású felhasználása során feltétlenül al
kalmazni kell, Lükő ilyen úton nyert bizonyítékok alap
ján kialakított településtörténeti megállapításait nem te
kinthetjük véglegeseknek. 

Az itt elmondottakból látnivaló, hogy Lükő volt az első 
és mindeddig az utolsó is, aki a nyelvi és a néprajzi 
anyag együttes vizsgálata meg a történeti adatok fel
használásával a magyar csángó-kutatók közül a legtávo
labb jutott el. Az ő további kutatásait is megakadályozó fe
szült politikai légkörben aztán jó ideig megszűnt a csán
gó-kutatásnak még a lehetősége is. 

Jóllehet Lükő helyszíni kutatómunkája részben ugyan
olyan okok miatt, mint a magamé, a kutatás befejezése 
előtt félbemaradt, megállapításai a csángó nyelvjárás tör
ténetének vizsgálata alkalmával még akkor is figyelemre 
méltók, ha ezek nyelvi alapjait — részben a magyar 
nyelvföldrajzi kutatások korabeli sajnálatos hiánya miatt 
— ma már nem tekinthetjük eléggé szilárdaknak. 

A néprajzi kutatók tehát a saját szaktudományuk körén 
túl a csángóság eredetkérdésében is figyelembe veendő 
és az újabb nyelvföldrajzi kutatás eredményeinek vilá
gánál megvizsgálandó feltevésekre is eljutottak. 

3. Míg azonban e feltevések az újabb kutatások fényé
ben esetleg módosításra szorulnak, sőt egészükben elve
tésre is ítéltethetnek, a folklórkutatóktól feltárt nyelvi 
anyag a nyelvjáráskutatásban bizonyos mértékig még ak
kor is mindig felhasználható, ha a lejegyzés a nyelvjárás-
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kutatásnak nem. a mai igényszintjéhez igazodva törté
nik. Különben is a folklórkutatók újabban gyűjtött anya
gával kapcsolatban szerencsére a nagyolt átírásban való 
közlés hátrányait nagymértékben ellensúlyozza az a tény, 
hogy már Domokos gyűjtésének jó része is fonográf-
hengeren, az újabb anyag meg magnetofonszalagon a nép
nyelvkutatás rendelkezésére áll. A közölt anyag újrahall-
gatásával való ellenőrzése tehát lehetséges. A folkloristák 
újabb magnetofonszalagos moldvai csángó dallam- és 
prózai szövegei meg éppen jól használhatók és fel is 
használandók a csángó nyelvjárási jelenségek vizsgálata 
során. Hogy ma már nagyon jelentős az ilyen anyag, az 
elsősorban a Folklór Intézet Kolozsvári Osztálya (a kö
vetkezőkben: Folklór Intézet) munkaközösségének érde
me. Ez a munkaközösség az utóbbi hét évben (1950—1956) 
végzett céltudatos gyűjtőmunkája során a csángó nyelv
járáskutatók számára is felbecsülhetetlen értékű anyagot 
gyűjtött.'''' Az eddigi gyűjtó'utakon felvett zenei alkotá
sok száma ma már 2300 fölé emelkedett; ennek az anyag
nak csak mintegy tizede pusztán hangszeres zenei alkotás, 
kilenc tizede szöveges dallam. Ez tehát nemcsak a nép
zenei és népköltészeti kutatások, hanem a nyelvjárási 
vizsgálódás számára is jelentős anyag. A népzenei gyűj
tés mellett megindította a Folklór Intézet a népköltészeti 
gyűjtést is. A népköltészet minden ágára kiterjedő gyűj
tőmunka eddig különösen a mi szempontunkból is első
sorban fontos népmesegyüjtés tekintetében hozott gaz
dag eredményt. Minthogy emellett megkezdődött a nép
szokások gyűjtése is, ennek nyelvi anyaga a csángó nyelv
járáskutatás számára is bizonyára figyelemre méltó nyel
vi adalékokat tár majd fel. 

A Folklór Intézetben már eddig tárolt tekintélyes meny-
nyiségű, magnetofonszalagra felvett népköltészeti szöveg
részlet, amellett hogy nagy lehetőségeket teremt a nyelvi 
anyag beható vizsgálatára, lehetővé teszi a Kolozsvári 
Tudományegyetem magyar nyelvtudományi tanszéke kö
rébe tartozó nyelvjáráskutatóknak a természetszerűen 
csak hosszabb-rövidebb időtartamra korlátozódó nyári 
gyűjtőutakon végzett helyszíni megfigyelésen túl a csángó 
nyelvjárási jelenségeknek az egész év folyamán, tetszőle
ges időpontban való megfigyelését, illetőleg a magneto-
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fonszalagokon rögzített szövegek lejegyzését, sőt a le
jegyzés helyességének újból és újból való ellenőrzését 
is. Bar a Folklór Intézet gyűjtőinek és az egyetem nyelv
járáskutatóinak egymást támogató munkája már önma
gában is kétségtelenül mind a csángó nyelvjárás-, mind 
pedig a folklórkutatás számára kölcsönösen nagy előnyö
ket jelent, szemlénk szempontjából mégis elsősorban a 
Folklór Intézet gazdag anyagának a csángó nyelvjárás 
közelebbi ismerete szempontjából való felhasználhatósá
gának kiemelése a fontos. 

Sajnálatos, hogy amilyen gazdag forrásokat tárt fel a 
legutóbbi időkig a kolozsvári folkloristák helyszíni mun
kája, éppen annyira lassú ütemben folyik az egybegyűj
tött anyagnak a tudományos munka számára való közzé
tétele.'̂ '' Ugyancsak sajnálatos az is, hogy az anyag köz
lése során a kolozsvári folklórgyűjtők sem szakítanak a 
íolklórirodalomban már, úgy látszik, dogmatikusan köte
lező nagyolt szövegátírás elvével. Az így közölt szövegek 
ugyanis az anyagfelvételezés korszerű volta ellenére a 
nyelvjáráskutatás számára csak nagyon csökkentett ér
tékű anyagot jelentenek. Ha a tervezett csángó népbal
lada és az ugyancsak készülőben levő csángó mesekiad
vány is ilyen átírással jelenik meg, elesünk — legalább 
egyelőre — egyebek mellett és elsősorban attól is, hogy 
terjedelmes szövegek alapján foglalkozhassunk végre a 
csángó hang- és alaktani jelenségek mellett a nyelvjárás 
mondattani, sőt esetleg stilisztikai kérdéseinek vizsgála
tával is. 

III 

1. Mikor az előbbiekbon a moldvai csángó nyelvjárás 
kutatása addigi célkitűzéseinek, a célkitűzések valóravál
tása érdekében kifejtett munkának lehető tárgyilagosság
gal való értékelésére törekedtem, igyekeztem ugyan a 
kutatás több, mint százéves múltjának minden mozzana
tában az előbbi mozzanathoz viszonyított haladást a ku
tatás célkitűzései és eredményei tekintetében kimutatni, 
nem kerülhettem azonban el, hogy itt-ott rá ne mutas
sak a kutatás egyes mozzanataiban szembetűnő hiányos-
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Ságokra, visszaesésekre, sőt a tárgyilagosság hiányából fo
lyó olyan romantikus tiilzásokra is, amelyek különösen a 
régebbi kutatók némelyikének eredményeivel szemben 
bizonyos óvatosságra köteleznek. 

Ezek után érthető, hogy mikor a romániai nemzeti
ségi politikában 1944 ó'sze és a köztársasági államforma 
(1948) megteremtése után előnyös változás következett 
be, és így a csángóság felé megnyílt az út, a Bolyai Tu
dományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének 
tagjai elérkezettnek látták az időt arra, hogy a moldvai 
csángó nyelvjárás új célokhoz igazodó és új munkamód
szerrel végzett kutatásához minél előbb hozzákezdjenek. 

Végre mikor 1949 júliusában a Bolyai Tudományegye
tem vezetősége a Magyar Nyelvtudományi Intézet ismé
telt előterjesztésére megteremtette a sok szempontból 
érdekesnek és újszei'űnek ígérkező moldvai csángó ku
tatás szervezeti és anyagi feltételeit, a terv kialakításán 
gondolkozva, már az első pillanatban is nyilvánvaló volt, 
hogy a megindítandó kutatómunkának nemcsak annyiban 
kell különböznie a moldvai csángó nyelvjárás kutatóinak 
addig végzett munkájától, amennyi különbségnek magá
tól értetődően lennie kell a más-más időpontban, sok
szor több évtizednyi időbeli távolságban, más-más ku
tatóktól végzett terepmunkák célkitűzései és módszerei 
között. Már maga az a tény is, hogy magunk a megvál
tozott politikai viszonyok között mozgási lehetőség te
kintetében az előttünk járt kutatóknál — jó néhány évig 
— előnyösebb helyzetben voltunk, lehetővé tette, a tudo
mányos érdek meg éppen követelőén sürgette azt, hogy 
a néhány pontra korlátozódó gyűjtőmunka helyett először 
a csángóság településterületének minden egyes települési 
pontjára kiterjedő felderítő munkát végezzük el, úgy, 
hogy ez készítse elö nemcsak a további nyelvjárási, de 
általában a csángóságra vonatkozó mindenféle kutatást is. 

2. E meggondolás alapján a kolozsvári nyelvjárásku
tatók a következő célkitűzéssel kezdtek hozzá a moldvai 
csángóság kutatásához: 

a) Minthogy az eddigi kutatók, jórészt rajtuk kívül ál
ló okokból, nem járhatták be a moldvai csángó-magyarság 
egész településterületét, a nyelvészek meg éppen csak 
egy-egy kiválasztott ponton, a pontoknak a többi telepü-
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léspontokkal való nyelvi kapcsolatáról vajmi keveset 
tudva végeztek gyűjtést, első és legfontosabb feladatként 
állott előttünk a csángó településterület minden pontjá
nak felkeresése, illetőleg e települési egységek földrajzi 
elhelyezkedésének rögzítése. E cél kitűzésekor nemcsak 
a nyelvjáráskutatás, hanem a csángóságra vonatkozó 
mindenfajta kutatómunka érdekeit is szem előtt tartot
tuk. 

b) Ez általános tudományos érdekre való tekinteten 
túl a terület egészének bejárásakor némi szakmai szűk-
keblűséggel természetesen elsősorban a magunk nyelv
járáskutató erdekeire voltunk tekintettel. Mivel eddig és 
azóta is az ország különböző nyelvjárásterületein végzett 
kutatómunánk^^ során arról győződtünk meg, hogy bár
mely nyelvjárás-területen való tájékozódást csak a ku
tatópontok teljesen sűrű hálózatának, eszményi fokon 
meg éppen csakis a szóban forgó terület minden egyes 
pontjának nyelvi vizsgálata alapján lehet tudományos 
szempontból igazán kielégítőnek tartani, a csángó-kuta
tás egyik céljaként a minden településpontra kiterjedő 
nyelvföldrajzi felvételezést jelöltük meg. 

c) Már eleve is láttuk, hogy csak az előbbi b) pont
ban jelzett cél megvalósítása esetén oldhatjuk meg a 
csángóságon belül észlelhető nyelvjárási különbségek 
meghatározásának feladatát, illetőleg a nyelvjárási kü
lönbségek alapján a csángóság kisebb csoportokra való 
osztását. 

d) A nyelvjáráskutatás érdekein túlmenő célunk volt 
a csángó népnév jelentésére a csángóság körében anya
got gyűjteni, s ezzel kapcsolatban a csángóság népi hova
tartozásának tudatára nézve minél több anyagra szert 
tenni. 

e) Ezzel kapcsolatos volt az a célkitűzésünk is, hogy a 
b) pontban jelzett, minden moldvai csángó településre 
kiterjedő nyelvföldrajzi gyűjtés megvalósítása esetén a 
lehetőséghez mérten tisztázzuk a moldvai csángó és más 
magyar nyelvjárások közötti összefüggéseket, vagyis vi
gyük dűlőre azt a kérdést, amely — az előbb ismertetett 
vizsgálódások tanúságaként — mások mellett Szarvast, 
Horgert és Lükőt is foglalkoztatta. 

511 



f) A csángó településpontok i'ögzítóse és az általáno
sabb jellegű nyelvföldrajzi tájékozódás mellett éppen a 
településterület és a nyelvjárási sajátságok megoszlásá
nak alapos ismerete után szükségesnek tartottuk néhány 
jellegzetes moldvai csángó nyelvjárási pont nyelvállapo
tának nyelvföldrajzi módszerrel való minél alaposabb 
megvizsgálását. E munkát a Kolozsvár környékén már 
kipróbált és bevált nyelvföldrajzi ún. nagy kérdőméi 
szándékoztuk elvégezni. 

g) Jóllehet az előbbi, b) és f) pont alatt jelzett célki
tűzések nyelvföldrajzi vonatkozásiíak voltak, az ezek 
megvalósítása során gyűjtött nyelvföldrajzi anyag — ter
vünk szerint — az ilyen munka végzése közben össze
gyűlő más természetű nyelvjárási anyaggal együtt alap
ját képezheti majd a csángó nyelvjárás teljes nyelvi 
rendszerét ismertető feldolgozásnak. Éppen egy ilyen ösz-
szefoglalás előkészítése céljából minden kutatónak, amel
lett hogy végeznie kellett a Icözösségi ku Látásból ráeső, 
pontosan meghatározott kérdőívben rögzített munkarészle
tet, a maga hajlamának, illetőleg nyelvészeti érdeklődé
sének megfelelöleg a csángó nyelvjárás valamely rész
letkérdésére vonatkozó kérdőívvel különleges anyagot is 
gyűjthetett. 

h) A nyelvföldrajzi és a nyelvjárás-monográfiái ada
tok gyűjtögetése vagy a csángókkal folytatott beszélgetés 
közben előkerülő orvanyag a gyűjtés egészével együtt 
— célkitűzéseink szerint — alapját képezheti egy mold
vai csángó nyelvjárási szótárnak. Az összegyűlő anyag 
termószctétöl és terjedelmétől függ majd, hogy egyetlen 
egységes szótárban vagy a nyelvföldrajzi kutatás aorán 
a csángóságon belül megállapítható nyelvjárási megosz
láshoz igazodva vidékenként ke]l-c majd reldolgozni az 
egybegyűlt anyagot. 

i) A románság közé ékelődő és évszázadok óta vele 
szoros művelődési kölcsönhatásban élő csángóság nyel
vének vizsgálata a magyar—román nyelvi kölcsönhatás 
tanulmányozási lehetősége szempontjából is fontos. Mint
hogy e kölcsönhatásnak a csángó nyelvi anyag össze
gyűjtésével csak egyik vetületét, a román nyelvnek a 
csángó nyelvjárásra tett hatását ismerhetjük meg, aján
latosnak látszott a másik vetület vizsgálását is lehetővé 
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tenni, hogy velünk együtt román nyelvészek végezzenek 
azonos nyelvföldrajzi kérdőívvel vizsgálatot a kétnyelvű 
csángóság román nyelvének meg a csángósággal együtt 
éld moldvai románság nyelvi sajátságainak megállapítása 
és az így nyert anyagnak a csángó-magyar nyelvjárási 
sajátságokkal való egybevethetösége érdekében. 

Elvégzett és elvégzendő feladatainknak ilyen, pontokba 
foglalt megfogalmazása után nem hallgatható el az az 
észrevétel, hogy a munka megindulásakor még korántsem 
láttuk céljaink összességét ilyen világosan, mint ahogy 
az előbbi felsorolásunkban jelentkezik. Csak a csángó tc-
lepülésterületen való első tájékozódás után és a gyűjtött 
nyelvföldrajzi anyag ismeretében rajzolódtak ki bennünk 
a csángó gyűjtés célkitűzéseinek fennebb felvázolt irány
elvei. Éppen ezért egyik-másik célunk elérése érdekében 
csak a kilenc éve tartó gyűjtőmunka kiegészítő és ellen
őrző gyűjtései során tehettünk meg minden tőlünk tel
hetőt. Ha a meginduláskor világosan látjuk feladatainkat, 
gyűjtőutaink számát csökkenthettük, testi cs szellemi 
erőinkkel gazdaságosabban bánhattunk volna. Némi viga-
szunki-a szolgálhat talán az, hogy az ilyenfajta utólagos, 
de persze késett bölcsességre mutató megállapítást — 
többé-kevésbé jogosan — csaknem minden kutatómunka 
kezdeti és végső szakaszának összehasonlításával kap
csolatban el lehetne mondani. 

Nyilvánvaló azonban az is, hogy célkitűzéseink így 
pontokra bontva kevésbé látszanak újszerűeknek, mint 
hogyha egységbe fogva szemléljük őket, hiszen látnivaló, 
hogy az itt fennebb megjelölt célok egy-egy részletének 
megvalósítása érdekében már addig is történtek kísérle
tek, illetőleg jelentkeztek olyan eredmények, mint ami
lyenekre az előbbiekben mások mellett a nyelvészek kö
zül Munkácsi, Szarvas, Rubinyi, Wichmann és Csűry, a 
néprajzosok közül Domokos és Lükő munkásságának jel
lemzésekor már rámutattam. A feladatvállalások ilyen 
egységes tömegével azonban egyetlen előttünk járó ku
tató esetében sem találkozunk, mert — mindig csak egyes 
kutatók erőfeszítéséről lévén szó — természetszerűen nem 
is találkozhatunk. Nyilvánvaló ugyanis, hogy az előb
biekben megjelölt célok egyik-egyikének külön-külön 
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való elérése, ha felül nem múlná is, de jócskán próbára 
tenné egy, pusztán saját egyéni munkájára támaszkodó 
kutató erejét. 

3. Az 1949 nyarán meginduló újabb csángó-kutatások
nak újszerűsége tehát csak a célkitűzések egységben való 
szemlélésekor tűnik ki, illetőleg — hogy egy lépéssel to
vább menjünk — főként akkor, ha a munkciszervezés és 
a munkamódszer cél- és korszerű voltát is tekintetbe 
vesszük. 

Ami a munkaszervezést illeti, már első pillanatra nyil
vánvaló volt, hogy a feladatokat egyéni munkával nem, 
hanem csak egy jól szervezett munkaközösség együttes 
erejére támaszkodva lehet megvalósítani. Ezért már első 
kiszállásunk alkalmával, 1949 nyarán hat, a későbbi évek
ben a kiegészítő és ellenőrző munkát végző két-két tag
ból álló munkaközösségünket^^ úgy kellett megszervez
nünk, hogy kettős csoportokra oszolva végezzük az előre 
kijelölt feladatot. Különösen nehéz volt az első évnek 
valóban úttörő munkája. Ekkor a terepen még tájéko
zatlanul, az előttünk dolgozó kutatók évtizedekkel aze
lőtti népesedési állapotot jól-rosszul rögzítő adataira, a 
terepen való tájékozódásra nemegyszer elégtelen térkép
re támaszkodva kellett célkitűzéseink megvalósítása ér
dekében a kemény szellemi munkán túl jelentős testi 
erőfeszítéseket is tennünk. A négy tagból álló munkakö
zösség két tagjának kerékpáron, vonaton, gépkocsin és 
gyalog naponta nemegyszer 50—70 kilométeres utat kel
lett megtennie ahhoz, hogy a nagy elszórtságban élő 
csángóság településeinek lehetőleg mindenikét felkeres
hesse, illetőleg, hogy a kapott feladathoz igazodva lassan 
mozgó, egy-egy ponton több napot tartózkodó második 
csoport számára a legmegfelelőbb, a nyelvjárási szem
pontból legjellegzetesebb pontot kijelölje. Ennek ismere
tében érthető, hogy bármilyen erőfeszítéseket tettünk is 
az első út alkalmával (1949), az első csoport csak het
venkét csángó-magyar lakosságú település helyét tudta 
földrajzilag pontosan rögzíteni és csak e pontok legfon
tosabb nyelvi sajátságait tudta felvételezni. 

Nemcsak a h) pontban a csángó-magyar nyelvjárással 
kapcsolatosan megjelölt célkitűzések megvalósítása volt 
munkaközösségi gyűjtéshez kötve, de az i) alatt jelzett 
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magyar—román nyelvi kölcsönhatás román anyagának 
összegyűjtését is csak egy kisebb, két tagból álló munka
közösség végezhette el. E két román nyelvészből álló cso
portnak a kétnyelvűség és az elrománosodott csángók ro
mán nyelvének vizsgálata tekintetében az f) pontban 
jelzett feladaton dolgozó csoporttal azonos ütemű mun
kát kellett végeznie. 

4. Már maga a csoportokban való dolgozás kérdése sem 
tekinthető pusztán munkaszervezési kérdésnek, hiszen ez 
alapul szolgálhatott új módszertani próbálkozásokra is. 
Nemcsak külső, szervezeti kérdés volt az, hogy csopor
tokra oszolva végeztük a munkát, mert hiszen ezzel kap
csolatos volt az a mód is, ahogy a munkát végeznünk 
lehetett, illetőleg végeznünk kellett. 

Az első év tájékozódó munkáján^" dolgozó első csc-
port egy különlegesen a csángó-kutatás számára összeál
lított nyelvföldrajzi kérdőívvel, az ún. kis kérdőívvel úgy 
dolgozott, hogy a mintegy 500 nyelvföldrajzi adat fel
vételezését lehetségesítő kérdőívet a két gj^j tő két rész
re osztva a választott adatközlőtől, illetőleg adatközlők
től külön-külön kérdezte ki. Az első csoport három nap
pal hamarabb kezdett munkához, mint a lassabban moz
gó — a tervek szerint — az egyhónapo.s kutatási idő alatt 
mindössze hat-nyolc pont nyelvjárási felvételezését vég
ző második csoport.^^ Ez utóbbi, szintén kéttagú csoport 
módszer tekintetében mindenben Kolozsvár és vidéke nép
nyelvi térképe anyaggyűjtő munkája során kipróbált és 
véglegezett módszerhez igazodva, az ott használt ún. nagy 
kérdőívvel dolgozott. E mintegy 3500 nyelvi adat fel
vételezésre szerkesztett kérdőívet szintén két részre oszt
va külön-külön kérdezte ki a két gyűjtő. 

Az első csoport kis kérdőívének kérdező kérdéseit, saj
nos, a csángó kutatás előkészítésének rövid ideje alatt 
nem fogalmazhattuk meg, azaz pontosabban csak a foga
lom nevét, magát a kérdezendő nyelvtani alakot vezettük 
bele a kérdőívbe és nem egyszersmind a kérdezéskor 
használt és a gyűjtés egységességét biztosító kérdező-
mondatot is. A második csoport nagy kérdőíve a maga 
pontosan megfogalmazott kérdező-mondataival már ki
küszöbölte az elóTsbi kérdezésből eredő zavarokat, és 
biztosította a kérdezés módjának egységességét. A har-
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madik csoport a második csoport használta nagy kérdő
ív román változatával dolgozott, a kérdező-mondatok ro
mán változatának megfogalmazása azonban ugyaneeak 
időbeli korlátok miatt szintén elmaradt. 

Maga a gyűjtés módszere, az adatközlő kiválasztásának 
minden szempontja és az alkalmazott hangjelölési rend
szer az első és a második csoport esetében nagyjából 
azonos volt a Kolozsvár vidéki gyűjtés során alkalmazot
tal, ennek ismertetésére éppen ezért itt nem térek ki. A 
harmadik csoport a mi gyűjtési módszerünk tekintetbe
vételével természetesen a román nyelvjáráskutatásban 
szokásos hangjelzésrendszert alkalmazta. Jóllehet ezen a 
román kutatókkal való első együttmunkálkodásunk alkal
mával nem állott módunkban változtatni, tudván tudjuk, 
hogy a kétféle hangjelzésből a közzéteendő térképek 
anyagának összehasonlító vizsgálat során adódó nehézsé
geket előreláthatólag elég bajos lesz majd kiküszöbölni. 

A fentiekben ismertetett munkaszervezéssel és munka
módszerrel ugyan már az első kutatási évben célkitűzé-
seinlí összességének megvalósítása tekintetében jelentős 
lépéseket tettünk, kertelés nélkül be kell azonban valla
nunk, hogy a csángó települések számának és a csángó 
nyelvjárás nem egy sajátságának ismerete hiányában 
csak a terepen és a csángó nyelvjárásban való első évi 
Lájékozódás után láttuk világosan a csángó nyelvjárás 
kutatásával kapcsolatban felvetődő összes kérdéseket. Ép
pen ezért érthető, hogy első évi munkánkat csak kez
detnek tekintettük, és az ezután következő években, azaz 
1950—1957 között véglegesen kialakított célkitűzéseink 
valóraváltása érdekében kiegészítő és ellenőrző gyűjtést 
lolj^tattunk. Mivel ez utóbbi években végzett gyűjtó'uta-
kon az első évi gyűjtés alkalmával már ismertetett cso
portos szervezetben és az akkor alkalmazott gyűjtőmód
szerrel dolgoztunk, ahelyett hogy a továbbiakban a ki
egészítő és ellenőrző gyűjtés menetéről szólnék, inkább 
összefoglalóan azokról az eredményekről ejtek szót, ame
lyek csaknem egy évtizedes csángó terepmunkánk révén 
ma lehetővé teszik, hogy a csángó nyelvjárás, sőt ezen 
túlmenően a csángó településtörténet nem egy kérdésé
ben az eddiginél jóval biztosabban tájékozódjunk. 
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5. Bár az anyag teljes egészében való feldolgozatlan
sága miatt az eredmények részletes felsorolására ma még 
nem gondolhatunk, nagy általánosságban rámutathatunk 
egyrészt ana , hogy a fennebb jelzett célkitűzések kö
zül a helyszíni gyűjtés során eddig mit valósíthattunk 
meg, másrészt meg mit tettünk szervezett műhelymun
kával a gyűjtött, igazán gazdagnak és érdekesnek mond
ható anyag közkinccsé tótele érdekében. 

A helyszíni munkával kapcsolatos feladataink megva
lósítása tekintetében a következő eredményekre hivat
kozhatunk : 

a) Kutatómunkánk legfontosabb, a nyelvjáráskutatás 
területén túl is értékelhető eredményének tekinthetjük 
azt, hogy pontosan megállapíthattuk a moldvai csángó
magyar települések számát és helyét. Erre vonatkozó 
helyszíni kutatásainkban csak a jelenlegi, valóságos nyel
vi állapot rögzítésére törekedtünk. Ezért a kutatómun
kánk nyomán rajzolt térképre csak olyan településpon
tok neve került rá, amelyeknek valóban ma is van ma
dárul beszélő lakossága. A moldvai csángó települések 
számának és helyének pontos rögzítése nagyban elősegíti 
nemcsak a kolozsvári tudományegyetem nyelvjáráskuta
tóinak ezutáni nyelvjárási gyűjtó'tevékenységét, hanem 
nagy segítséget nyújthat más tudományos kutatóknak is. 
A kolozsvári Folklór Intézet gyűjtői például már a tő
lünk készített térkép segítségével tájékozódtak a terepen, 
sót első kiadványuk térképmelléklete is a mi térképünk 
felhasználásával készült. 

b) Nyelvjárási ismereteink gazdagodása szempontjából 
kutatómunkánk legfontosabb eredménye, hogy sikerült az 
íszményien legsűrűbb ponthálózatú, minden egyes csán
gó településpontra kiterjedő moldvai csángó nyelvtérkép 
anyagát összegyűjtenünk. E nyelvtérkép a remélhető 
1957. évi kiegészítő gyűjtés után mintegy 1100—1200 tér
képlapon tájékoztat majd nemcsak a csángó nyelvjárás 
legfontosabb hang-, alak-, mondattani, hanem a szoro
sabb értelemben vett szóföldrajzi jelenségeinek terüle
tén is. 

c) A csángó településpontok kijelölésével és a nyelv
földrajzi anyag összegyűjtésével kapcsolatban alapvetően 
•és — legalábbis mi úgy hisszük — véglegesen tisztáztuk 
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a moldvai csángoságon belül jelentkező nyelvjárási tago
zódást. Ennek eredményeképpen ma már világosan lát
juk, hogy a moldvai csángó-magyarságon belül a követ
kező három nyelvjárási, sőt — bátran mondhatjuk — 
ennek megfelelően három néprajzi csoport jelölhető ki. 
[A felsorolásban a *-gal jelzett pontokon ma már na
gyon csekély (2—20) magyarul beszélő csángó lakik, a 
**-gal jelzett pontok jelentős csángó-magyar lakossága 
az előbbiekkel együtt nyelvi szempontból a teljes elro-
mánosodás utolsó szakaszát éli.]: 

1. A Románvásár (Román) környéki ún. é s z a k i 
c s á n g ó k csoportja. E csoport ezeken a településhe-
lyeken lakik: **Bargován (Bárgáuani), **Dochia, **Jugán 
(lugani), Kelgyeszt (Pildesti), Szabófalva (Sábáoani) és 
Újfalu (Traian). Ide az északi-csángókhoz kell sorolnunk 
nyelvjárási és településtörténeti alapon az egykori Egyed
halma (Adjud) környékén egyik legdélebbi csángó pont 
Ploskucén (Ploscuteni), valamint az 1920-as években Ju-
gánból Jászvásár (la^i) környékére telepedett Jázu Por-
kuluj (lazu Porcului; újabb neve: lazu Nou) csángó la
kosságát is. 

2. A moldvai csángó-magyarság másik csoportja, az ún. 
d é l i - c s á n g ó s á g Bakó (Bacáu) városától kissé dél
re Bogdánfalván (Valea Seacá) és környékén: Albény (Al-
beni), Gyoszény (Gioseni), Nagypatak (Valea Maré), 
Trunk (Galbeni), **Szeketura (Secátura) és Üjíalu (Bál-
cescu) nevű településpontokon helyezkedik el. Megjegy
zendő azonban, hogy Gyoszény nyelvében már jelentkez
nek az alább, 3. csoportba sorozott székelyes-csángó pon
tokon észlelt jellemző nyelvjárási sajátságok, viszont a 
legfontosabb nyelvi sajátságai alapján a székelyes-csángó 
telepek közé sorolt Nagypatakkal töszomszédos Forrófal
va (Faraoani) és a mellette fekvő Klézse (Cleja), vala
mint a távolabbi Lujzi-Kalagor (Luizi-Cálugára) csángó
magyar lakossága nyelvében meg szórványosan felfedez
hetők déli-csángó nyelvi sajátságok is. Nincs terünk és 
így csak futólag utalhatunk rá, hogy e jelenség okát al
kalmasint a régebben több ponton élő déli-csángóság, 
részbeni elszékelyesedésével, tehát végeredményben vi
szonylag újabbkori székely betelepüléssel lehet magya
rázni. 
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3. A moldvai csángó-magyarságnak mintegy kéthar
mad részét az ún. s z é k e l y e s- vagy s z é k e l y 
c s á n g ó k teszik. Ezek települései a S z e r e t (Sí
rét) b a l ós j o b b p a r t j á n , részben a déli-csángó 
telepeket ölelik körül, részben meg a Szeret mellékfolyói: 
az A r a n y o s - B e s z t e r c e (Bistrita), a T a t r o s 
(Trotus), illetőleg ez utóbbi mellékvizei: a K á s z o n 
(Casin) és a T á z 1 ó (Tazláu) vízvidckéhcz tartozó völ
gyekben helyezkednek el. Az A r a n y o s - B e s z t e r 
ce m e l l e t t Bergyila (Berdila), Lészped (Lespezi), Li
lijegy (Lilieci), a S z e r e t b a l p a r t j á n északról 
délre haladva Kalugárén (Cálugáreni), *Furnikár (Furni-
cari), *Tamás (Tamási), beljebb a mellékvölgyekben Láb-
nik (Vladnic), Podoros (Podu Rosu), a Gajcsána (Gái-
ceana) községhez tartozó Magyarfalu (Unguri), a S/eret 
jobb partján ugyancsak északról délre haladva **Tere-
bes (Trebes), Lujzi-Kalagor (Luizi-Cálugára), Forrófalva 
(Fáráoani), Klézse (Cleja), Somoska (Somusca), Pokolpa
tak (Valea Rea), Újfalu vagy újabban Dózsa (Dója), Csík 
(Ciucani), '•"''Beringyest (Berindesti), Külsörekecsin (Fun-
du Rácáciuni), **Kápota (Capáta), Nagyrekecsin (Rácá-
ciuni), Szászkút (Sascut) egyik része: Funtinyele (Fíntí-
nele) faluban él székelyes-csángó lakosság. A T a t r o s 
m e n t é n és a hozzá tartozó mellékvölgyekben a leg-
északnyugatibb Csügésen (Ciughe.s) kezdve a felsorolást 
Bruszturósza (Brusturoasa), Donnánfalva (Dármánesti), 
Váléjá Kimpuluj (Valea Cimpului), **Mojnest (Moine?ti), 
**Lunká Mojnest (Lunca Moinesti), **Glodurile, Doftáná-
hoz (Dofteana) tartozó Szálka (Salca), *Bogáta (Bogata), 
Pakura (Pácurele), *Szlániktorka (Gura Slánicului), Szlá-
nikfürdö (Báile Slánic), Cserdák (Cerdac), Templomfalva 
(Biserica Slánic), Fűrészfalva (Ferestráu), Gorzafalva (Oi-
tuz), Bahána (Bahna), Szitás (Nicoresti), Újfalu (Satu 
Nou), Diószeg (Tuta), SzöUőhegy (Pirgárcsti), Onyest 
(One§ti), Válé Szaka (Valea Seacá), **Gutinázs (Gutina?), 
**Borzest (Borzeijti), Práléja (Pralea) és egészen délen kü
lönállóan Vizánta (Vizantea Rázáijeascá) községben talál
tunk székelyes-csángó lakosságot. A T á z l ó m e n t é n 
északról lefelé haladva Frumósza (Frumoasa), **Kukujec 
(Cucueti), Pusztina (Pustiana) a hozzátartozó kis Ripá 
Jépi (Rípa Iepii)-vel, Szerbek (Sirbi), **Árdeván (Arde-
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oani), Esztrugár (Strugan), **Kövos vagy Kövesalja (Pe-
tridca), **Jenekest (Eneche§ti), Máriafalva vagy Lárguca 
(Larguta), Berzujok (Bárzule§ti), Gajdár (Gáidar), Komán 
(Coman), Turluján (Turluian), Gyidráska (Vidrasca), Esz-
tufuj (Stuful), Váliri (Valea Rea), a Berzunc (Berzunti)-
hoz tartozó Butukár (Butucari), Balanyásza (Báláneasa) 
és Pojáná Nukuluj (Poiana Nucului) csángó-magyar lakói 
sorozhatok a székelyes-csángó nyelvjárást beszélő csán
gó csoporthoz. 

Egyelőre ugyan kevés megállapításunkat fogalmazhat
juk meg határozottan, a nyelvjárási csoportok kijelölése 
azonban azzal a fenntartással véglegesnek tekinthető, 
hogy a további kutatás egy-két tőlünk is ismert, de még 
fel nem keresett ponton találhat majd magyarul beszélő 
csángóságot. Az ilyen pontok nyelvjárási hovatartozását 
majd csak az ott folytatott kutatás anyagának ismereté
ben jelölhetjük ki. 

d) Nemleges eredményként megállapítható, hogy nyelv-
térképgyűjtő munkánk során nem sikerült semmi irány
mutató felvilágosítást kapnunk a csángó név eredetére, 
illetőleg eredeti jelentésére nézve. Annyit azonban meg
állapíthattunk, hogy mind a régebbi, alkalmasint még a 
középkorban települtnek tekinthető északi- és déli-, mind 
pedig a székelyes- vagy székely-csángó csoporthoz tartozó 
csángóság csak húzódozva vállalja, ha ugyan egyáltalán 
vállalja, e nevet, ügy tehát, hogy a kérdezösködönek az 
az érzése: a moldvai magyarság a csángó népnevet lebe
csülő jelentésűnek tekinti. Ami aztán a csángóság népi 
öntudatát illeti, a székely-csángó csoporthoz tartozó né
pesebb, zömében csángó-magyar lakosságú települések 
csángóságának határozott a magyar népi öntudata, az 
északi- és déli-csángó települések lakói azonban a népi 
hovatartozásra vonatkozó kérdés esetén kdíoZífc-nak, az
az katolikusnak vallják magukat. Ezek a csángók ugyanis 
mindannyian a római katolikus egyház buzgó hívei, népi 
összetartozásukat ezért érdekesen a vallásukra utaló íca-
tolik, megjelöléssel fejezik ki. 

e) A moldvai csángó nyelvjárásterület minden egyes 
pontjára kiterjedő általános nyelvföldrajzi tájékozódás 
alapján kijelölt legjellegzetesebb nyolc csángó ponton a 
második csoport a nagy kérdőívvel már az első évben je-
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lentős anyagot gyűjtött a csángó nyelvjárási jelenségek 
bensőségesebb megismerése érdekében. E nagy kérdőív 
mintegy negyven-negyven igei és névszói mintaszavának 
kikérdezésével a második csoport gyűjtői az ige-, illetőleg 
iié\Tagozási rendszerre vonatkozólag kielégítő mennyisé
gű anyagot jegyeztek le. Emellett azonban a ragok hasz
nálatára rondszcres kérdezéssel, a szóképzésre vonatkozó
lag is részben így, részben meg passzív megfigyeléssel 
gyűlt az alaposabb nyelv-, illetőleg szóföldrajzi tájéko
zódás céljait is szolgáló jelentős anyag. 

A csángóságnak a többi magyar nyelvjárást beszélő ma
gyarsággal való összefüggése tekintetében az eddig gyűj
tött csángó nyelvföldrajzi anyag alapján világosan meg 
lehet már most is annyit állapítani, hogy a moldvai csán-
gó-mag3''arságnak legalább kétharmada, a székelyes-
csángó nyelvjárást beszélő része, feltétlenül keleti szé
kely betelepülő. Hogy aztán e csángóság nyelvjárása kö
zelebbről melyik székely nyelvjárással tart kapcsolatot, 
sőt továbbmenőleg: van-e, s ha van, milyen kapcsolat van 
az északi- és déli-csángó nyelvjárás meg a többi magyar, 
főként pedig éppen a székelyes-csángó és a székely nyelv
járások között, ezzel kapcsolatban ma még világosab
ban látjuk, mint célkitűzéseink kezdeti megfogalmazása
kor azt, hogy ezt az összehasonlító nyelvjárástani vizs
gálatot megkívánó feladatot kielégítő módon csak a nagy 
magyar nyelvatlasz, az erdélyi nyelvjárások vonatkozá
sában pedig a tőlünk kezdeményezett romániai magyar 
nyelvtérkép, illetőleg több vidék-térképünk anyagának 
teljes összegyűjtése ós a csángó nyelvtérkép anyagával 
való egybevetés esetén végezhetjük majd el. E ponton te
hát jelen pillanatban legfeljebb többé-kevésbé megala
pozott sejtelmekre, de nem kellő körültekintéssel bizo
nyított eredményekre hivatkozhatnánk. 

f) Az előbb e) pont alatt jelzett célkitűzésünknek meg
felelően nem tartottuk elégségesnek a moldvai csángó
magyar nyelvjárásterületen való kis- és nagy-kérdőíves 
nyelvföldrajzi tájékozódást, hanem részben nagy-kérdő
íves gyűjtőmunkával, részben meg a passzív megfigyelés 
módszerével gazdag anyagot gyűjtöttünk a moldvai csán
gó nyelvjárás nyelvi rendszerének bemutatásához is. E 
cél eléréséhez természetesen már a kis kérdőívvel gyűjtő 
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első csoport nyelvföldrajzi anyagában és i\z e gyűjtés 
során passzív megfigyeléssel lejegyzett orvanyagban is 
feles számú adalékanyag gyűlt össze, az egész nyelvi 
rendszer ismeretére vonatkozólag azonban részint a nagy 
kérdőívvel gyűjtő második csoport kérdőívének nyelvtani 
vonatkozású kérdéseire adott válaszokból, részint meg a 
mindkét csoport gyűjtői egyéni érdeklődési körének meg
felelő különleges kérdőívvel szerzett, bizonyos jelenség
körre vonatkozó sok-sok adalék hozott eléggé gazdag 
anyagot. 

g) Célkitűzéseink valóraváltása érdekében folytatott 
munkánknak már eddig ismertetett eredményei is szilárd 
alapanyagát képezik egyben egy későbbi időpontban meg
szerkesztendő nagy csángó szótárnak. Már az eddig ilyen 
módon gyűjtött csángó anyag egyebek mellett azért is 
jelentős, mert minden adat pontosan települési egység
hez rögzíthető, sőt az adatok jelentős hányada név, kor 
és nem szerint ismert személyekhez kapcsolható. Ha 
munkakörülményeink, illetőleg munkaközösségünk tag
jainak személyi elfoglaltsága megengedi egy csángó táj
szótár tervének megvalósítását, a szerkesztés megkezdése 
előtt néhány jellegzetes csángó nyelvjárási ponton egy 
különlegesen szótári gyűjtés céljaira összeállított, a csán
góság tárgyi és szellemi világának lehetőleg minden kér
déskörét felölelő kérdőívvel kell majd a tervezett szó
tár számára kiegészítő anyagot gyűjtenünk. 

h) A magyar—román nyelvi kölcsönhatás \azsgálatá-
nak kérdéséhez a magyar nyelv vonatkozásában a nagy-
és kis-kérdőíves gyűjtés, valamint az e gyűjtés során elő
került orvanyag, a román nyelvet illetően a nagy- és 
kis-kérdőíves gyűjtés szolgáltatott gazdagnak mondható 
anyagot. A szókincsbeli hatás már ennek alapján is elég 
bensőségesen vizsgálható, de természetesen az effajta 
vizsgálat is csak akkor nevezhető majd legalább viszony
lagosan kimerítőnek, ha a g) pontban jelzett szótári mun
kálat érdekében tervezett kiegészítő gyűjtést elvégezhet
jük. A már eddig összegyűlt anyag feldolgozásával kap
csolatos eredményeinkről az alábbiakban még lesz alkal
munk szót ejteni. 

6. A célkitűzések és az elért eredmények pontonként 
való összehasonlításából jól látható, hogy az eddigi egyé-

522 



ni erőfeszítések helyett a közösségi munkával és új ku
tatómódszerek alkalmazásával milyen mértékig tudta 
munkaközösségünk megvalósítani a maga elé tűzött fela
datokat. Érthető azonban, hogy munkacsoportunk a hely
színi gyűjtés elvégzésével, az anyag ki cédulázásával, i l
letőleg részleges elrendezésével nem tartotta, sőt ma sem 
tartja, mert hiszen nem is tarthatja munkáját befeje
zettnek. 

Mindjárt az első évi terepmunka befejezése után cél
kitűzéseinkről, elért eredményeinkről és jövőbeli ter
veinkről a magyar olvasóközönség és egyben a szakkörök 
tájékoztatására egy magyar hetilap hasábjain rövid köz-
leményt''^ tettünk közzé, majd a román közvélemény és 
a román szakkörök tájékoztatása céljából munkánkról egy 
népszerűsítő jellegű román nyelvészeti folyóiratban je
lentettünk meg egy Msebb terjedelmű beszámolót.^^ Ma
gyar szaktudományi folyóiratban előbb L ö r i n c z e L a -
j 0 snak egy más természetű beszámolójába^* beleszőve 
jelent meg moldvai munkánkról rövid, vázlatos, majd 
ugyanott e sorok írójának tollából részletesebb tájékozta
tó.®̂  De míg Lörincze előbb említett beszámolója termé
szetszerűen csak a gyűjtés néhány fontosabb mozzana
tának és eredményének megemlítésére korlátozódhatott, 
e sorok írója igyekezett az 194í)-bGn elkezdett nyelvjá
ráskutató munkát a moldvai csángó nyelvjáráskutatás 
történeti t:ivlatába beállítani, az újabb kutatás előkészí
téséről, célkitűzéséről, munkamódszeréről és eredményei
ről számot adni. Ez az első részletesebb beszámoló in
kább a célkitűzések és eredmények kiemelésére töreke
dett, a munkaközösség egy másik résztvevője, M á r t o n 
G y u l a azonban az előbbi tájékoztatóban érintett kér-
dé.seket különösen a helyszíni gyűjtés módszerének is
mertetésével és — nagyon helyesen — a gyűjtés hiá
nyosságaira vonatkozó megállapításokkal egészítette ki.^^ 
Fogyatékosságként Márton ezeket emelte ki: a) A nyelv
földrajzi gyűjtésben hiányolható ugyan a mondattani 
kérdések csaknem teljes mellőzése, de ha a mondattani 
jelenségek kérdezés útján való megállapításának nehéz
ségeit ismerjük, nem feltűnő e hiányosság, b) Minthogy 
minden ponton két gyűjtő csak egy-egy adatközlővel dol
gozott, a gyűjtött anyag hihetőleg nem tárja fel kellő mér-
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tékben a kor és nemek szerinti esetleges jiyeivjárási ré
tegződéseket. Bár e fogyatékosság íelemlitése a gyűjtés 
akkori szakaszában indokolt volt, mint Márton is jelezte, 
gyűjtésünk e hiányosságát nagymértékben csökkentette 
az, hogy a minden csángó települési pontra kiterjedő 
gyűjtés adatközlői mindkét nem legkülönbözőbb korú 
képviselői közül kerültek ki, és így ha nem az egyik, 
de a másik, nagyon sok esetben tőszomszédos település 
nyelvéből előkerültek a nyelvi jelenségek kor és nem sze
rinti megoszlását tükröztető nyelvföldrajzi adatok. Azóta, 
hogy munkaközösségünk még több alkalommal végzett a 
terepen kiegészítő és ellenőrző munkát, az egyes ponto
kon kiválasztott adatközlők száma emelkedett, és így a 
nyelvi rétegződés viszonylatában gyűjtésünk említett fo
gyatékossága még jelentősebb mértékben csökkent, c) 
Nem hagyható figyelmen kívül Mártonnak az az észre
vétele sem, amely a gyűjtök hangjelzésének összehango
lásában jelentkező fogyatékosságokra vonatkozik. Itt is 
hivatkozhatunk azonban arra, hogy jóllehet a gyűjtés 
kezdő-szakaszában ez a fogyatékosság is valóban megál
lapítható volt, a későbbi évek gyüjtőútjai részben éppen 
az a tekintetben jelentkező fogyatkozások kiküszöbölését 
célozták és szolgálták. Az ellenőrző gyűjtésekre való elő
készüléskor ugyanis minden kétes, illetőleg bizonytalan 
adatot kijegyeztünk, és a gyűjtők a hiányok pótlása meg 
más, a kérdőív bővítéséből adódó feladatunk végzése 
mellett elsősorban a kétes vagy bizonytalan adatok ellen
őrzését végezték el. S ha már itt fogyatékosságaink egy 
részének felsorolásáról esett szó, rá kell mutatnom arra, 
amire egyébként már előbb hivatkozott beszámolómban 
is utaltam (vö. MNy XLIX, 514), hogy tudniillik fogyaté
kosságaink jó részének forrása a tervszerüsítés hiányá
ban keresendő. Minthogy az egyetemi magyar nyelvészeti 
tanszéknek a) nem volt és nincs egyetlen tagja sem, aki 
különlegesen csak a csángó kutatással foglalkozott vol
na, illetőleg foglalkozhatnék, továbbmenöleg b) a tanszék
nek nem volt olyan, kutatási célokra rendszeresített áta
lánya, amelyre alapítva a kutatást időben és anyagiak 
tekintetében tervszerűsiteni lehetett volna, a kutatás 
résztvevői csak más természetű, egész embert kívánó ok
tató és tudományos kötelezettségeik végzése mellett foly-
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tathatták az clökéüzülés, a helyszíni gyűjtés, az anyag 
cédulázásának, a hiányok megállapításának munkáját, s 
minthogy költségvetési esetlegességek miatt nemegyszer 
szinte csak az utolsó pillanatban értesültek a kutatóút 
pénzügyi lehetőségeinek kedvező alakulásáról, a kutatás 
irányitója sem tudta kielégítően előkészíteni sem az el
ső, sem a többi csángó utat.'^'^ 

Magáról a gyűjtésről szóló előbb felsorolt beszámolók, 
eló'adások^^ és jelentések összeállításával egyidejűleg a 
munkaközösség tagjai a gyűjtött nyersanyagnak közlés
re való előkészítése mellett az anyag monografikus fel
dolgozása érdekében is valamelyes eredményre hivatkoz
hatnak. 

Először a kínálkozó kiadói igény kielégítésére egy olyan 
a moldvai csángókra vonatkozó legfontosabb történeti, 
nyelvészeti és néprajzi eredményeket összefoglaló, a 
szakemberek és a nagyközönség tájékoztatására szolgáló 
gyűjteményes munka''^ elkészítését vállalták. Természe
tes azonban, hogy e munkát magunk nyelvészeti vonat
kozásban nem tekintettük egyébnek, mint legfontosabb 
eredményeinkről szóló előzetes tájékoztatónak. A szak
tudományi feldolgozás tekintetében a moldvai csángó 
nyelvjárás nyelvi rendszere egyik részletének, a csángó
ban annyira jellegzetes kicsinyítö-becézö képzők részle
tes feldolgozása készült el.'''' E tanulmány a Csüry Bálint 
nevéhez fűződő nyelvjárás-monográfiák szellemében ön
álló egységként a moldvai csángó nyelvjárásban jelent
kező összes kicsinyítő-becézö képzőket a íiiunkaközösség 
gyűjtötte teljes példaanyag felhasználásával vizsgálja és 
rendszerezi, tehát végeredményében ez az egyéni fogal
mazásban közzétett dolgozat is közösségi munka eredmé
nye. Ugyanez áll M á r t o n G y ú l ának a moldvai csán
gó nyelvjárás szókincsében jelentkező román hatásról írt 
és előbb román, majd magyar nyelven is közreadott dol
gozatára'" nézve is. Márton azonban e két dolgozatban a 
csángó nyelvjárást ért román hatásról tervezett nagyobb 
monográfiája egy fejezetének, sajnos, csak legfontosabb 
eredményeit és válogatott példaanyagát tehette közzé. Az 
e tárgykörre vonatkozó kutatások sajnálatos hiányaira 
mutatunk rá akkor, ha jelezzük, hogy e két kényszerű-
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ségbül vázlatos, nnonografikus feldolgozás a keleti ma
gyar nyelvjárások szókincsét ért román hatás vonatko
zásában úttörő jellege mellett egyben eddig a legtelje
sebb összefoglalás is. 

Mivel a fentiekből látnivaló, hogy gyűjtésünk anyagá
nak feldolgozása és közzététele tekintetében eddig milyen 
keveset tettünk, illetőleg — jórészt saját hibánkon kívül 
— milyen keveset tehettünk, érthető, hogy az e téren 
mutatkozó legkisebb eredményre is rá kell mutatnunk, 
Éppen ezért itt megemlítjük azt a Hegedűs nyomdokain 
járó kis közleményt is, amelyben a kolozsvári egyetem 
nyelvészeti tanszékének munkaközössége magnetofonsza
lagról lejegyzett két trunki mesét pontos fonetikus átí
rással adott ki (Nyr LXXXI, 109—12). Ez a kezdemé
nyezés, az első pontos fonetikus lejegyzésü, Moldvában 
gyűjtött szöveg közzététele már önmagában is dicséret
re méltó, de figyelmi'mkre tarthat számot azért is, hogy 
rámutat a nyelvész munkaközösség és a kolozsvári Folk
lór Intézet kutatóinak eddigi és jövőbeli együttmunkál-
kodásában rejlő tudományos előnyükre és szunnyadó le
hetőségekre is. 

7. Ha mármost szemlénk befejezéseként visszatekintünk 
a tőlünk kitűzött célokra és az anyaggyűjtésben elért 
kétségtelen eredményekre, számba vesszük a főként 
nyelvföldrajzi anyag közzétételének előkészítése'^ érde
kében tett eddigi jelentős erőfeszítéseinket, továbbá te
kintetbe vesszük azt a néhány közleményt, amelyben 
munkánk természetéről tájékoztatót kívántunk adni, il
letőleg az eredményekből legalább valamit a nyelvjárás
kutatás számára felhasználhatóvá akartunk tenni, bár 
munkánkkal semmilyen vonatkozásban sem lehetünk 
elégedettek, mégis az e dolgozat első felében felvázolt 
értékelő beszámolónk világánál a hozzáértő tárgyilagosan 
megállapíthatja, hogy miben jelent közösségi munkánk 
új, előremutató lépést vagy éppen sajnálatos visszafelé 
haladást a moldvai csángó-magyar nyelvjárás kutatásá
nak történeti folyamatában.''^ 

Látnivaló tehát: nem munkánk értékének elfogult túl
becsülése késztetett arra, hogy a róla adott részletező, do 
mégsem elég részletes képpel e történeti vázlatnak is 
szánt beszámoló arányait megbontva, tájékoztatónk ter-
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jedelmének nagyobbik felét a magunk munkájával kap
csolatos kérdések vizsgálatára fordítsam, hanem annak 
belátása, hogy míg munkánkról az előbb jelzett előzetes 
beszámolókon kívül semmi sem jelent meg, eredmé
nyeinkből még vajmi kevés látott s nemcsak tőlünk függ, 
hogy ezután is mennyi lát napvilágot, az előzőkben az 
egész csángó nyelvjáráskutatásról adott, a lehetőségig tel
jességre törekvő irodalmi utalásokban viszont a szakem
ber előtt olt áll a csángó nyelvjárás kutatásának egész 
történeti anyaga. Az e szemle kapcsán adott bíráló-ér
tékelő megjegyzések ellenőrzése során és e beszámoló má
sodik feléből kitetsző célkitűzéseink, eredményein ív és 
jövőre mutató terveink ismeretében ki-ki most már kellő 
történeti távlatba beállítva, tárgyilagos képet alkothat 
a moldvai csángó nyelvjárás kutatásának egész történe
téről s közelebbről eleddig utolsó, de remélhetőleg nem 
legutolsó mozzanatáról, a kolozsvári nyelvjáráskutatók 
1949—1957 között végzett közösségi munkájáról is. 
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A SZÓTÖRTÉNETI T A B 
SZERKESZTr<:SI KÉRDÉSEIHEZ 

Az a váratlanul sok irányból i'elvillanó érdeklődés, sőt 
elismerés, amellyel a Tár I. kötetét — a nyelvészkörökön 
túl is — a sajtó és nyomában az olvasóközönség fogadta, 
nem elkapatja, inkább elgondolkoztatja a szerkesztőt, Kü
lönösképpen elgondolkozásra késztet a Nyr szerkesztőjé
nek az a kitüntető eljárása, hogy a szótörténeti munka 
komplex jellegét és jelentőségét — a magyar nyelvtudo
mányi folyóiratok közül elsőként — nemcsak az Imre 
Samu, Gunda Béla és Benda Kálmán tollából származó 
hármas ismertetéssel (Nyr XCIX, 489—1), hanem maga 
is rádión sugárzott meg más nyilatkozataival (Magyar 
Nemzet 1975. X. 12. 13; Nyr C, 119—25) nyomatékosan 
hangsúlyozni kívánta. A Tár szerkesztője úgy érzi: amel
lett hogy köszönettel tartozik egyrészt Lörincze Lajosnak, 
másrészt meg az ismertetésre, méltatásra vállalkozó há
rom munkatársnak véleményük líifejtéséért, legalább né
hány megjegyzést papírra kell vetnie azokból a gondo
latokból, amelyek éppen az ismertetések, méltatások — 
s még inkább — az ellenvetések olvasása nyomán benne 
felvetődtek. 

Mindenekelőtt hangsúlyoznia kell: számára milyen meg
nyugtató, hogy a maga szakterületének előbb említett 
négy kiemelkedő munkása lényeges kifogásolni valót nem 
talált sem a munka célkitűzéseiben, sem a célkitűzések
nek részleges megvalósítójaként előttük fekvő I. kötet
ben. Abban a különleges helyzetben, amelyben a szer
kesztő évtizedeken át — minden külső szellemi és anyagi 
segítség nélkül — a kilátástalanság és a bizonytalanság 
kétségei között magánosan dolgozott, ebben a helyzetben 
a megnyugvás érzésének nemcsak önmagában, hanem a 
további munkára serkentő hatás szempontjából is rend
kívüli jelentősége van. 

A tudományos munka végzésében azonban nemcsak az 
elismerés jelent továbblendítö erőt. Legalább annyira ér-
tékelendök a felmerülő ellenvetések is. Az ellenvetések 
ugyanis, amellett hogy megóvhatják a szerzőt munkája 
értékének túlbecsülésétől, az elismerő és ellenvető ész
revételek egybevetésére, mérlegelésére cs a szerkesztés-
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béli eljárás felülvizsgálására késztethetik. Minthogy a 
Nyr-ben eddig megjelent szakmai megnyilatkozások kö
zül ellenvetést csak Imre Samu észrevételei tartalmaz
nak, ezúttal csak ezekre az ellenvetésekre teszek néhány 
futó megjegyzést. 

Ilyen ek^etes vélekedéssel kerítek sort a következük
ben Imre szép méltatásának arra az első ellenvetésére, 
amely a Tár anyagbősége csökkentésének szükségességére 
és lehetőségére vonatkozik (Nyr C, 485). Az ellenvető 
mentségére sietek megjegyezni: ezt az észrevételt a Tár 
Tájékoztatójában (16. 1.) tőlem kifejtettek helyesléseként 
fogalmazta meg. Maga is úgy látja: szükséges lenne, hogy 
a szerkesztő „bánjon egy kicsit szűkmarkúbban az ada
tok közlésével, különösen a nagyon gazdagon adatolt cím
szavak esetében" (i.h.). Ilyen irányban való ajánlását a 
következőképpen teszi meg: „Elsősorban az efféle típu
sokban, mint a következő (így!). Az acélláncocska és 
aranyláncocska szócikkében is megtalálható ez a szöveg: 
»-Egy kis gyenge Arany-lánczocska, öt Arany benne. Egy 
kis fekete Aczel Lanczocska«. Ügy vélem — írja —, ilyen 
esetekben elegendő lenne az egyik címszó alatt a szöveg
nek csak az egyik felét közölni, a másiknál csak a má
sikat." 

Ez a látszólag jelentéktelen részletre utaló ellenvetés 
a szerkesztés egy nagyon is fontos módszeri elgondolá
sának kifejtésére ösztökél. Az ellenvetés megfogalmazó
jának figyelmét bizonnyal elkerülte a Tár szerkesztőjé
nek az a több ízben kifejtett, alapvető célkitűzése, hogy 
a Tár az egyes szavak történetét nem a szövegösszefüg
gésből kiszakított szövegrészletekkel szándékozik bemu
tatni, hanem terjedelmesebb szövegek felhasználásával 
mentől bőségesebb adatolással igyekszik szemléltetni azt, 
hogy vajon egy-egy nyelvi nyilatkozatban bizonyos nyel
vi sajátságok gyakori, ritka, illetőleg egyetlen előfordu
lásban, vagy ellenkezőleg: gyakrabban, bőségesebben je
lentkeznek. Hogy Imre példájánál maradjunk: úgy vé
lem, ha valaki a Tárban — teszem azt — éppen a be-
cézö-kicsinyítő képzők történetére vonatkozólag keresgél 
adatokat, számára nem mindegy, hogy például a -cska, 
-cske kicsinyítő-becéző képző egy földrajzilag meghatá
rozott ponton keletkezett terjedelmesebb szövegben egyet-
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len adalékban vagy többen, sőt esetleg más kicsinyítő 
képzős adalékok társaságában jelentkezik-é, vagy se. 
Minthogy magam nemcsak a kicsinyítő képzők, hanem 
általában bármely hang-, alak-, jelentés- és mondattani, 
sőt stilisztikai kérdés vizsgálata szempontjából a gyako
ribb vagy ritkább jelentkezések adatolását — a minél kö
rültekintőbb vizsgálódás lehetőségének biztosítása érde
kében — egyáltalában nem tartottam elhanyagolandó 
szempontnak, a szerkesztés folyamán az ilyenféle adato
lásban a szövegrészek túlzó rövidítésétől, csonkításától 
eddig is őrizkedtem, és így a II. kötettől hozzám csatla
kozó munkatársakat unos-untalan e módszeri elgondolás 
figyelembevételére ösztökéltem, illetőleg ösztökélem az 
ezutániakban is. 

Különben Inu^e Samunak „szűkmarkúbb" adatközlési 
óhajával ellentétben Benkő Lorándnak a szándékolt adat-
köziésbeli csökkentés fájlalására (MNy LXXII, 41) adan
dó válaszként már itt megjegyezhetem, hogy mikor a 
Tájékoztató idézett helyén megpendített szándékom a 
szerkesztés gyakorlatában érvényesíteni, illetőleg munka
társaimmal érvényesíttetni megkíséreltem, a kísérletezés
sel rövidesen fel kellett hagynom, hiszen hamarosan Ben-
kövel azonos belátásra (i.h.) kellett jutnom: nemcsak az 
I. kötettel kapcsolatban igaz az, hogy „az adalékok bár
melyikének elhagyása valamilyen szempontból szegényi-
tené a közlési tartalmat". Áll ez az ezután közzéteendő 
kötetekre nézve is. Mivel a Kriterion vezetőségének és 
főként igazgatójának, Domokos Gézának igazán rendkí
vülien nagyvonalú megértése am.úgy sem kényszerít túl
zott adalékkihullatásra, azaz a kötetek terjedelmének ok
talan csökkentésére, a szerkesztő munkaközösségének 
nincs miért ilyen, a szótörténeti érdekeket többé-kevésbé 
veszélyeztető adalékcsökkentö eljáráshoz folyamodnia. 

Nem hagyható figyelmen kívül Imrének egy másik el
lenvetése sem. Elvileg ö mindenképpen helyesnek tartja 
azt a szerkesztésbeli eljárást, amely a „tőszavakon és a 
vitathatatlanul összetételnek tekintendő szavakon kívül 
önálló címszóvá tesz meg minden adatolt képzett szót, és 
nemegyszer bizonyos ragos (jeles) formákat is", sőt — 
a gyakorlati használhatóság szempontjából — elfogadha
tónak tekinti a szerkesztőnek a laza összetételek és eddig 

530 



önálló címszóvá minősítésre nem méltatott szókapcsola
tok nagykorúsításában követett eljárást is. Mégis — az 
acél- elötagú ilyenféle összetételeket, mint acélcsat, acél
bárd, acélláncocska, acéltükör és társai, merőben szókap
csolatoknak tekintve, inkább az acél címszó alatt csopor
tosítandó szókapcsolatként szeretné látni. 

Ez az ellenvetés megint a szerkesztésnek egyik alap
vető módszeri eljárására vonatkozik. Az Akadémiai Ki
adó kétnyelvíi nagyszótárainak — a kifogásolt szerkesztői 
eljárást némileg igazoló — címszóalakítási eljárását fi
gyelmen kívül hagyva, ha a magyar szókészlet történe
tét feltáró szótárakat nézzük, a címszóalakítás tekinteté
ben kétféle eljárással találkozunk: a s z ó b o k r o s í t á s 
és a s z ó e g y e d í t é s eljárásával. A NySz az előbbi, 
az OklSz az utóbbi címszóalakításra jó példa. Az ugyan
csak történeti jellegű EtSz, SzófSz és a TESz — szófejtő 
célkitűzésénél fogva — természetszerűen csak a NySz el
járásmódjával élhet. 

A SzT szerkesztője sem a tudomány, sem a gyakorlat 
szempontjából nem tartotta követendőnek a NySz cím
szóalakítási eljárását; inkább az OklSz gyakorlatához csat
lakozott. Minthogy ugyanis a Tárt nemcsak a nyelvtör
téneti kutatóktól használható munkaeszköznek tervezte, 
tekintettel kellett lennie a magyar szókincs egyes egye
dei iránt érdeklődő más munkaterületeken dolgozó, nem 
nyelvész szakemberek, sőt — az idegen anyanyelvűek 
mellett — a nyelvet drága munkaanyagnak tekintő írók 
érdekeire is. Ilyenformán már a könnyű fellelhetőség ér
dekét szem előtt tartva is, n e m a s z ó b o k r o s í t á s , 
h a n e m a s z ó e g y e d í t é s e l j á r á s a l á t s z o t t 
a j á n l a t o s n a k . Különben amit Imre a továbbiakban 
az áltálvető, bőráltálvető és bőrös általvető szók, illető
leg szókapcsolatok egymástól való elkülönítésének indo
kolatlanságáról mond, meggondolkoztató ugyan, de a 
szerkesztésbeli eljárást a Tár szerkesztője — a szerkesz
tésben a munkatársakkal együtt már a III. kötet vége felé 
járva — a szerkesztésbeli egységesség veszélyeztetése 
nélkül a továbbiakban alapvetően nem változtathatja 
meg. Egyebekben aztán Imrének „egy jól átgondolt szó
mutató" elkészítésóre vonatkozó javaslata találkozik a 
szerkesztőnek már az indulástól melengetett ilyenféle ter-
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vezgetésével. Csak érnök meg azt az időt, mikor már ez
zel kell bajoskodnunk! 

Egyébként arra nézve, hogy a szerkesztésben mennyire 
nem csak nyelvész szakemberekre kellett és kell a to
vábbiakban még fokozottabban tekintettel lenni, a szer
kesztő a következő pontos számbeli adalékokra hivatkoz
hat: A Tár I. kötetének példányszámát a romániai könyv
terjesztés előzetes igénylése alapján a Kriterion Könyv
kiadó 2930 példányban állapította meg, ugyanakkor a 
magyarországi igénylés a kilátásba helyezett kezdeti 500, 
azaz ötszáz példányos rendelésről 850 példányra emelke
dett. Minthogy a Románia számára rendelt példányok a 
megjelenés utáni hetekben hamarosan elfogytak, a Kri
terion — a könyvterjesztés újabb igénylésének Idelégí-
tésére — a Tárból még 2600 példányt nyomtatott ki. Ügy 
hírlik, a magyar könyvterjesztés csak Ortutay Gyula 
akadémikus személyes közbenjárására rendelt a második 
lenyomatból újabb 2000, összesen tehát 2850 példányt. 
A Romániában forgalomba került 5430 példányból ma 
már úgyszólva egy sem okoz a terjesztésnek gondot; a 
magyarországi terjesztés eredményére vagy eredményte
lenségére nézve nincsenek megbízható értesüléseim. 

Nos, bármennyire kedvezően vélekedjünk akár a ma
gyarországi és más külföldi, akár a romániai szakembe
rek számáról, azt alig lehet néhány, de nem nagyon sok 
száznál többre tenni. A Tár I. kötetének példányai közül 
tehát legalább nyolcadfélezer nem szakemberek, hanem 
azok körén kívül eső, de a magyar szókészlet története 
iránt lelkesen érdeklődő olvasók kezébe került. Noha — 
kertelés nélkül szólva — a Tár szerkesztője álmában sem 
számolt ilyen széles körű érdeklődéssel, megnyugvással 
tölti el az a tudat, hogy szerkesztési elveit kezdettől úgj' 
igyekezett a gyakorlatba átültetni, hogy a szótár anyagát 
a szakembereken kívül minden rendű-rangú olvasó szá
mára mentől hozzáférhetőbbé tegye. Ezt eddig is az 
anyagkezelésben a felesleges bonyolultság kiküszöbölé
sével és a besorolt szövegek megértéséhez feltétlenül 
szükséges jegyzetek minél körültekintőbb megfogalma
zásával igyekezett elérni. A kezdeti megnyilatkozások 
reményt keltenek a szerkesztőben, hogy munkatársainak 
odaadása a többi kötetekben még fokozottabb mérték-
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ben szolgálja majd nemcsak a tudományos kutatók, ha
nem a régi nyelv gazdagságán és szépségein méltán ámul
dozó nem „szakember" olvasótábor érdekeit is. 

Befejezésül még utalnom kell a Tár-beli Tájékoz
tató 7. pontjának zárómondatában érintett szerkesztői 
szándék gyakorlati megvalósítására. Felhagytam ugyanis 
az egy ember munkaerejét messze felülmúló m a g á n o s 
szerkesztéssel. A II. kötet szerkesztésében — az I. kötet 
két román és német nyelvi értelmezőjén, Kelemen Bélán 
és Nagy Jenőn kívül — Kosa Ferenc, Vámszer Márta, 
Vigh Károly és Zsemlyéi János vett részt. A III. kötöt
től a kis munkaközösséghez P. Dombi Erzsébet, B. Ger
gely Piroska, Kürti Miklós, Zs. Maksay Mária, Szabó 
Zsolt, W. Török Judit és legutóbb Daly Ágnes meg Se
res Zsófia is csatlakozott. 
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A SZOxÖBTfcNETI T A I Í 
SZERKESZTÉSE KOZBEN 

1. Az Akadémia Nyelvtudományi Intézete igazgatójá
nak, Imre Samunak megtisztelő felszólítására immár má
sodízben nyílik számomra lehetőség arra, hogy az Inté
zet munkaközössége előtt arról a munkáról beszéljek, 
amelyet — az erre vonatkozó megnyilatkozások az utób
bi években — életem főművének minősítenek. Sietek 
megjegyezni, hogy a felszólítás semmi tárgybeli kötött
séggel nem állított korlátot a szabad témaválasztás elé, 
és így beszélhetnék ez alkalommal más tárgyról is. De 
ha már a Szótörténeti Tárral (SzT) kapcsolatban a ma
gam szaktudományának szinte minden megnyilatkozásá
ban, sőt a nyelvészcéhen kívül állók méltatásaiban is a 
„főmű", „életmű", ,,életmű nagyságrendű alkotás" minő
sítéssel találkozom, nekem valamivel szerényebben elöl
járóban legyen szabad ezt kijelentenem; még jóval a SzT 
tervének megszületése előtt, 19 éves koromban kezdett 
levéltári kutatómunkám kezdetétől olyan mértékig le
nyűgözött a régiség nyelvének gazdagsága és pazar szép
sége, hogy valóban — egyre erősödő mértékben — a régi 
erdélyi magyar nyelv szóanyagának gyűjtését és köz
kinccsé tételét tartottam és tartom az ezutániakban is éle
tem fő céljának. Amióta aztán a több mint félszázad alatt 
gyűjtögetett, sőt ma is mindennaposán szaporgatott anyag 
szótárrá szerkesztésén kell bajoskodnom, e munka úgy 
lefoglalja minden percemet, és olyan mértékig leköti 
minden erőmet, hogy csaknem másfél évtized óta nincs 
érkezésem a szerkesztői munka közben bennem felvetődő 
száz meg száz kérdésnek legalább egyikére-másikára vo
natkozó gondolataim rendszerezésével és formába önté
sével foglalkozni. Elnézést kérek tehát, ha az anyag fel
dolgozásának ilyen ,,aszályos" időszakában nincsen lehe
tőségem másról beszélni, mint arról a munkáról, amely 
már jó ideje rabságban tart. Mikor ezt teszem, abban 
reménykedem, hogy a magyar szótári alkotások e nagy 
műhelyének nálam tapasztaltabb munkásai mondandóim 
végeztével kritikai észrevételeikkel segíthetnek nekem 
és munkatársaimnak a szerkesztés nehéz, nagy odaadást 
kívánó munkájában. 
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Mondandóimat a következd két fo kérdés köré igyek
szem csoportosítani. Elsőként a Tár I. kötetének fogad
tatásával és itt is szinte kizárólagosan a kritikai észre
vételekkel szándékozom foglalkozni, másodjában pedig 
azokról a szerkesztéssel kapcsolatos változtatásokról aka
rok számot adni, amelyek az I. kötet T á j é k o z t a t ó-
jának megfogalmazása óta a munkaszervezésben jelent
keztek, illetőleg azokról a gondokról és gondolatokról 
szólok, amelyek a szerkesztés munkája közben részint 
hátráltató, részint előrelendítő tényezőként felmerültek. 

2. Ami az elsőként említett kérdést, a Tár I. köteté
nek fogadtatását illeti, ennek a szaktudományi kereteken 
túlcsapó mérete és hangneme egyaránt meglepetést je
lentett számomra. Magam évtizedeken át abban a hit
ben, abban a magától értetődő meggyőződésben éltem, 
hogy a nyelvtudomány és még legfeljebb egynéhány vele 
közelebbi-távolabbi kapcsolatban lévő tudományterület 
munkásai használatára szánt szótári munka életre segí
tésén dolgozom, de mikor végre hosszas vajúdás után 
a könyvkereskedésbe s onnan az olvasók meg a kötet 
méltatóinak kezébe került az I. kötet, kettős meglepetés 
ért: egyrészt elképesztett az a széles körű, a szakmai ha
tárokat áttörő érdeklődés, amelyet a kötet megjelenése 
váltott ki, másrészt meg a jóérzés mellett bizonyos fokú 
szégyenkezés fogott el a sajtóban megjelent méltatások 
lelkendező, gáncs nélküli hangja hallatán akkor, amikor 
utólagosan magam láttam legjobban a kezem alól kike
rült kötet anyaggyűjtésének hiányosságait és szerkesz
tésbeli fogyatékosságait. 

Mindezeknek előrebocsátása után talán nem veszi az 
intézeti munkaközösség szerénytelen hetvenkedésnek, ha 
az itt mondottak bizonyságaként néhány számszerű ada
tot sorolok fel. Mielőtt a fogadtatás méreteit jelző kötet-
szám-alakulásról szólanék, előre kell bocsátanom, hogy 
a Romániában megjelenő könyvek példányszámát nem 
a könyvkiadó vállalat, hanem a központi könyvterjesztés 
egyrészt az egyes könyvkereskedések külön-külön igény
lésének összesítésével, másrészt meg a magyarországi 
könyvterjesztés igényeinek tekintetbe vételével — ke
reskedelem-gazdálkodási okokból — a várható kereslet 
legalacsonyabb szintjén állapítja meg. Ilyen meggondolás 
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alapján a központi könyvterjesztés a SzT I. kötetének 
példányszámát a romániai könyvpiac számára 2930 pél
dányban rögzítette; a magyarországi igények kielégítésére 
a magyarországi könyvterjesztés elégségesnek látta előbb 
500, majd 8S0 példány megrendelését. Ezek szerint az 
I. kötetet a Kriterion Könyvkiadó a kolozsvári Poligrafia 
nyomdánál 3780 példányban rendelte meg. Minthogy a 
megjelenés után jelentkező közönség-érdeklődés mind 
Romániában, mind Magyarországon a könyvterjesztői 
igénylés példányszám-megállapítását alacsonynak bizo
nyította, a Kriterion az újabb könyvterjesztői rendelés 
nyomán Románia számára további 2600 példányt nyoma
tott. Ezzel a Romániában forgalomba került példányok 
száma 5530-ra emelkedett. Időközben Ortutay Gyula aka
démikus személyes közbelépésére a magyarországi pél
dányszámot is 850-röl 2850-re emelték fel. A SzT I. kö
tete tehát végeredményben 8370 példányban hagyta el a 
sajtót. Ügy látszik azonban, hogy ez a példányszám csak 
a pillanatnyi közönségszükséglet kielégítésére volt elég. 
A könyvterjesztés nem gondolt a várható távlati keres
letre, hiszen nemcsak Romániában, de úgy hírlik, Ma
gyarországon is az I. kötet könyvkereskedői úton már 
jó ideje nem szerezhető meg. A könyvterjesztői kezdeti 
igénylés irreális voltáról aztán maga a romániai könyv
terjesztő adott bizonyságot akkor, amikor a II. kötet pél
dányszámát az I. kötet végleges romániai példányszá
máról, azaz 5530-ról 7890-re emelte. Hiába hivatkozott 
a Kriterion vezetősége arra, hogy az elsővel szemben a 
II. kötet példányszámának ez a 2360 példánnyal való fel
emelése a Tár ugyanennyi sorozatának csonkán mara
dását jelenti, a könyvterjesztés a beérkezett igénylések 
tekintetbevételével ragaszkodott a példányszám feleme
léséhez. Jellemzőként megemlíthetem, hogy például az 
egyik kolozsvári nagy könyvesbolt a II. kötetből egyma
gában 1000 példányt igényelt. A magyarországi könyv
terjesztés is tárgyalt a II. kötetet illetően a példányszám
felemelésről, olyan értelemben azonban, hogy abban az 
esetben, ha a Kriterion az I. kötetből még jelentős számú 
példányt szállít, felemeli a II. kötet példányszámát. Mint
hogy azonban az I. kötet szedésének ólomanyagát a nyom-
ílai munkálatok befejezése után rögtönösen beolvasztot-
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ták, ezt a kívánságot a Kriterion nem tudta teljesíteni, 
így aztán a 11. kötet Magyarország számára készült pél
dányszáma az I. kötet szintjét nem lépte túl. A II. kö
tet tehát 10 740 példányban került a romániai és a ma
gyarországi könyvterjesztő-egységekhez. 

Be kell vallanom, a Tárnak ez a ,,közönségsikere" ért
hetően kellemes meglepetés volt számomra. De meg is 
gondolkoztatott. Ha ugyanis hozzávetünk azoknak a szá
mához, akik az I. kötetet szaktudományi érdeklődéssel 
szerezték meg, e szám a legbőségesebb hozzávetéssel is, 
úgy hiszem, az 500-at nem nagyon haladhatja meg. Az 
I. kötet példányaiból tehát több mint 7000 nem szakem
ber-kézbe, hanem céhen kívüli olvasók könyvespolcaira 
került. De amilyen hírek a céhen kívüli példánybirto-
kosok érdeklődéséről terjedeznek, és amilyen lelkendezés 
a nem-nyelvész méltatásokból árad a szerkesztő felé, ta
lán nem alaptalanul azt a hiedelmet valószínűsítheti, 
hogy a Tár kötetei legalább annyira hozzájárulnak a 
széles körű könyvszerető olvasóközönség nyelvtörténeti 
érdeklődése, sőt a régiség nyelvében gyökereződő nyelvi 
öntudata emeléséhez, mint amennyire — feltehetőleg — 
használható munkaeszközt jelentenek a szaktudomány te
rületén forgolódó számára. E következtetést nem csekély 
megnyugvással vontam le, hiszen magam elejétől kezdve 
a Tárt széles körben használandó munkaeszköznek szán
tara. Az igaz:,korántsem gondoltam a kör olyan értelmű 
kitágulására, amilyen már az I. kötet megjelenése nyo
mán észlelhető volt. 

Az érdeklődés széles körű voltára nézve nemcsak n 
példányszám emelkedéséből következtethetünk. Legalább 
annyira meggyőző bizonyság erre a sajtóbeli fogadtatás 
is. A hozzám, a romániai és a külföldi sajtóból ez év ele
jéig eljutott kereken 50 sajtó-megnyilvánulásból csak 10 
jelent meg szakfolyóiratban, további 20 ugyan céhbeli 
tudományos munkás vagy író tollából, de általánosabb 
jellegű folyóiratok és más időszaki sajtótermékek lapjain 
látott napvilágot, 20 pedig éppen a napisajtóban és más 
iajtótermékben újságírói tollból vagy számomra el nem 
iönthetö foglalkozási körben mozgó tollforgatótól szár-
nazik. Azt hiszem a sajtóbeli megnyilvánulások viszony-
ag magas, viszont közülök a szakfolyóiratokban megje-
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lentek alacsony számából is a szakmai berkeken messze 
túláradó érdeklődésre következtethetni. 

Ezeken az összegező számadatokon túl vaskos szerény
telenség volna a Tár I. kötetével kapcsolatos sajtónyilat
kozatok tartalmából valamit is elemlegetni. Ellenkezőleg; 
szigorúan a szakfolyóiratokban megjelent megnyilvánu
lásokra, s közülök is csak azokra óhajtom ráterelni a fi
gyelmet, amelyek a helyeslés mellett kritikai megjegy
zésekkel emelték e méltatás elhihető erejét. 

3. Ismeretes, hogy a szakfolyóiratokban legelsőként B 
Nyr szerkesztője, Lőrincze Lajos sietett helyet adni a 
SzT-ról szóló véleményeknek. Tekintetbe véve azt, hogy 
már maga a Tár szerkesztője a Tájékoztatóban a nyelv
tudományon kívül főként a néprajz és a történettudo
mány érdekkörébe lartozónak vélte müvét, — Lőrincze 
még a megjelenés évében (1975) — hármas ismertetés 
keretében három tudományszak három kiemelkedő mun
kása: Imre Samu, Benda Kálmán és Gunda Béla véle
ménye számára nyitott teret a folyóirat hasábjain. (Nyr 
XCIX, 484—94). A három ismertetés, illetőleg méltatás 
közül csak az Imréében találkozunk kritikai megjegy-
líésekkel. Nem beszélve arról, hogy ezek az ellenvető 
megjegyzések túlzóan értékelő környezetben jelentkez
nek, e környezetből kiszakítva is mind tartalmukban, 
mind hangjukban nagy megfontoltságról tesznek bizony
ságot. Ezekre a kritikai megjegyzésekre magam ugyan 
már feleltem (1. Nyr C, 246—8), mivel azonban azóta 
a dolgok kényszerítő ereje folytán amúgy is bizonyos 
mértékben éppen a kritikai kívánalom irányába módosí
tanom kellett az ott kifejtett véleményemet, most Imre 
megjegyzéseivel kapcsolatos észrevételeim megtételére 
nem árt újra sort kerítenem. 

Miután Imre Samu noha kellően kiemeli, sőt a való
ban bőségesen adalékozott ad címszón a terjedelem rész
letező bemutatásával szemlélteti is a SzT anyagának a 
NySz-hoz viszonyított gazdagságát, figyelmezteti a szer
kesztőt, hogy „a jövőben — elsősorban a még kiadásra 
váró másik kilenc kötet érdekében — bánjon talán egy 
kicsit szűkmarkúbban az adatok közlésével, különösen a 
nagyon gazdagon adatolt címszavak esetében" (i.h. 485). 
E nemcsak nagyon megfontolt, hanem megszívlelésre iga-
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zán érdemes kívánalomra adott válaszomban akkor ki
tértem ugyan az ajánlás teljesítése elől, utóbb azonban 
a követelő szükségesség hatására be kellett látnom, hogy 
a terjedelembeli csökkentés vonatkozásában mindent meg 
kell tennem a Tájékoztatóban (16. 1.) ilyen értelemben ki
nyilvánított szándékom megvalósítása érdekében. Idő
közben ugyanis a Kriterion bukaresti központja villa
mos számítógépen tett hozzávetéssel a SzT teljes terje
delmét illetően kimutatta: a II. kötet e kezdőbetűs ré
szének terjedelmét véve számítási alapul, a SzT várható 
terjedelme hozzávetőlegesen 22 kötet lenne. Ezt a ter
jedelmet nemcsak hogy a Kiadó nem vállalhatja, de ma
gam is — koromra való tekintettel — még jóval keve
sebb kötet befejezésére sem számíthatok. Sajnos, ennek 
a számításnak eredményeit és a Kiadónak a terjedelem
beli korlátozás szükségességére vonatkozó határozott kí
vánságát akkor adták tudomásunkra, amikor a II. kötet 
már nyomdában volt, és a III. kötet is négyötöd részében 
megszerkesztve, sőt nagyrészt le is gépelve a nyomdába 
kerülésre várakozott. Ilyenformán a múlt év decemberé
nek derekán megjelent II. kötet a terjedelem tekinteté
ben ikertestvérként csatlakozik az első kötethez, sőt a 
III. kötet terjedelmét sem lehet még utólagos rövidítéssel 
sem a kívánatos arányokra csökkenteni. A munkában 
lévő, sőt első felében már a gépelés mozzanatáig eljutott 
ÍV. kötet anyagát azonban mélyen az I—II. kötet ará
nyai alá kényszerültünk szorítani, hiszen mind a munka
közösségnek, mind a szaktudománynak az az érdeke, 
hogy a Tár belátható időn belül befejeződjék és — mint 
méltatásában Báthori István írja — ne maradjon torzó
ban (1. a méltatást: UAJb XLIX, 135—8). Ilyen tekintet
ben tehát a Tár szerkesztői az Imre Samu hangoztatta 
kívánalom teljesítése tekintetében a lehető legmesszebb 
elmennek, ha nem is követhetik mindenben azt az utat,, 
amelyet Imre a terjedelembeli csökkentés érdekében 
ajánl. (A megokolasra nézve 1. Nyr C, 247—9 és e kötet 
megelőző cikkét.) 

Másik ellenvetésével Imre a szerkesztés alapvető kér
dését érinti, ti. a címszó-alakítás és a szótári anyag el
rendezésének problémáját. Az ellenvető észrevételek 
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megfogalmazója úgy véli, hogy egyes, az I. kötetben ön
álló címszóként kezelt lexikális egységeket inkább szó
kapcsolatoknak minősíthetnénk, és ezeket ilyenekként az 
alapszóhoz csatlakoztatva sorolhatnók be. Példaként az 
acél szónak acélcsat, acélláncocska, acéltükör összetéte
lére meg társaira utal. Szerinte ezeket és hasonszőrű tár
saikat merőben szókapcsolatoknak tekintve, az acél meg 
más megfelelő címszó alatt kellett volna, illetőleg kel
lene a következő kötetekbe besorolni. E meggondclkoztató 
úszrevéLelre csak a magyar szótárszerkesztési gyakorlat 
számbavételével lehet választ adni. 

A modern magyar szótárszerkesztési gyakorlatot a 
CzF megjelenése óta figyelve, három címszó-alakítási, il
letőleg anyagrendezési eljárással találkozunk: a teljes 
szóbokrosítás, a szóegyedítés és a kettő között álló rész-
'eges szóbokrosítás eljárásával. Az elsőnek említett el
járással a történeti, illetőleg szófejtő szótáraink közül a 
iSíySz, az EtSz, a SzófSz és a TESz él, az OklSz és a 
HOklSzj viszont a szóegyedítő címszó-alakítás és anyag
rendezés útját követi. Az átmeneti, a részleges szóbok-
rosító típus képviselőjeként a MTsz említhető. Ez a 
7Tiunka ugyanis a toldalékozott szavak esetében szóegye-
(h'tő, a szóösszetételek esetében — ideértve az igekötős 
összetételeket is — a szóbokrosító eljárással él. Ha most 
már valaki szótár és éppen szótörténeti tár szerkeszté
sébe fog, nézetem szerint, szabadon választhat a három 
eljárásmód között, habár tudván tudja, hogy mindenik 
eljárásmód követése a szótár használója számára rejt ma
gában bizonyos kényelmetlenséget, sőt nehézséget is. A 
nyelvtudomány munkásai előtt beszélve nincs miért 
ezekre a nehézségekre részletezőbben kitérnem. 

Magam már kezdettől fogva a SzT készülő köteteit 
nemcsak nyelvtörténész kezekbe szántam, hanem minden 
olyan tudományos munkás használatára is, aki a törté
netiség igényével pásztáz a maga tudományterületén. 
Éppen ezért úgy gondoltam, a címszó-alakításban, illető
leg az anyagrendezésben azt az eljárást kell választa
nom, amely az egyes szavak könnyen fellelhetőségét a 
legnagyobb mértékig biztosítja. Ilyenként pedig a szó--
egyedítő eljárásmód kínálkozott. Ha aztán ezen túlme
nően még tekintetbe veszem azt is, amit a SzT széles 

540 



körű elterjedésére nézve az előbbiekben mondottam, sőt 
arra is ügyelek, hogy a Tár nemcsak a szótár alapnyel
vét anyanyelvként birtokoló szótárforgatók használatára, 
hanem — csak a romániai igényekre ügyelve — román 
és német anyanyelvű, a magyar nyelvet esetleg csak cse
kély mértékben ismerő kutatók segédeszközének is ké
szül, azt hiszem, kellően megindokoltam azt: miért vá
lasztottam a három közül éppen azt az anyagrendezési 
formát, amely ha talán tudományos szempontból nem 
is, de a szótár minden rendű-rangú forgatója számára a 
keresésben vitathatatlanul a legcélszerűbbnek kínálko
zott. — Amint arra már említett nyilatkozatomban 
(Nyr C, 248) céloztam, Imre Samuval együtt a Tár be
fejezése után magam is elengedhetetlennek tartom egy 
részletes, jól átgondolt mutató készítését. 

4. A Nyelvőr szerkesztőjét a megjelenés utáni rögtö-
nös híradás szándéka késztethette arra, hogy az erre fel
kért munkatársakkal három tudományszak szempontjá
ból mielőbb értékeltesse a SzT I. kötetét. Nem csodál
ható hát, ha az időbeli sürgetés miatt még a feladatot 
nyelvtudományi szempontból vállaló Imre Samu is 
— mint maga írja — nem kívánt ,,teljes" kritikai ismer
tetést adni, csak legelső benyomásaiból mondott el né
hány fontosnak vélt észrevételt és fenntartást (Nyr 
XCIX, 486). A részletesebb méltatás és kritikai értéke
lés megjelenése sem váratott azonban magára soká: a 
SzT megjelenése utáni év (1976) legelején Bsnkö Loránd 
tette közzé a Tár I. kötetével kapcsolatban a munka ter
vére, az anyaggyűjtés módjára és a szerkesztés gyakor
latára vonatkozó, nagy körültekintéssel megfogalmazott 
véleményét (MNy LXXII, 39—47). Itt következő meg
jegyzéseimben ezúttal sem azokkal a jóleső és megnyug
tató megállapításokkal foglalkozom, amelyek túláradó 
bőségben terjedelmesre nötetik ezt a megnyilatkozást, 
hanem azokat a kritikai megjegyzéseket veszem sorra, 
amelyeknek számbavétele és esetleges megszívlelése se
gítheti további munkánkat. 

A kritikai észrevételeknek a méltatásban való sorrend
jét követve, Benkő bizonyos egyenetlenséget fedez fel 
a szerkesztőnek abban az eljárásában, hogy a melléknévi 
igenevek minden fajtáját címszavasftja, és ezzel az ige-
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névi származékszók címszóvá nagykorúsításával a szó
tár anyagát nagymértékben felduzzasztja, ellenben a fő
névi ós a határozói igenevekre ügyet sem vet. Erre az 
észrevételre a következő választ adhatom: Az alapige 
mellett a melléknévi igenévi származékoknak bevételét 
azért tartottam címszóként elmaradhatatlannak, mert a 
melléknévi igenévnek nyelvünk történetének egész idő
szakasza alatt a melléknévi használat mellett főnévi sze
repben való jelentkezése is közkeletű, sőt nemegyszer a 
fonevesült származéknak az idők folyamán nem egy 
olyan különleges jelentése is fejlődött, amely miatt az 
ilyen származékot nem lehet a címszóvá válás jogától 
elrekeszteni. Az ilyen mellékné\^ igenévi származékok 
között van nem ritkán olyan is, amely jóval sűrűbben 
használatos fonevesült jelentéssel, mint eredeti mellék
névi szerepben és jelentéssel. Hirtelenjében ilyenként 
csak a jövő, jövendő, fonó, szántó, halandó, holt, müt 
meg a tovább toldalékozott várandós szót említem, pe
dig egy kis agybéli erőfeszítéssel a sort tetszés szerint 
szaporíthatnám. Ugyanez nem mondható egyáltalában el 
a főnévi igenévről, amely semmilyen nyelvi nyilatkozat
ban jelentés szempontjából nem távolodik el a maga igei 
szófajkategóriájától, sőt a határozói igenév esetében is 
csak ritkán figyelhető meg a régiségben ilyenféle szó
faji átcsapás. Az olyan gyér esetekben, amikor a régi
ségben és a mai nyelvben ez a szófaji átcsapás jelentke
zik, a SzT szerkesztője és munkatársai nem késnek cím
szóvá minősíteni például a régiségbeli maradva 'utód' 
vagy a ma is névutószerűen használatos fogva, fogvást 
szót és hasonszőrű társait. A melléknévi igenévi forrna 
címszóvá előléptetését továbbmenöleg az is indokolja, 
hogy maga a melléknévi igenév olyan származékokat fej
lesztett, amelyeknek — az alaki önállóság és sokszor az 
alapszótól eltérő jelentésárnyalat miatt — önálló cím
szóként föltétlenül benne kell lenniök egy ..teljesség" 
igényével készülő szótárban. Nehezen indokolható eljá
rás lenne például az, hogy — az előbbiekben felsorakoz
tatott példáknál maradjak — a jövőbeli, jövendőbeli, 
fonóbeli, múltbeli vagy a várandósság származékot az 
önálló cínnszó rangjára emeljük, s magát az alapszót nem. 
Ez az eljárás, gondolom, a Tár magyar anyanyelvű for-
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gatójában is zavaró hatást keltene, hát még abban az 
idegen ajkú olvasóban, aki a Tárhoz talán éppen a ma
gyar nyelvbeli bensőséges tájékozottság hiánya miatt 
fordul. 

Ugyanilyen meggondolásból és nem az amúgyis elég 
dús cimszoanyag szaporítása céljából sorolja be a Tár az 
önálló círaszók közé a -hat, -het képzős szavakat. Benkö 
Loránd ezeknek felvétele ellen azon a címen emel kifo
gást, hogy ,,itt a képző' jelentésmódosító szerepe még az 
igenévképzőkénél is csekélyebb, s bizonyos szempontból 
inkább a módjelek grammatikai szerepe felé mutat" 
(i.h. 42). Nincs értelme és nincs idő sem arra, hogy a 
-hat, -het toldaléknak képző vagy jel jellege kérdésében 
vitát kezdeményezzek. Megint csak a szótári gyakorlat
ra hivatkozva, arra hívom fel a figyelmet: lehetőnek 
tarthatjuk-é egy teljességre törekvő szótárban, hogy ne 
szerepeljen benne például a lehető, lehetetlen, élhetetlen, 
halhatatlan, kérlelhetetlen címszó és hogy helyet ne kö
veteljen magának címszóként a lehetőség, lehetetlenség, 
élhetetlenség, halhatatlanság, kérlelhetetlenség szárma
zék, de ugyanakkor mellőzze a szótár a lehet, élhet, hal
hat, kérhet viszonylagos tőalak önálló címszóként való 
szerepeltetését? Minthogy magam ezt nem tartottam le
hetőnek, azért döntöttem a -hat, -het toldalékos igék 
esetében az önálló címszóvá minősítés mellett. Ezek után 
ugyan tekintélycrvnek számít, mégis hivatkozom Pais 
Dezsőre; ö egyik szótári beszámolómhoz fűzött lapalji 
jegyzetében maga emlegeti rosszallólag a NySz-nak azt 
az alapvető fogyatékosságát, hogy ,,a -hat, -het képzős 
igékre vonatkozó adatolaiak jóformán teljes hiánya miatt 
a régi és újabb nyelvemlékeinket külön át kell vizsgál
nunk, ha a képző eredetére és fejlődésére nézve tények
re épített felfogást törekszünk kialakítani" (MNy LXV, 
419). Ez a rosszallás a SzT szerkesztői eljárása felé he
lyeslést jelent, s így ez a helyeslés nem csekély mérték
ben megnyugtató számomra a tekintetben, hogy a szer
kesztés elveinek megállapításakor ilyen vonatkozásban 
nem tévedeztem ingoványos talajra. 

Mivel Erdélyből kiszármazott nyelvész tolláról csep
pent el, nincs semmi gáncsoskodás Benkó'nek abban az 
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észrevételében, amely a szerkesztő jelentésmegadásaiban, 
szinonima-használatában részben tudatos, részben spon
tán transzilvanizmusokat fedez fel. Magam az e tekin
tetben való tudatosság fokozott hangsúlyozásával és a 
tudattalanság lehetó'ségének szinte teljes kirekesztésével 
e megállapítást valóban indokoltnak tartom. Benkönek 
felhozott példáin is túlmenően, tudatosan érvényesítet
tem az ilyenfajta transzilvanizmust a Tár II. kötetétől 
kezdve a jelentés megadásban, úgy, hogy imitt-amott az 
irodalmi nyelvi szinonima után táj vagy rég, illetőleg 
együttes rég, táj minősítéssel erdélyi nyelvjárási vagy 
tájnyelvies színezödésü köznyelvi szót iktattam be, ha 
pedig a jelentésadásra irodalmi nyelvi szinonima alapos 
bajoskodás után sem kínálkozott, csak erdélyi tájszóval 
vagy régiségbeli erdélyi szóval éltem. Arra gondoltam, 
mint a nyelvújítás korának szókincs-gazdagításra törek
vő megszállottjai, hátha írói szem akad egy-egy pompás 
erdélyi vagy régiségbeli szón, s kedvező körülmények 
esetén ez belekerülhet az irodalmi nyelv vérkeringésébe. 
E vélekedésem helyesléseként értékelem azokat az írói 
nyilatkozatokat, amelyekből a SzT-ban felhalmozott szó
anyagnak az írói nyelvben való felhasználhatóságára vo
natkozó félreérthetetlen célzás, olvasható ki. Illés Endre 
például a Tár ámuldozó bemutatása rendjén így ír: „író 
vagyok, s csak olvasói élményeimet villantom fel egy
két szívet vidító, nyelvi tudásomat elmélyítő példában 
— elszánva magamat elorzásukra'' [Népszabadság 1975. 
dec. 25. 12. 1. — L. még ugyancsak tőle: Ostya nélkül. 
Bp., (1978). 291]. — Ebből elég is ennyi. 

Ezek után Benkö Lorándnak még két nyomdaműszaki 
kérdést érintő megjegyzésével kapcsolatos észrevételem 
előadására kerítek sort. Megemlíti Benkö azt, hogy a 
Tár egyes címszavai alatt felsorakozó ki jegyzésekben a 
könnyebb fellelhetőség kedvéért a szó dűlten szedésének 
lehetőségével lehetett volna élni. Az igazat megvallva, 
erre magam is gondoltam, de aztán — mivel íontosabb-
nak tartottam a szöveg előtt álló évszám és ezzel az idő
beliség szembeszökő kiemelését —-, ennek kedvéért le
mondtam szövegbeli dűlt kiemelés alkalmazásáról. Ezzel 
a nyomdamüszaki lehetőséggel ezenkívül a címszók szó-
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faji, nyelvtani, stilisztikai és más ilyenféle elöi'ejelzései 
esetében is éltem. 

Teljes mértékben indokoltnak tartom, viszont Benkö-
nek az ÉrtSz külleme nagyfokú követésének helytelení
tésére vonatkozó véleményét. Sajnos, a kötés tervezője 
már csak a nyomdából kikerült kész mintát mutatta meg 
a szerkesztőnek, és így akkor már nem volt lehetősége 
változtatni a ma is friss, pompás szövegek avult köntö
sén. A túlzott aranyozás talmi volta sohasem csábított, 
s ma még kevésbé vonz, amikor az aranyozás nem va
lódi arany, és rövidesen a hivalkodó csillogás elfakul, 
lemállik. Aztán: valóban elkelt volna a köteten egy szép 
kifejező, régi korok hangulatát idéző „köpeny" is, de 
ez meg a papírkorlátozás szempontja mellett a kötet 
egységára növelésének kerülése miatt maradt el. A ro
mániai könyvkiadásban ugyanis erős törekvés figyelhető 
meg a könyvárak mentől alacsonyabb szinten való tar
tása tekintetében. (A SzT példányai Romániában 93 le-
jes áron kerültek forgalomba, míg a magyarországi vá
sárló egy példányt csak 257 forinton szerezhetett meg.) 

5. Míg Benkö Loránd a Tájékoztatónak (15—16. 1.) az 
adalékok csökkentésére vonatkozó bejelentését nosztal
giával vette tudomásul, Szenté Imre (Üj Látóhatár 1977. 
539—44) Imre Samunak ahhoz az előbbiekben megtár
gyalt véleményéhez csatlakozott, amely szerint ajánla
tos volna a terjedelembeli csökkentés útjára térni. Szenté 
— némi következetlenséggel — előbb általában kerü-
lendőnek tartja ugyanannak a kijegyzésnek több címszó 
alá való beiktatását, azután viszont kifogásolja, hogy egy 
adott szöveg miért fordul elő csak egy-egy és nem az 
összes számbajöhető címszó alatt. Ezek után a terjede
lembeli csökkentés megoldásaként azt az eljárást ajánlja, 
hogy egy-egy kijegyzést csak a belőle kiemelhető egyet
len címszó alatt használjunk fel, a többi, belőle kieme
lésre kínálkozó címszó alatt csak az első címszóra való 
utalás ilyenformán kerüljön be a szerkesztménybe: L.: 
„bor", 1763. Szerinte „a címszó és az előfordulás év
száma legtöbbször elég lenne a nyomravezetésre** (i.h. 
240—1). 

E rendkívül ésszerűnek és így célszerűnek látszó in
dítvány megszívlelése a Tár szerkesztés-szervezési gya-
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korláta rniatt nem tartozik a lehetőségek közé. Egy üyen 
utalásrendszer következetes kialakítása ugyanis csak ak
kor volna lehetséges, ha a Tár teljes anyaga a címszók 
betűrendjében megszerkesztve az a-tól a zs-ig készen ál
lana, de akkor is a címszó-, és még inkább az adalék
anyag rengetege miatt hallatlanul nagy nehézséggel jár
na az utalásrendszerben a következetesség kialakítása. 
A szerkesztömunka szervezésének abban a formájában, 
ahogyan a ma már tíz tagból álló s várhatóan még to
vább bővülő kis munkaközösség dolgozik, az indítvány 
megvalósítása úgyszólván lehetetlen. A szerkesztés és a 
nyomdai munkálat végzése közötti ütembeli eltérés miatt, 
amíg például másfél évig a II. kötet nyomdai munkálata 
tart, a III. kötet szerkesztői nem juthatnak hozzá a nyom
dai példányhoz, hogy utánanézzenek, melyik címszó me
lyik jelentése alá és ott is esetleg a szókapcsolatok, hely-, 
személy- és állatnevek közül melyik csoportba került, 
vagy nem került bele a szóban forgó adalék. Minthogy 
továbbmenőleg a magánvállalkozásban készülő Tár mun
katársai számára nincs közös műhely, és így a szerkesz
tés alapanyagát tevő cédulaanyag egyidejűleg a város 
különböző pontjain dolgozó munkatársaknál, az eredeti 
kézirat pedig a mindenkori ellenőrzés lehetővé tétele 
miatt a végleges formát kialakító szerkesztő, e sorok író
jának magánlakásán áll, az egyes részleteket szerkesztő 
munkatársak számára nem kínálkozik lehetőség arra, 
hogy az indítványozott utalásrendszer következetes ki
alakításában részt vegyenek. Még talán nekem, az ellen
őrzés és a véglegezés munkáján dolgozó szerkesztőnek 
lenne leginkább lehetőségem arra, hogy egy ilyenféle 
utalásrendszert lehető következetességgel kialakítsak. 
Igen ám, de tőlem, a m a g á n v á l l a l k o z á s irányí
tójától a szerkesztés ellenőrzése, a szerkesztmények gya
kori átalakítása, a jegyzetek körültekintő megfogalma
zása, az értelmezés, a gépelés, majd a nyomdára való 
előkészítés stb., stb. olyan hallatlan erőfeszítést és iddt 
követel, hogy egy ilyen újabb bonyolult ellenőrzést 
igénylő munkatöbbletet már képtelen vagyok vállalni. 
Szenté Imre indítványa azonban bizonyos pontokon, de 
valamelyes módosítással már kezdettől fogva megvaló-
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sült, illetőleg a továbbiakban még fokozottabb mérték
ben megvalósul a Tár szerkesztői gyakorlatában. 

6. Ezzel a megnyugtatásra szánt észrevétellel le is zár
hatom a kritikai megjegyzésekre tett válaszadást, és rá
térhetek a másodikként az I. kötet megjelenése után je
lentkező szerkesztésbeli változtatásokkal és a munka
szervezéssel kapcsolatos gondok, gondolatok előadására. 

Mielőtt még az előbb említett kérdések részletezésébe 
bocsátkoznánk, a szerkesztőnek tó kell emelnie a szer
kesztés munkájában és szervezésében azt a gyökeres vál
toztatást, amelynek a II. kötettől kezdve kényszerítő erő
vel be keUett következnie. Ezt a változtatást, a magá
nos, e g y s z e m é l y r e a l a p í t o t t s z e r k e s z t ő i 
m u n k á n a k k ö z ö s s é g i m u n k á v á v a l ó á t 
a l a k í t á s á t futólag az I. kötetbeli Tájékoztató (16.1.) 
már jelezte, s — amint erre utalás történt — a II. kö
tettől fogva ez meg is valósult. Könnyíi volt ugyanis 
számot vetni azzal, hogy ha az I. kötet magános szer
kesztése hat évet kívánt meg, tovább is így dolgozva a 
Tár előbb-utóbb torzóban marad. Mindemellett egy 
„utódlási joggal felruházott" nyelv- és nyelvjárástörté
neti munkaközösség kialakításának szükségessége is erre 
a lépésre késztette a Tár tervezőjét és eladdig egyetlen 
munkását. 

Egy további kérdéshez érve, emlékezetbe kell idéz
nem, hogy a T á r m u n k á j a n e m c s a k m a g á n o s , 
h a n e m m a g á n v á l l a l k o z á s is — az ilyen jel
legű munka minden előnyével és minden hátrányával 
együtt. A magánvállalkozás szervezésében előnyt jelent, 
hogy a Tár szerkesztőjének kezét nem kötötte és nem 
köti meg semmiféle hivatalos ügyigazgatási intézkedés. 
Nem kellett és nem kell rövidebb-hosszabb időközökben 
— a szerkesztést megszakítva — számot adni a munka 
menetéről; nem kellett lepleznie, ködösítenie a „lemara-
dás^-t, s hetvenkedve felnőtetni a „megvalósítások«-at. 
Maga dönthetett saját belátása szerint és mindig min
den kérdésben a munka egyenletesen ütemes, minél gyor
sabb menete érdekében, míg egyedül dolgozott, s mikor 
a munkaközösség alakításának szükségessége kényszerítő 
erővel jelentkezett, maga határozhatott abban a kérdés
ben, hogy kit kérjen fel az együttmunkálkodásra, a to-
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vábbiakban pedig — az addigi tapasztalatain, bukdá
csolásain okulva — maga alakíthatta ki a munkaszerve
zés, a szerkesztés, az ellenőrzés, a kézirat-véglegezés el
veit, gyakorlatát anélkül, hogy saját lelkiismeretének sza
vára és munkatársai véleményére való hallgatás kötele
zettségén kívül más kötöttség befolyásolta volna a dön
tést. De ennek az előnyös helyzetnek más oldalon je
lentkeztek és jelentkeznek a hátrányai is. Amíg például 
a szerkesztő magánosan • dolgozott, a munkahely kérdése 
nem merült fel, hiszen a levéltári kutatóterem és a saját 
kicsi dolgozószobája — szűkösen ugyan, de — elégséges 
teret biztosított a munka végzésére. A továbbiakban azon
ban a közösségi vállalkozásban folyó munka szerkesz
tői számára nem volt és nincs adva az egy időben való 
együttdolgozás és a munka végzéséhez elengedhetetlen, 
mindenki kezeügyébe eső könyvanyag használatának, a 
szerkesztésbeli kételyek munkatársakkal való rögtönös 
megbeszélésének lehetősége, és nem kínálkozott, nem 
kínálkozik még annyi más előny, amely a közös műhely
munka rendjén adódhatlk. S ha a munkálat vezetőjének 
nyakáról le is szakadt a szerkesztés közvetlenül való 
végzésének terhe, de a szerkesztők begyakoroltatásának, 
a szerkesztmények többszörös ellenőrzésének, átalakítá
sának, a jegyzetek megfogalmazásának, a kézirat értel
mezésre, gépeltetésre, nyomdára való előkészítésének 
mindennél súlyosabb terhe az ő vállára szakadt. Nem 
elhanyagolható gondot jelentett és jelent a továbbiak
ban is a munkálat végzéséhez szükséges „anyagi alap" 
megteremtése. Ez ugyan már a magánosan végzett mun
ka rendjén is jelentkezett, de a közösségivé alakult 
munka időszakaszában még súlyosbodott. Egyes mimka-
társak — családi nehézségeik miatt — csak előlegek 
„folyósítása" esetén vethették bele teljes erejüket a 
munkába. E mellett a szerkesztéshez, a kézirat kezelé
séhez, tárolásához szükséges papíranyag beszerzése, a 
cédulaanyag állandó, folyamatos rendeztetése, a kézirat 
gépelíetése teljes anyagi terhével a mimkálatok vezető
jének pénzügyi gondjait szaporította és szaporítja. Jól
lehet a Kriterion Könyvkiadónak, a Tár gazdájának igaz
gatója, Domokos Géza a legmesszebb menő előzékeny
séggel segít anyagi vonatkozásban is, a pénzügyi előírá-
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sok azonban az ö kezét is megkötik, s azért csak egy-egy 
kötet nyomdára való teljes elkészülte után utalhatja ki 
a tiszteletdíj felét, majd a nyomdai munkálatok egy— 
másfél éve alatt juttathat hozzá a harmadik negyedéhez, 
s a kötet megjelenése után számíthatunk a tiszteletdíj 
hátralevő részének folyósítására is. Minthogy pedig 
rendszerint két-három kötet is a szerkesztés különböző 
állapotában egyidejűleg van munkában, az anyagi meg
terhelés igen nagy. A munka felelőse az anyagi eszkö
zöket eddig úgy teremtette elő, hogy az évek folyamán 
megjelent más kötetei tartalékolt tiszteletdíját fordította 
a pénzügyi fedezetre, de minthogy ez a tartalékalap az 
évek folyamán teljesen felemésztődött, a munkálatok 
folytatásában a pénzügyi nehézségek egyre fenyegetőb
ben jelentkeznek. 

7. A szerkesztés közben még ezen túlmenően is jelent
kező anyagi természetű gondok emlegetéséről ajánlatos 
rátérni magára a szerkesztés gondjaira. Itt elsőként 
azokról az anyag kezelése, megrostálása rendjén adódó 
nehézségekről ejtek szót, amelyről már az előzőkben is 
szólottam. 

Elöljáróban mindjárt önbírálatszerűen rá kell mutat
nom arra, hogy a SzT I. kötetének sajtóbeli fogadtatá
sában a személyemmel kapcsolatos céltudatosság emle
getése jóindulatú túlzás. Nem egy eddigi, a Tárral kap
csolatos tájékoztatásomban hangsúlyozottan kiemeltem 
már eddig is, hogy az anyaggjKijtéshez úgyszólva levél
tári kutatómunkám kezdetétől, tehát 1925-től hozzáfog
tam ugyan, de csak jóval később derengett fel előttem 
határozottan az a cél, amely felé haladnom kell. Addig 
is azonban ösztönösen a cédulák tízezreire kellő szöveg
összefüggésben róttam rá kijegyzéseimet, de csak az 
50-es évek elejétől tudatosítottam magamban határozot
tan azt, hogy a gyűjtés során az adalékoknak földrajzi 
helyhez, a nyilatkozattevő személyéhez, korához, a tár
sadalmi és beszédhelyzethez kötése milyen mértékig 
megnötetheti egy ilyen adalékokból szerkeszthető szótári 
munka nyelv- és nyelv járástörténeti használhatóságát. 

De még 1956-ban, tehát tíz évvel azelőtt, hogy a szer
kesztés munkájához kezdtem, még akkor sem volt hatá
rozott fogalmam a szerkesztésre váró cédulaanyag meny-
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nyiségéről, még kevésbé a cédulákon rejtekező, önálló 
címszók alá kívánkozó adalékok számáról. Ezt mi seír 
mutatja jobban, mint az, hogy a Pais Emlékkönyvben 
az adalékok számához hozzávetve 150 000 adatról beszél
tem, holott — mint a későbbi hozzávetések során kide
rült — már akkor is az adalékok száma e hozzávetéses 
mennyiségnek többszöröse lehetett. Mikor aztán az 
1966-ban kezdett szerkesztés során a cédulák rengetege 
láttán kétely merült fel bennem az előbb említett szám-
adat elfogadhatósága tekintetében, a való helyzetet job
ban megközelítve az I. kötet Tájékoztatójában már egy 
milliónál több adalékról voltam kénytelen beszélni. Mi
után azonban az I—II. kötet szerkesztése közben a mun
kaközösség azt tapasztalta, hogy a többnyire terjedelmes 
nyelvi nyilatkozatot, nem ritkán a nyilatkozatok egész 
sorát tartalmazó cédulák szövegéből az adalék kijegyzé-
sekor nem minden szerkesztésre kínálkozó szó került a 
cédula fejére címszóként, hosszas ellenörzőmunka ered
ményeképpen olyan mértékig megszaporodott az adalék
anyag mennyisége, hogy az újabb számítás alapján most 
már legalább másfél millió adalékról kell beszélnünk. 
Elképzelhetni, hogy — Benkö Lorándhoz hasonlóan — 
a szerkesztő munkaközösség tagjai is az adalékok meg
rostálásakor milyen szívfájdalommal döntenek a kezü
kön megforduló értékesnél értékesebb szövegek sorsáról, 
és milyen nehéz a szerkesztmények véglegezésével baj
lódó szerkesztőnek a címszók terjedelmének kényszerű 
csökkentése érdekében a beszerkesztett adalékok közül 
még nem egyet kihuUatásra ítélni. A terjedelem csök
kentése azonban parancsoló kényszerűség. Ennek meg
valósítása érdekében a szerkesztés felelőse a következő 
szempontokat ajánlotta a mimkaközösség tagjainak fi
gyelmébe: 

a. A válogatásban elsősorban a t a r t a l m i szem-
p o n tra kell ügyelni: mindig a tartalmilag legjobb, a 
felvett jelentést legjobban megvilágító cédulákat kell 
felhasználni, s az ilyen szempontból kevésbé számbave-
hetöket kell kihullatni. A mondatalkotás szempontjából 
csonka szövegek beiktatása csak olyan ritka esetben te
kinthető elkerülhetetlennek, mikor a címszóra vagy a 
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címszón belül egy-egy jelentésre egyetlen vagy csak na
gyon kevés adalékunk van. 

b. Az i d ő b e l i s z ó r t s á g szemléltetésének szük
ségessége továbbra is a szerkesztésben fő szempont ma
rad. Az időbeli szórtság tekintetében azonban szakíta
nunk kell azzal a gyakorlattal, hogy minden szó élet
útját az első jelentkezéstől a céduláinkkal adatolható 
utolsóig kövessük. Ezt az eljárást csak a kihalt vagy ha
lódó szavak, a tájszók, iUetőleg olyan szók esetében al
kalmazzuk, amely szók ilyenféle bőségesebb adatolását 
a hangalakbeli változékonyság, az alaktani formák érde
kessége vagy valamilyen jelentéstani különlegesség fi
gyelemreméltó volta javallja, illetőleg megköveteli. 

c. Ugyané szempont irányadó az adalékok f ö l d 
ra jz i s z ó r t s á g á n a k érvényesítése területén is. Az 
irodalmi és a köznyelv országosan közkeletű, ma is élő 
szavai mind az időbeli, mind a földrajzi jelentkezés szem
pontjából kevésbé érdekesek, mint a kihalt, halódóban 
lévő szók, illetőleg a tájszók. Ez utóbbiakat tehát fel
tétlenül bőségesebben kell adalékolni, mint a ma is élő, 
országos eltérjedtségű szóanyagot. A földrajzi szórtság 
túlzóan bőséges értelmezése úgy kerülhető el, hogy egy-
egy zártabb tájról származó bőségesen áradó cédula
anyagból csak jól megválogatott, jellemző, tájnyelvileg 
színezett adalékokat sorAjunk be a szócikkbe. 

d. Minthogy a szerkesztők elé a levéltári darabokból 
származó kijegyzések mellett jelentős számú n y o m t a 
t o t t f o r r á s b ó l c é d u l á z o t t s z ö v e g is kerül, 
az anyag megrostálásakor a nyomtatott forrásból kijegy-
zett adalékokkal szemben előnyben kell részesíteni a le
véltári adalékokat, a nyomtatott forrásokból származók
ra pedig csak utalni kell az egyes szócikkek, illetőleg az 
egyes szócikkeken belül az egyes jelentések adalékanya
gát lezáró jegyzetekben. 

e. A terjedelemben csökkentésnek szerkesztési gya
korlatunkban egyik legcélravezetőbb módja a szócikkek 
szerkesztésekor rendelkezésre álló k i j e g y z é s e k 
m e g r ö v i d í t é s e is. Az adalékok rövidítését hatá
rozottan javasoló Imre Samu megnyugtatására megem
líthetem, hogy a munkatársak már a IIL és még szigo
rúbban a IV. kötettől kezdve e kívánalom szem előtt 
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tartásával dolgoznak. Ilyen vonatkozásban azonban to
vábbra is szem előtt kell tartaniuk a szerkesztőknek azt 
a szerkesztési elvet, hogy a nyelvi nyilatkozatot kiváltó 
társadalmi mozzanatra, és a pillanatnyi beszédhelyzetre, 
a nyilatkozattevő személyek kilétére rávilágító szöveg
részeket, jegyzeteket semmi esetre sem szabad elhagyni. 

f. Rövidítési lehetőségként kínálkoznék a történeti 
adalékokhoz és címszókhoz vagy azoknak egyes vonat
kozásaihoz csatlakozó j e g y z e t e k t e l j e s elha
g y á s a vagy legalább tetemes megrövidítése. Van mun
katársaim között is olyan, aki e jegyzetek szükséges vol
tát kétségbe vonja. Ebben a kérdésben nekem a kezdet 
kezdetétől más nézetem volt már akkor is, mikor azt 
gondoltam, hogy csak szakembereket érdeklő szótár szer
kesztésében forgolódom. Amióta azonban kiderült, hogy 
a Tár köteteit jóval tágabb körű olvasótábor forgatja, a 
szövegeket, a sokszor a szakember számára is ismeret
len fogalmakat, jelentéseket megvilágító jegyzetek el
hagyására nem gondolhatok. Erdély múltbeli életét kel
lően még az erdélyi olvasó sem ismeri, a magyarországi 
vagy más külföldi olvasó meg éppen nem ismerheti 
olyan mértékig, hogy el ne kelne egy-egy hosszabb-rövi
debb megjegyzés egy olyan kutató tollából, aki élete 
javarészét e múlt életének vizsgálatával töltötte el. Ami 
e jegyzetekben a történetiségen túl utal (a szó kutatásá
val kapcsolatos véleményekre vonatkozó kritikai jegyze
tek, a szó újabb nyelvjárási helyzetére vonatkozó, sok
szor magam gyermek- és ifjúkori emlékeit rögzítő ész
revételek, a néprajzi jelenségekkel kapcsolatos utalások 
stb.), a ma szakembere számára esetleg feleslegesnek 
látszhatik, de a jövő távlatába állítva, úgy hiszem, ez 
nem csökkenti, hanem emeli a Tár használhatóságát. Ezt 
annál jogosabban vélhetem, hiszen maga Benkő Loránd 
is kiemelte, hogy ezek a jegyzetek igen nagy mérték
ben emelik az anyagközlés használhatóságát (MNy LXXII, 
44). Éppen ezért a szerkesztő az ezutániakban sem jár
hatja a jegyzetek elhagyásának útját, sőt még a túlzott 
szűkszavúságra sem vállalkozhatik annak veszélye nél
kül, hogy a szótár forgatója számára homályban ne ma
radjanak olyaa mozzanatok, amelyekre a jegyzetek rá
világíthatnak. 
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A Tár terjedelmének csökkentésére vonatkozó meg
jegyzésekkel kapcsolatban összefoglalóan rámutathatok 
arra, hogy a kihalt, a halódóban levő szóanyagot, vala
mint a táj szókat hangsúlyozottan kiemelni óhajtó szán
dék (1. erre előbb a c. pont alatt írtakat) a Tárban fel
halmozódó adalékanyag jellegét bizonyos mértékig a ré-
giesség és a nyelvjárásiasság irányába tolja el. Ez azon
ban aligha tekinthető hibának egy olyan lexikográfiái 
munkával kapcsolatban, amelyet a szerkesztő — már a 
cím tanúsága szerint is — t ö r t é n e t i és t á j i jel
legű szótári alkotásnak tervezett. 

8. A SzT terjedelm.e csökkentésében bekövetkezett lé
nyeges változtatás mellett sort kellene kerítenie a Tár 
felelősének néhány apróbb szerkesztésbeli módosítás 
megemlítésére is. Ahelyett hogy ezeknek részletező fel
sorolásával e munkaülés résztvevőit untatnám, inkább 
rámutatok arra az alapvető okra, amely miatt a szer
kesztő arra kényszerült, hogy — az alapelvek előzetes 
körvonalazása után — csak a II. és III. kötet szerkesz
tése rendjén, úgyszólva menet közben alakítsa ki a leg
apróbb részletekig a szerkesztésbeli gyakorlatban a kö
vetkezetességet. 

A szerkesztő már az induláskor tudton tudta, hogy 
egy olyan új szempontok szerint tervezett és olyan nagy 
terjedelmű lexikográfiái müvet, mint amilyennek a Tár 
indult, igazában csak akkor lehetne a nyomda gondjaira 
bízni, ha már a szerkesztés kéziratban az yl-tól a Zs-ig 
készen van. Akármilyen határozott szerkesztési elvekkel 
és akármilyen nagy szerkesztési gyakorlattal indul is 
neki anyagrendszerezésre törő szerkesztői szándékkal egy 
magánosan dolgozó munkás a cédulák, illetőleg az ada
lékok olyan milliós rengetegének, mint amilyen tömegű 
adalékanyag a szerkesztés kezdetekor kezeügyében volt, 
egyetlen kötet szerkesztése rendjén nem találkozhatik az 
összes lexikográfiái esetekkel, és nem tudja kialakítani 
a szerkesztésben, az anyagkezelésben, a kijegyzésbeli rö
vidítések fel- vagy fel nem oldásában, a nyelvtani, sti-
lisztikcii előrejelzésekben, a címszó-alakításban, a jelen
tésadásban, az adalékok földrajzi helyhezkötésében és 
még sok más apróbb vonatkozásban azt a teljes követ
kezetességet, amely egy szótári alkotás esetében is köve-
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telü és követendő eszmény. Bár a szerkesztő mindezt tud
ta, s mégis kénytelen volt az I. kötet szerkesztésének befe
jezésekor a rögtönös nyomdába adás mellett dönteni, arn 
egy hihetőleg országosan ismert közmondás erdélyi vál
tozatát idézhetem: „Akkor tartsd a zsákot, mikor a ma
lacot adják." A SzT I. kötetének szerkesztési munkája 
éppen akkortájt járt a végefelé, mikor megalakult s 
Kriterion, a romániai nemzetiségi könyvkiadó. Szeren
csére az e Kiadó élére került igazgató, Domokos Géza 
az intézmény munkába indulásának első percétől kezdve 
rendkívüli érdeklődést mutatott az erdélyi múlt irodalmi 
és nyelvi emlékeinek feltárása iránt. Ennek az érdek
lődésnek és a magános vállalkozás jelentősége felisme
résének tulajdonítható, hogy a Kriterion — az áldozat
vállalás nagyságának világos tudatában — az első perc
től tervébe iktatta a három erdélyi nemzet használatára 
készülőben lévő Tár köteteinek folyamatos megjelent^ 
tését. A szerkesztőnek ki kellett használni ezt a kedvező 
tudománypolitikai és lélektani pillanatot, s nyomdába 
kellett adnia az I. kötetet, noha tudatában volt azoknak 
a fogyatékosságoknak, amelyeket az előbbiekben szóvá 
tett. Szeren csere azonban ezek a fogyatékosságok és a 
hamarosan végrehajtott terjedelembeli korlátozás nem 
érinti a Tár alapvető elveit, sőt gyökeresen nem még a 
szerkesztés gyakorlatát, technikáját sem. Ennyit azon
ban a szerkesztőnek a maga mentségére azelőtt el kel
lett mondania, mielőtt az itt általánosan felemlegetett 
szerkesztés- és következetességben fogyatékosságokat a 
szaktudományi bírálat — az előzmények nem ismerésé
ben jogosan-jogtalanul — a munkálat felelősének és nem 
a munkatársaknak felróhatna. 

9. Talán nem érdektelen és nem szükségtelen dolog 
tájékoztatással szolgálnom a Tár folyamatban lévő szer
kesztői munkájára és a további kötetek megjelentetési 
kilátásaira vonatkozólag. A Tár szerkesztői munkájának 
közösségi jellegűvé átalakulása óta a szerkesztés ügye 
természetesen jóval gyorsabban halad előre, mint a 
szerkesztő magános munkálkodása idején. A nagy ma
gyar szótárak munkaközösségének szerkesztési tapaszta
latokban gazdag tagjai előtt beszélve, nem kell külön 
részleteznem azt, hogy ha a legszélesebb körű nyelvé-
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szeti tájékozottsággal kapcsolódik be valaki bármilyen 
szótár szerkesztési munkájába, elég tekintélyes idő telik 
el, míg olyan szerkesztési gyakorlatra tesz szert, amely 
munkáját pontossá és eredményessé teszi. Egy olyan tör
téneti szótári munkálatba való bekapcsolódás, mint ami
lyen jellegű munka a SzT, a nehézsógelí egész sorával 
való találkozást jelenti. Az egykorú szövegek szeszélye
sen váltakozó helyesírása, a szótári felszerelés bonyo
lultsága, a rengeteg rövidítés észben tartása, a bekerü
lésre és kihuUatásra ítélendő adalékok ügyében való 
döntés, valamint sok más apró szerkesztésbeli követel
mény gyakorlatban való megvalósítása a munkatársakra 
és a munka felelősére, irányítójára kezdetben nagy, de 
később is csak lassan, fokozatosan csökkenő terhet ró. 
Nem lehet hát csodálni, hogy az a kis munkaközösség, 
amelynek tagjairól a II. kötet címlapja tájékoztat, csak 
néhány év megfeszített, odaadó munkája rendjén sze
rezte meg azt a szerkesztésbeli gyakorlatot, amely a 
munka pontos és ütemes végzését lehetővé teszi. De a 
munkaközösség a belegyakorlás ideje alatt is elkészítette 
nemcsak a nemrégiben megjelent II. kötetet, de befe
jezte a III. kötet szerkesztését is. A szerkesztőt e kötet 
második részének nyomdára való előkészítésében sok
irányú szerkesztői elfoglaltsága akadályozta meg, de r e 
mélhetőleg kb. két-három hónapi munkával a III. kötet 
is megindulhat a nyomda felé vezető úton. Ilyenformán 
a nyomdai munkálatokra egy—másfél évet számítva 
1980 utóján a III. kötet is az érdeklődők könyvespolcára 
kerülhet. E kötet az E betűs szók második felét és re
mélhetőleg az F betűs szavak teljes sorát felöleli. A 
munkatársak bekapcsolódása révén a szerkesztői munka 
ütemes gyorsulását mi sem mutatja jobban, mint az, 
hogy a IV. kötet anyagából miár teljesen megszerkesztve 
készen áll a G és GY betűs szócikkek kézirata, söt a H 
betűből a ha-kezdetü szóktól a ho-kezdetűekkel bezáró
lag terjedő címszók szerkesztése is befejeződött, s rövi
desen a H-ból még hátralevő címszók is kikerülnek a 
szerkesztők keze alól. E kötet nyomdára való előkészítése 
a gépeltetcssel már meg is kezdődött, s így a IV. kötet 
idöbelileg szorosan csatlakozhatik majd a III. kötethez. 
Mivel időközben a szerkesztő munkaközösség újabb erők 
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bevonásával bővült, s további önkéntes munkatársak 
csatlakozására is van kilátás, remélni lehet az azutáni 
kötetek folyamatos elkészültét, illetőleg megjelenését 

10. Ezek után a múlt és a jövő távlatában szemlélve 
a munkaközösség vállalkozását, a szerkesztőnek befeje
zésként néhány gondolatot még formába kell öntenie. 
Tudományos munkálkodása kora kezdete óta nem csök
kenő, hanem egyre növekvő mértékben hozzászokott, 
hozzászoktatta magát, hogy ne csak az eléje kerülő, tőle 
független jelenségeket nézze szigorú kritikai szemmel, 
hanem a saját munkáját is. így nézi most a szerkesztő e 
szótári munkálatot is. De ezen túlmenően mint a múlt 
életének kutatója hozzászokott ahhoz, hogy minden je
lenséget történetiségben, tudománytörténeti távlatba ál
lítson, illetőleg ilyen távlatban vizsgáljon. Ha így keres
sük a Tár helyét a magunk tudományszakja életében, 
nyilvánvaló, hogy ez is csak egy mozzanat, egy lépés a 
magyar nyelvtörténeti szótárszerkesztés történetében. 
Már az I. kötetbeli Tájékoztató rámutatott arra, hogy a 
Tár milyen mértékig folytatása az elődök munkájának, 
és miben különbözik tőlük, miben jelent továbblépést 
a bizonyos mértékig új szótárszerkesztési elvek és gya
korlat kialakítása tekintetében. Volt azonban olyan meg
nyilatkozás is — és itt elsősorban Benkő Loránd kitün
tető értékelésére gondolok —, amely egyedi, előzményei
hez nem fogható, formájában és tartalmában minden 
hasonló műfajú munkát túlhaladónak minősítette már 
az I. kötet alapján a készülő lexikográfiái müvet. Alkal
masint Benkőnek és a munka hasonló értelemben nyi
latkozó többi méltatójának igaza van, ha merőben a 
múlt távlatában nézi e kérdést. De ha e m u n k a fe
l e l ő s e a j ö v ő b e n é z ő s z e m m e l i g y e k s z i k 
m e g á l l a p í t a n i a s a j á t é s m u n k a t á r s a i 
k e z e a l ó l k i k e r ü l ő T á r h e l y é t a ma
g y a r t ö r t é n e t i s z ó t á r í r á s f e j l ő d é s t ö r 
t é n e t é b e n , njrilvánvaló, hogy az előzmények után 
e z t i s c s a k e g y t o v á b b i l é p é s n e k te
k i n t h e t i a z e s z m é n y i e n t ö k é l e t e s nyelv-
és n y e l v j á r á s t ö r t é n e t i s z ó t á r s z e r k e s z 
t é s é l e t ú t j á n . Nem kétséges: a SzT munkaközös-
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sége akkor alkot igazán számottevőt, ha e munka ösztö
kélést jelent arra, hogy a közelebbi-távolabbi jövőben 
egyetemes magyar viszonylatban is még több ilyenszerü 
táji szótörténeti tár szülessék meg, hogy aztán egy nagy, 
az összes tárak anyagát egységbe foglaló, e s z m é n y i e n 
t ö k é l e t e s , e g y e t e m e s m a g y a r s z ó t ö r t é 
n e t i t á r t e r v e i s v a l ó r a v á l h a s s o n . 
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A S Z O T Ö U T É N E T I T A B K O L A M A B O S V A S A B H E L V I 
KRITERION-NAP MEGNYITÓJÁN 

Annak idején a Szótörténeti Tár Tájékoztatója már 
röviden vázolta a szótár történetét. Ott azonban sokkal 
általánosabb összefoglaló szemlét kellett nyújtani a Tár 
minden rendű-rangú forgatója számára, semhogy a szer
kesztő kiemelhetett volna két olyan mozzanatot, amely 
a Tárt némiképpen éppen ehhez a városhoz, Marosvá
sárhelyhez és környékéhez kapcsolja. 

Az egyik mozzanat egészen személyes jellegű, a szer
kesztő nyelvtörténész indulásával kapcsolatos, és így ter
mészetesen csak nagyon távoli vonatkozásában utal Ma
rosvásárhelyre. E város szülötte, az erdélyi levéltári 
anyag nagy ismerője és az erdélyi történetírás mestere. 
Kelemen Lajos indított el engem 19 éves koromban azon 
az úton, amely aztán a kutatómunka rendjén a Tár anya
gának összegyűjtése, majd szótárrá szerkesztése felé ve
zetett. A másik, Marosvásárhelyhez és környékéhez kap
csolódó mozzanat már szorosabban a Tárra, illetőleg a 
Tár anyagára tartozik. A szótári anyaggyűjtésre irányuló 
levéltári kutatás közben Dés meg Kolozsvár városi leve
lesanyaga és Udvarhelyszék levéltára mellett Marosvá
sárhely város múltjából és a régi Marosszék területéről 
elém került levéltári anyag kínálta számomra a legszí
nesebb, legváltozatosabb adalékoknak végeláthatatlan tö
megét. Éppen ezért ha figyelmesen fut végig a szem a 
kötetek egyes szócikkeiben felsorakozó adalékok renge
tegén, a levéltári forrásutalásokat tartalmazó zárójeles 
tesz ben mindegyre találkozik Marosvásárhely rövidítéses 
Mi: jelével és a régi Marosszék településeinek nevével, 
valamint a városi levéltár, a református egyházközség 
lovclesanyagára, a marosi és görgényi református egy
házmegye jegyzőkönyveire, valamint a vidék egykori 
nagy- és kisbirtokos családainak, köztük a Bánffy, a 
Berzenczey, a Dósa, a Vajai Harkó, a Nagyernyei Kele
men, a Kemény, a Teleki és a Toldalagi famíliának le
véltári anyagára utaló jelzetekkel. 

Amint hallottam, éppen ezzel a körülménnyel kapcso
latban, a levéltári anyag természete tekintetében tájéko
zatlan olvasók közül némelyek azt rebesgetik a Tár 
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anyagának gyűjitöjéró'l, hogy csak a nemesi ós főrangú 
családok levéltáraiban kutat, de nem kereskedik a job
bágylevéltárak anyagában. Nem beszélve arról, hogy az 
évszázadokon át írástudatlanságban tartott jobbágyság
nak és zsellérségnek maga termelte írásos anyaga a do
log természeténél fogva nem volt, nem lehetett, a Tár 
eddig megjelent két kötetének forgatója könnyűszerrel 
meggyőződhetik róla: annak ellenére, hogy a felhasznált 
levéltári adalékok nem kis részben valóban a kiváltsá
gosok levéltári anyagából kerültek bele az egyes szó
cikkekbe, mégis a Tár tele van az elnyomottak életét, 
jajait, szenvedéseit bemutató vallomásokkal, nyilatkoza
tokkal és utalásokkal. De noha ez így van, a Tár anyag-
gyűjtőjének és a szerkesztőknek az erdélyi társadalom 
múltjának mentől teljesebb, mennél sokszínűbb bemuta
tására való törekvésében figyelmet kellett fordítani az 
elnyomottak szájából elhangzó panaszok, az ő életükkel 
kapcsolatos legkülönbözőbb mozzanatok során rögzített 
nyelvi megnyilatkozások mellett a polgári, a nemesi, a 
hivatali élet és általában a közélet egészének nyelvi éle
tére rávilágító egykorú feljegyzésekre is. A Tár kitűzött 
céljának megfelelően sem ebben, sem abban az irány
ban nem akart és nem akar a továbbiakban sem egyol
dalú képet felvázolni az erdélyi múlt nyelvi életéről, 
hanem nagy, egységes képben, a megkülönböztető szí
neket nem elmosva, hanem erőteljesen kiemelve szándé
kozik a továbbiakban is egybeláttatni az erdélyi magyar 
élet színpompás nyelvi világát. 

A szerkesztőnek ki kell emelnie azt a tényt, hogy amíg 
ezt a célkitűzést az első kötetben maga egyedül igyeke
zett megvalósítani, a II. kötet munkájában már szerkesz
tőtársak segítettek a kitűzött feladat végzésében. A szer
kesztőtársak és értelmező munkatársak, Kosa Ferenc, 
Kelemen Béla, Nagy Jenő, Vámszer Márta, Vigh Károly 
és Zsemlyéi János odaadó munkája nélkül nem kerül
hetett volna a II. kötet az olvasók kezébe, de az ők és 
az újabban hozzájuk csatlakozó szerkesztőtársak odaadó, 
önkéntes munkavállalása nélkül nem volnánk máris túl 
a III. kötet szerkesztésén, s nem járnánk a IV. kötet 
szerkesztési munkájában a kötet vége felé. 
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A szerkesztés nagy szellemi erőfeszítést kívánó mun
kájára való utalással egyidőben hálásan kell a szer
kesztő-munkaközösségnek arra utalnia, hogy a Szótörté
neti Tár két kötete a Kriterion Könyvkiadó vezetőségé
nek és elsősorban is igazgatójának, Domokos Gézának 
megértése nélkül sohasem kerülhetett volna a szakembe
rek és a széles körű olvasótábor szeme elé. A Kriterion-
nak ezt az eleddig legterjedelmesebb kiadványát a Ki
adónak nemcsak megértése, de tetemes anyagi áldozata, 
és a bukaresti meg a kolozsvári szerkesztőség (Szilágyi 
N. Sándor, Dávid Gyula, Bálint Lajos, Deák Ferenc, va
lamint az emlitetlenül hagyott munkatársak) odaadása 
segítette életre. Mikor tehát az olvasó szeme végigfut a 
Tár sűrűn felsorakozó rendjein, az anyaggyűjtést és a 
szerkesztést végző munkatársak mellett gondoljon hálá
val azokra is, akik a szellemi erőfeszítés eredményeinek 
közkinccsé tételén önzetlen munkájukkal, teljes erejük
ké] fáradoztak. 
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A SZERZŐ VÁLASZOL BEKÉ GYÖRGY KÉRDÉSEIRE 

A nyelvi drágakövek bányásza 

— Az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár első köteté
nek megjelenésekor elégtételt érez-é a szerző? 

Nem elégtételt, csak némi megnyugvást érzek a félév
századon át végzett kutatómunka első eredménye láttán. 
A megnyugvás érzése persze csökkenhet vagy fokozód-
hatik, ha majd az első szakszerű ismertetések, bírálatok 
a kezemben lesznek. Most erró'l még nem lehet szó. A 
tudományos folyóiratokban ugyanis még nem jelenhetett 
meg a Tárról semmilyen értékelés, hiszen alig néhány 
napja került a kötet a könyvkereskedésekbe. De meleg 
hangú baráti leveleket máris kaptam. Az egyik egy ex
pressz üdvözlőlap néhány nyelvész-aláírással, Lőrincze 
Lajostól Svájcból érkezett, ö Bernben egy nyelvészeti 
kongresszuson vett részt. Azt ír ta: ,,A Jungfrau tövében 
emlegetjük a Tárt." Arról, hogy miként fogadta a mun
kát a nagyközönség, sokat nem mondhatok még. Csak 
annyit tudok, hogy más erdélyi városokban hamarább 
jelentek meg a példányok, nyomdai okokból, mint Ko
lozsvárt, s ott már elfogytak vagy elfogyóban vannak. 
Ilyen hírt hallottam például Marosvásárhelyről, Nagy
váradról, Sepsiszentgyörgyről és Székelyudveirhelyről. . . 
Egyébként nagyon meglep az olvasóközönségnek ez a 
nagy érdeklődése. De nem kapat el. Tudom: ez nem is 
nekem szól. Az ü g y n e k . . . Anyanyelvünknek. Múltunk
nak. Ez számomra többet jelent, mint majd — a dolog 
természeténél fogva később jelentkező — esetleges „szak
mai* elismerés. Emez csak az egyéni hiúságot bizser
getné, az — jövönkbe villant ígéretes f é n y t . . . 

— A Tár vallomás-erejű előszavában azt írod, hogy 
egy fél évszázada kezdtél hozzá a gyűjtéshez. Mi adta 
ehhez az életre szóló indítást? 

Éppen most, a Tár megjelenése (1975) utáni hónapban, 
szeptemberben ötven éve annak, hogy levéltári kutató
munkába kezdtem. Főiskolás koromban a teológián és az 
egyetemen kiváló professzoraim voltak, mindannyian 

36 — Nyelv és irocí.iUim 5 g l 



nagy tudású, igényes emberek. Tőlük kaptam az első 
tudományos indítást. A rendszeres gondolkodás alapjait 
nekik köszönhetem. Különösen szívesen foglalkoztam fő
iskolás koromban a filozófia történetével és a két bibliai 
nyelv közül főként a göröggel. Másodéves teológus korom
ban svájci frankban Rockefeller-ösztöndíjat kaptam. Ez le
hetővé tette azt, hogy csak tanulmányaimmal, csak tudo
mányos munkával foglalkozzam. Viszont legkedvesebb ta
nárom, Tavaszy Sándor, az intézet akkori igazgatója — 
nagyon bölcsen — erkölcsileg kötelezte a Rockefeller-ösz
töndíjas hallgatókat (összesen hatot), hogy az Erdélyi Mú
zeum Levéltárában — Kelemen Lajos vezetésével — tör
téneti vonatkozású iratokat másoljanak. Ez 1925-ben tör
tént. Ekkor kerültem kapcsolatba Kelemen Lajossal. Ez 
a kapcsolat az én életemben döntő fontosságú volt. Csak 
magam váltottam be professzoromnak a levéltári kutató
nevelést illető reményeit. És magam is csak a profesz-
szor eredeti óhajától eltérően, de — úgy lehet — na
gyobb távlatokra, általánosabb érdekekre, igényekre 
ügyelve. 

Közbevetőleg talán szabad itt annyi személyes életrajzi 
vonatkozást megemlítenem, hogy másfél éves koromban 
elvesztettem édesapámat. Apa nélkül nőttem fel. Csak 
mostajiában tudatosítottam magamban azt, hogy én Kele
men Lajosban tulajdonképpen nemcsak a tudományos ve
zetőt, nemcsak egy rendkívüli, nemcsak puritán emberi 
egyéniséget, hanem valósággal az édesapámat tisztelhet
tem. Azt a céltudatlan, imbolygó lelket, aki én akkor, 19 
óvGs koromban voltam, ő indította el személyes példa
adásával, ösztönzésével nagyon férfias, szinte kérlelhe
tetlen magatartásával a határozottság, a céltudatosság 
ú t j á n . . . 

— A nyelv szeretete, vonzalmad a nyelv iránt nyilván 
jóval régibb. Visszanyúlik gyerm,eki eszmélkedésed első 
idejébe. Az életrajzi adatokból tudjuk, hogy Szabó T. 
Attila Fehéregyházán született, Segesvár mellett, de 
gyermekéveit és ifjúkorát Désen töltötte. 

Édesapám halála után édesanyám »t gyermekével visz-
szaköltözött Désre, a család eredeti fészkébe. Nyelvi tu
datosságom valóban viszonylag korán kialakult. Abban 
a szerencsés helyzetben voltam, hogy édesanyám, Bartók 
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Ida tanítónő volt. Öt gyermeket kellett felnevelnie. Ez 
egyáltalán nem volt könnyű egyetlen, felekezeti tanító
női fizetésből. Bármennyire bele-belefáradt a nehéz élet
gondba, nevelésünket soha nem hanyagolta el. Számára 
kicsiny családja jelentette az életet. Nem kell külön hang
súlyoznom, hogy a tanítónő édesanya milyen előnyt je
lentett számomra nyelvi indulásomban, nevelésemben is. 
Édesanyám mintaszerűen tiszta, idegenszerűségektől men
tes magyar nyelvet beszélt, s ezt kötelességként oltotta 
bele gyermekeibe is. Emellett rendkívül szemérmes volt; 
közönséges szót soha nem hallottam szájából. Férfi lé
temre ma is viszolygok, mikor társaságban még a nők is 
— régen csak csiszlik-szájból hallott — trágár szavakat 
vegyítnek beszédjükbe a — szent természetesség nevé
ben. Ha nyelvi purizmus jellemez engem, akkor ezt a 
szülői házból hoztam magammal örökölt és örökös nyelvi 
igényként, az anyanyelv szépségének és erejének tuda
tával együtt. Ezért még nagyobb, el nem múló hálával 
gondolok édesanyámra, mint azért, hogy az életet neki 
köszönhetem. 

— Szavaidból is kitűnik az, amit nyelvművelő írásaid 
sugallnak: a családnak döntő szerepe van a gyermekek 
nyelvi ismereteinek, nyelvi öntudatának megszerzéséhen, 
halakításában. Mai, rohanó korunkban gyakran hallani 
egyik-másik szülőtől olyan vélekedést, hogy ő nem ér rá 
a gyermeke nyelvi ismereteit gyarapítani, majd elveg
ük azt a tanítók, „azért fizetik őket". Szerintük otthon 
lehet akármilyen pongyolán, gondatlanul beszélni, a gyer
mek úgyis az iskolában tanulja meg igazán a nyelvet. 

Az anyanyelv tudatosodása, a nyelv megszeretése a 
családban kezdődik, és igazában a továbbiakban is ott 
történik. A gyermek döntő nyelvi élményei a csecsemő
korig nyúlnak vissza. Az édesanya nyelvi gondossága egy 
életre meghatározhatja gyermeke ízlését, fogékonyságát, 
nyelvi igényességét. Természetes azonban, hogy ez csak 
a kezdet. A szilárd alap. Mentől magasabb szintre törek-
S2ák, mennél igényesebb valaki a nyelvi kifejezési for
mát, a stílust illetően, annál döntőbb szerephez jut nyel
vi fejlődése későbbi szakaszaiban az irodalom. A nagy 
irodalom... Itt jut eszembe, úgy hallom, mostanában 
eléggé mostohán kezelik a nagy versek és a művészi pró-
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zai szövegek ,,emléztetését". A „könyvnélküli" az én 
időmben szinte mindennapos kötelezettség volt. Magános 
t:étáimban ma is ismételgetem az egykor megtanult Ba
lassa-, Csokonai-, Vörösmarty-, Arany-, Petőfi-, Tompa-, 
Ady-, Kosztolányi-, Aprily-, Reményik- meg más verse
ket, Kossuth beszédeiből, Kölcsey Parainéziseiböl „be-
emlézett" részeket. Ezek a gyermekkortól örök útitár
saim . . . 

— Mit jelent tudományos életünk számára ez a so
rozat, az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár, amelynek elsó 
kötetét m,ost vettük kézbe? 

Ennek a szótárnak a célkitűzése sokirányú. Először is 
egy új szótártípust képvisel, olyant, ameiyet eddig — 
legalábbis a magyar nyelvtudomány nem ismert. Egy na
gyobb tájegységre korlátozódva, be akarja mutatni ennek 
a területnek a szókészletét a maga egykori, életes való
ságában. Ügy érzem — ennek is szántam —, hogy ebben 
a szótárban valósággal kavarog, forr a nyelv, előttünk 
vajúdik, születik; előttünk pörölnek, patvarkodnak, nyá
jaskodnak, enyelegnek, pajzánkodnak, szeretnek, szeret
keznek, gyűlölködnek az emberek. Szavakban . . . Persze 
mindez leszűkített keretben történik, hiszen a múlt nyel
vi életét a maga teljes valóságában nem lehet bemutat
ni, csak annyit lehet érzékeltetni belőle, amennyi reánk 
maradt a történeti forrásokban. 

Azonkívül hogy egy új szótártípust akartam teremteni, 
másik célkitűzésem az, hogy ezt a nyelvet úgy mutassam 
be, amilyen volt. Tehát nem purista módra szemlélőd
tem — bár magam eléggé purista felfogást képviselek a 
nyelvművelésben —, hanem úgy vélekedtem: a régi nyelv 
úgy volt teljes, ahogy az egykorú írásos emlékekben je
lentkezik. Vagyis az egykori magyar nyelvbe éppúgy be
letartoztak a nyelvünkbe került román, latin, német, 
olasz, francia, angol vagy szláv eredetű kölcsönszavak, 
mint ahogy természetesen hozzátartoznak a finnugor ere
detű vagy nyelvünk külön életében belső szóteremtéssel 
keletkezett szavak. Ezért ennek a szótárnak az az új
szerűsége az ugyancsak nagyon gazdag anyagot bemutató 
Nyelvtörténeti Szótárral (1890—1893) és a Magyar Ok
levéltárral (1906) szemben, hogy benne a nyelv, az egy
kori erdélyi magyar nyelv a maga teljességében jelent-
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kezik. A teljességet természetesen csak a gyűjtött anyag
nak a lehetőségig tökéletes kiaknázására és nem az egy
kori erdélyi magyar nyelv szó szoros értelemben vett tel
jes bemutatására vonatkoztatva. Nem purista szemüve
gen át néztem, nézem a nyelvet, hanem úgy, amilyen 
egykor változásaiban, forrásában, pezsgésében, áradásá
ban, időnként ellanyhulásában, sőt elerőtlenedésében volt. 
Igyekeztem tehát „lefényképezni" a régi magyar nyelv
ből mindazt, ami a források alapján ,,lefényképezhető" 
volt. Nem szépítettem, de nem is rútítottam. Ne rökö-
nyödjék meg hát a Tár forgatója, ha a címszók egymás
után felsorakozó ábécérendjében ide-oda pillcintgatva, a 
legmagasztosabb, legünnepibb nyelvszinthez tartozó sza
vak mellett, velük egy gyékényen árulva, ott éktelenked
nek, ocsmánykodnak, rútolkodnak azok a szavak is, ame
lyek mellé a mai nyelv értelmező szótárának szerkesztői 
a durva, közönséges, kerülendő meg hasonló minősítést 
szokták odajegyezni. Magam nem vadásztam ugyan őket, 
de ha elém kerültek — a „fényképezés" szabályai sze
rint —, kénytelen voltam az ő nyomdafesték után való 
esenkedésükre is hallgatni. Régebben ritkán méltatták 
őket számbavételre. Az újabb irodalom azonban, még 
a líra is, már igyekszik — szerencsére nem nagy siker
rel — bele-beleillesztgetni nem egyőjüket az irodalmi 
szókészlet kincsestárába. 

— Ez a szótár, amely a régi magyar köznyelv, a nép
nyelv és a hivatali nyelv — s kevésbé az irodalmi nyelv 
— dokum.entuma Erdély elmúlt századaiból, nyilvánvalóan 
nemcsák a nyelvtudomány és az irodalom, számára for
rásértékű, hanem a szomszédos tudományterületek vtű-
velőinek is. 

A napokban a néprajzos Kós Károllyal találkoztam. 
Első szavával az újszülöttre terelte a szót. Mint mondta: 
a maga tudományága szempontjából igen fontosnak, je
lentősnek találja a Tárt, mert a régi erdélyi élet minden 
vonatkozására, társadalmi, gazdasági, építészeti állapo
tára fényt vet. A történész Benda Kálmán a történettu
domány számára lát segítőtársat ebben a munkában. De 
bizonyára más tudományszakok is, amelyek a történeti
ség igényével vizsgálják az eléjük kerülő kérdéseket. 

565 



megtalálják benne a maguk segítőeszközét. Ezen túlme
nően az írók, még a mai írók is, ihlető forrásra lelhet
nek a régi magyar nyelv szépségeiben, árnyaltságában, 
hajlékonyságában, érzékletességében. 

— Az oklevelek, az írott köznyelv tükréből, ebbóí a 
Szótörténeti Tárhói bizonyára az is kitetszik, hogy mi
ként viszonyult az egyes korokban a magyar köznyelv 
az irodalmi nyelvhez Erdélyben. Az átkutatott levéltári 
kötegekből lemérhető-e például a nyelvújítás hatása az 
egykori élő magyar köznyelvre? 

Ez a szótár ilyen szempontból is igen érdekes lehet. 
Magam a Szótörténeti Tár időbeli határát olyan, korunk
hoz közel eső időpontig toltam ki, ameddig még egyet
len magyar történeti szótár sem ment el. Tudniillik az 
Oklevélszótár, illetőleg még előbb a Nyelvtörténeti Szó
tár csak a nyelvújítás koráig keletkezett nyomtatványok
nak és kéziratos anyagnak a szókincsét gyűjtötte egybe. 
Tehát az érdeklődés felső határa csak a XVIII. század 
hetvenes, nyolcvanas éveiig terjedt. Ebben a Tárban a 
múlt század végéig keletkezett írásos anyag tőlem át
vizsgált részének szóállománya került egybe. így, mivel 
a XIX. századi anyag elég gazdag adatolású, csak ez a 
szótár mutathatja történeti vonatkozásában — a korabeli 
szókincs egységébe beleágyazva — a nyelvújítás ered
ményeit, csak ebben vannak erre vonatkozó adatok. 

— A Tár kiemeli, hogy ez a munka használható kézi
könyve lehet „nemcsák a magyar nyelvtörténet művelői
nek, hanem az erdélyi művelődéstörténet sok-sok kér
dése iránt érdeklődő magyar kutatók mellett a román és 
a szász történeti jellegű kutatások munkásainak is". Sze
retném., ha erről többet mondanál. 

A következő meggondolásból írtam bele ezt a monda
tot az Előszóba. Jelenleg nincsen, illetőleg a Tár megje
lenéséig nem volt egy olyan szótár, amely az erdélyi 
magyar nyelv szóanyagát történeti fejlődésében is értel
mezte volna. Tehát a magyar nyelvet gyengébben ismerő 
román vagy szász kutató nem talált olyan segédkönyvet, 
amely megkönnyítette volna számára a régi magyar 
nyelvben előforduló szók pontos, helyes értelmezését. Egy 
mai magyar szótárban bárki csak a mai vagy a közel-
múitban használatos szavak jelentését találhatja meg. 
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Márpedig a szavak jelentése az idők során sokat vál
tozhatott. Ha például egykorú szövegben azzal a szcjval 
találkozik valaki, hogy asszonyi állat, nem tudja megér
teni: miként lehet egy asszonyt á l l a tnak nevezni. Hi
szen ez ma meglehetősen udvariatlan d o l o g . . . Igen ám, 
de állat szavunknak eredetileg l é n y volt a jelentése, s 
ha a SztHörténeti Tárban megtalálja ezt a jelentést, nyom
ban megérti, hogy nem csúfolkodásról, kajánkodásról van 
szó, vagy az asszonyi nem lebecsüléséről, hanem olyan 
régebbi jelentésről, amely az idők változásával együtt 
változott. Sok ilyen példát tudnék említeni. 

Lehetséges, hogy kerülnek elő olyan, a magyarban meg
honosodott román vagy szász kölcsönszavak, amelyeknek 
eredeti, az átadás-átvételkori állapotát a román vagy né
met kutatók a Tárból tudják majd kikövetkeztetni. Ezt 
onnan is gondolom, mivel a Román Akadémia néhány 
kutatója évekkel ezelőtt levélben fordult hozzám, hogy 
adjam át nekik a szótár cédulaanyagából azokat az ada
lékokat, amelyek a román nyelvtudományt ilyen érte
lemben érdeklik. Mivel akkor már folyt a Szótörténeti 
Tár szerkesztése — szerződésem volt a Kriterionnal —, 
csak azt válaszolhattam, hogy várják meg a szótár meg
jelenését. Megjegyzem, hogy a román és a német kuta
tók számára a Tár használhatóságát Kelemen Béla és 
Nagy Jenő biztosította a beiktatott román és német ér
telmezésekkel. 

Kelemen Béla munkatársamnak különben az a szán
déka, hogy a román nyelvtudományt érdeklő, érintő anya
got külön tanulmányban dolgozza fel, így tegye hozzá
férhetővé a román kutatók számára is. Nagy Jenő sem 
húzódozik a Tárba bekerült német (szász) kölcsönszó-
anyag feldolgozásának munkájától. Csakhogy ehhez előbb 
be kell fejezni az utolsó kötetet is . . . H á n y a d i k a t . . . ? 
Mikor . . . ? Magam sem tudom. 

— A nyelvművelő m,unkásságban eszményképed tud-
tom,m.ál Kosztolányi Dezső, tehát egy nyelvműveléssel is 
foglalkozó íróművész. A m,ost megjelent Tár elősegíti-e 
s miben segítheti elő a mai nyelvművelést? 

Nagyon korán kapcsolatba kerültem a nyelvművelés
sel, éppen azon a réven, hogy édesanyám tanítónő volt, 
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és neki állandó gyakorlati kérdést jelentett a nyelvi sza
batosság, szépség, kifejezőkészség, az őrködés a nyelv ép
sége fölött. Édesanyám törekvéseit én is a magaménak 
éreztem... Tíz-tizenkét éves dési diák koromban szél
sőséges purista nézeteim voltak, igyekeztem elkerülni 
minden idegen szó használatát, ha azt a fogalmat, amely
ről szó volt, a mi nyelvünk szavaival is ki lehet fejezni, 
Kis társaságot is ,,alapítottam" — szóbeli alapszabály-
lyal —, amely egylejes pénzbüntetés fenyegetésével bi
zonyos idegen szók használatáról — emlékszem például 
a bógenezés szóra — igyekezett leszoktatni tagjait. En
nek a társaságnak azonban hamarosan én maradtam 
egyetlen tagja. Már tudniillik úgy, hogy egész életem
ben csak én folytattam tovább ezt a nyelvművelő tevé
kenységet, persze, idők múltával valamivel magasabb és 
tágabb szinten. A nyelvmüvelés kérdéseit itt Erdélyben 
elsők között igyekeztem szóvá tenni a napisajtóban és 
az Erdélyi Múzeum hasábjain is. A folyóiratnak ezt a 
rovatát — még mielőtt a folyóirat szerkesztője lettem 
volna — éveken át vezettem, illetőleg a rovat cikkeinek 
nagy része az én tollam alól került ki. 

Na már most, hogy egy ilyen történeti jellegű szótár, 
mint ez a közelebbről megjelent Tár, miben lehet segít
ségére a nyelvművelő munkának, erre csak ezt válaszol
hatom: n y e l v m ű v e l ő m u n k á t n y e l v t ö r t é 
n e t i f e l k é s z ü l t s é g n é l k ü l l e h e t , de nem 
s z a b a d f o l y t a t n i . Csak nyelvtörténeti felkészült
séggel lehet ugyanis megállapítani egy mai nyelvi jelen
ségről, hogy az beleillik-é a nyelv egészséges fejlődésé
nek a vonalába, vagy pedig ettől merőben idegen, tehát 
kerülendő. Csak bensőséges nyelvtörténeti ismeret birto
kában lehet dönteni abban a kérdésben, hogy a nyelv
művelő elé kerülő nyelvi jelenség vajon előnyös-é, a 
nyelv fejlődését szolgálja-e, vagy pedig a nyelv életét 
rossz, egészségtelen irányba tereli. így tehát a nyelvmű
velés egyik alapja a nyelvtörténeti ismeret. És a Tár 
ilyen ismeretanyagot kíván nyújtani mindenkinek. 

Az Igaz Szóban a múltkoriban egy kis eszmefuttatást 
írtam. Ez volt a címe: ö r ö k n y e l v ú j í t á s (L. e kö
tet első cikkét). Ebben kimutattam: a nyelvújítás és a 
nyelvmüvelés tulajdonképpen akkor kezdődött, amikor 
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az első mondatot leírták magyarul, mert az első mondatot 
leíró személy — akármilyen szinten írt is — már bizo
nyos válogatást végzett abban a nyelvi anyagban, ame
lyet maga sajátjának mondhatott. Ez a válogatás már 
önmagában nyelvművelés is. Természetesen, minél tu
datosabbá vált az irodalmi nyelv szépítésének, hajlé
konyabbá, árnyaltabbá, kifejezőbbé tételének az igénye, 
annál inkább szükség volt a tudatos, sőt intézményes 
nyelvművelésre. De ha nem ismerjük, hogy mi volt a 
különböző korok nyelvi igénye azzal a nyelvi anyaíjgal 
szemben, amellyel a mindenkori író bajlódott, akkor ter
mészetesen a mai nyelv egészséges igényeit sem tudjuk 
megállapítani, nem tudjuk ilyenformán a nyelvi fejlődés 
egészséges menetét — amennyire tőlünk telhetik — se
gíteni. 

A Tár mintegy négy és fél évszázad erdélyi nyelvi kin
csesbányájának megnyitásával hozzásegít ahhoz, hogy tá
jékozódjunk az egykori, a mindenkori erdélyi magyar 
nyelv igényszintjének változásaiban, másrészt azonban 
főként az ízes városi meg a népnyelvből és a közvetlen 
hangú levelezés nyelvéből kijegyzett gazdag adalékanya
gával csábíthatja kiváltképpen az írókat arra, hogy nyel
vüket, íráskészségüket ebből a tisztán felbuggyanó for
rásból gazdagítsák, tegyék kifejezőbbé, árnyalatosabbá, 
szeblié. Félre ne értsen senki . . . Nem avulttá szeretném 
tenni, nem régiesljedésre szándékszom késztetni a mai 
nyelvet, csak bele szeretném mentetni az írókkal azt a 
sok nyelvi szépséget, ragyogást, amelyen magam a fél
százados levéltári búvárkodás rendjén annyit ámuldoz
tam. Nem vagyok hivatott eldönteni, mit használt nekem, 
az én kifejező-készségemnek ez az ámuldozás. De biztos 
vagyok benne, hogy ha a magyar tollforgatók ilyenféle 
gondolattal veszik kezükbe a Tár első és — remélhető — 
következő köteteit, aligha válnak meg tőle csillogó nyel
vi drágakövek nélkül. Ezt önajánlgatás, önkelletés nél
kül mondhatom, hiszen a T á r b a f o g l a l t d r á g a 
k ö v e k n e k m a g a m n e m t e r e m t ő j e , c s a k 
s z ü r k e b á n y á s z a v a g y o k . 
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Hagyomány és korszerűség a helyesírásban 
— A helyesírás az azonos nyelven szóló és egyazon 

Írásbeliséggel élő közösség minden tagja számára köte
lező. Az sem vonhatja M mngát a szabályai alól, (M 
nem. ismeri őket — hiszen vét ellenük. Több mint jél-
ezer esztendős anyanyelvű írásbeliségünk tapasztalatai
ból mindig kiolvasható-é a helyes írásra törekvés? 

Ami a kérdésben elhangzott megállapítást illeti, hogy 
ti. a helyesírási szabályok alól senki sem vonhatja ki ma
gát, a mára vonatkozólag megfellebbezhetetlenül igaz. A 
mai anyanyelvi megnyilatkozásokban lehet több-keve
sebb táji, sőt egyéni jellegű élöszóbeli színeződés, de a 
beszélt nyelvi nyilatkozatok leírásakor ezek a táji vagy 
ogyéni jellegű sajátosságok egyáltalában nem, illetőleg 
csakis a ma érvényben lévő helyesírási jelek megállapodott 
rendszerével és a kötelező szabályok figyelembevételé
vel rögzíthetők. 

Aki aztán — mint most a kérdező is — igyekszik meg
érteni a ma kötelező helyesírási követelmények kialaku
lását, méltán felvetheti azt az érdekes kérdést, hogy írás
beliségünk életútján vajon mindig megfigyelhetó-é az 
egységes és egyetemesen kötelező írásrendszer, azaz a 
helyesírás kialakítására irányuló törekvés. Itt elsősorban 
is a kérdezőnek a „több mint félezer esztendős anyanyel
vű írásbeliség" idömegjelölése gondolkoztat meg. Igaz 
ugyan, hogy a XII. század végi H a l o t t i Beszéddel 
kezdődő első szövegemlékünktől a XIV. század végéig, a 
kódexirodalom kezdőkoráig viszonylag kevés számú ma
gyar nyelvű emlék maradt reánk, de hát a helyesírási 
törekvések korai nyomait nem is a magyar nyelvű írás
beli megnyilatkozásokban kell keresnünk. Eléggé isme
retes tény ugyanis, hogy a magyarság életében a keresz
tyénség felvételének és az államiság kialakulásának kora 
kezdete óta a latin nyelv az állami, hivatali, sőt a közr 
napi életben is milyen jelentős szerepet játszott. Az ak
kor keletkezett, különböző tárgyú, tartalmú latin nyelvű 
iratokban szórványosan előforduló magyar tulajdonnevek 
és köznevek írásában már megfigyelhető bizonyos helyes
írási egységesítésre irányuló törekvés. Ez a törekvés az-
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tán a XIV. század végével kezdődő magyar nyelvű kó
dexirodalom és a XVI. század harmincas éveitől egyre 
terebélyesedő könyvnyomtatás termékeiben mind erőtel
jesebben jelentkezik. Végső gyökereit tekintve, ez a he
lyesírásbeli következetességre való törekvés már a XII. 
század végétől a királyi udvar oklevelezését intéző kan
cellária körében született meg, és innen sugárzott ki az 
államélet más pontjain működő oklevéladó egyházi és 
világi szervek iratszerkesztő tevékenysége, sőt a magáno
sok írásgyakorlata felé is. 

A reformációval egyidőben hatalmas közlési lehetősé
get teremtő könyvnyomtatásnak már a betűanyag gaz
daságos használata érdekében is lehetőleg korlátok közé 
kellett szorítania a betűk és más írásjelek számát. Ennek 
érdekében mindinkább é r v é n y e s í t e n i k e l l e t t 
a h e l y e s í r á s b a n a z e g y h a n g — e g y b e 
tű e l v e t . Némi ingadozással és következetlenséggel 
tarkítva, e törekvés a könyvnyomtatásban határozottan 
megfigyelhető. Ezért van az, hogy éppen H e l t a i G á s -
pámak a XVI. század közejje tájától, majd T ó t f a 
l u s i K i s M i k l ó snak a XVII. század végétől mű
ködő kolozsvári nyomdája tett döntő lépéseket a ma
gyar helyesírás ilyen értelmű egységesítése felé. Egy ideig 
ugyan ezután is ingadozott a helyesírási gyakorlat — a 
kor sajátos ideológiai viszonyai között — a felekezeten
ként elkülönülő k a t o l i k u s és p r o t e s t á n s h e 
l y e s í r á s két árnyalata között, de aztán a XVIII. szá
zad végén kezdődő nyelvújítási küzdelmek író-harcosai
nak és főként az 1825-ben megalapított Magyar Tudós 
Társaság (Akadémia) tagjainak fáradozása 1832-ben meg
alkotta a mai magyar helyesírás alapvető művének te
kinthető első, egységesítésre törekvő magyar helyesírási 
szabályzatot. 

Ez a szabályzat kiemelkedő jelentőségű, hiszen végle
gesen döntött a magyar helyesírás alapelveit érintő leg
lényegesebb kérdésekben. Meg kell jegyeznem, hogy e 
szabályzat megalkotásában nemcsak „vaskalapos" nyelvé
szek, hanem írók is közreműködtek. Hogy közülök csak 
a legnagyobbat említsem: nemcsak e szabályzat megalko
tásában, hanem a Tudós Társaság más nyelvtudományi 
irányú munkásságában részt vett V ö r ö s m a r t y Mi-
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h á 1 y is. Ilyenformán hangsúlyoznom kell, hogy az egy- i 
séges magyar helyesírás alapvetése nem is az Akadémia j 
nyelvész tagjainak érdeme, hanem a nyelvújítás vezér- j 
alakjának, K a z i n c z y F e r e n cnek és társainak he- I 
lycsírási elveit és gyakorlatát követő reformkori írók buz- \ 
galmának eredménye. | 

— Sűrűn elhangzó panasz, hogy a nyelvészek „mind- I 
egyre" változtatják a helyesírási szabályokat, ezért ne- \ 
héz pontosan megtartani őket. Milyen lényegi változáso- \ 
kat vezettek be 1832, azaz az első magyar helyesírási sza- ; 
bályzat megjelenése óta? 

Most már nem bánom, hogy a magyar helyesírás tör
ténetének az előbbiekben felvázoUaknál jóval bonyolul
tabb kérdésénél — ha futó válaszadással is — egy kissé 
terjedelmesebben időztem, hiszen — amint most látom — 
ez megkönnyíti erre a második kérdésre adandó választ 
is. Az említett, valóban sűrűn elhangzó panasszal kap
csolatban el kell mondanom, hogy az egységesítés szán
dékával megalkotott szabályzat írói fogantatású volt 
ugyan, de a továbbiakban mindinkább nyelvészkezekbe 
csúszott át a helyesírás folyamatos alakításának kérdése. 
Az első tudóstársasági szabályzat a helyesírás szabályai
nak kialakításában jól meghatározható alapelveket köve
tett ugyan, ezeket azonban tételesen nem fogalmazta meg. 
A szabályzat e hiányosságának eltüntetéséhez a nyelv
tudományi és éppen nyelvtörténeti jártasság elengedhe
tetlenül szükséges volt. Éppen ezért az Akadémia helyes
írási szabályzata alapelveinek tételes fogalmazásában, sőt 
a szabályzat további alakításában, módosításában is va
lóban mindinkább a nyelvészeké volt a döntó' szó. 

Magukat a helyesírási alapelveket egy 1865-i akadémiai 
előadói javaslaton alapuló 1877-i szabályzat rögzítette. 
Eszerint a m a g y a r h e l y e s í r á s a következő, nem 
egy vonatkozásban egymásnak némiképpen ellentmondó 
ö t ? l v k e v e r e d é s é n a l a p u l : 1. a hagyo
m á n y ; 2. a k i e j t é s ; 3. a s z ó e l e m z é s ; 4. az 
e g y s z e r ű s í t é s , sőt bizonyos fokig 5. a j ó h a n g 
z a s e l v é n . A hagyomány és a szóelemzés elve a tör
ténetiség irányába merevítette el aztán a szabályzatot, 
viszont a kiejtés, az egyszerűsítés és a jóhangzas elve a 
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haladás lehetősége felé mutatott. Minthogy azonban a 
továbbiakban az első elvhez való túlzó ragaszkodás az 
elkövetkező évtizedekben lehetetlenné tette az Akadé
mián belül bizonyos ész- és korszerű szabályzati változ
tatások végrehajtását, az Akadémián való sikertelen kí
sérletezés után a nyelvész S i m o n y i Z s i g m o n d 
(maga is akadémikus) a Vallás- és Közoktatásügyi Mi
nisztérium megbízásából az iskolák számára olyan sza
bályzatot állított össze, amelyben érvényesítette az Aka
démiától elutasított újító javaslatait. Minthogy Simonyi-
nak ezt a haladás irányába mutató helyesírását, az úgy
nevezett i s k o l a i h e l y e s í r á st a miniszter 1903-
ban az iskolák számára kötelezővé tette, ezzel az intéz
kedéssel a magyar helyesírás addigi viszonylagos egysége 
megbomlott. Ettől kezdve egymás mellett a lényeges alap
elvekben ugyan egyenlő, de a részletekben egymástól 
sokban különböző két helyesírás volt érvényben: az újí
tásoktól mereven elzárkózó a k a d é m i a i és a haladást 
gyakorlatilag érvényesítő i s k o l a i h e l y e s í r á s . 

A haladást képviselő iskolai helyesírás a következő 
fontosabb módosításokat vezette be helyesírásunkba: l .A 
közszavakban a ez jel helyett a c használata. 2. A két
jegyű mássalhangzóknak a ragozás és a képzés során ad
dig kettőzött alakjaiban az egyszerűsítés elvét alkalmazta, 
azaz az addig aszszonynyal, gyöngygyei, eszszük-iélQ ala
kok helyett az asszonnyal-, gyönggyel-, esszuk-téle írás
módot tette kötelezővé. Az összetételekben azonban meg
tartotta a kettőzött mássalhangzós írást (jegygyűrű, ész
szerű). 3. Kötelezővé tette a vonatkozó névmás elemeinek, 
valamint a mutató névmásnak a névutóval és a nyomó-
sitott személyragos elemeknek az egybeírását (aki, amely, 
ami, amiatt, amögött; éntőlem,, tetőled, őtőle stb.). 4. Az 
addigi ás helyett előírta a dzs betűjegy használatát. 5. 
Széleskörűen alkalmazta az egybeírás gyakorlatát. 6. Az 
idegen szavakban a hangzás szerinti, magyaros helyes
írást alkalmazta. 

Ezek az újítások, egysz^rűsítések olyan ésszerűek, olyan 
szükségesek voltak, hogy nem is kellett egy emberöltő
nek eltelnie, és 1922-ben az Akadémia is elfogadta az is
kolai helyesírásnak a felnövekedett új nemzedékek he
lyesírási gyakorlatában amúgy is érvényesülő újításait. 
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Az ilyenformán megteremtődött helyesírásbeli egységtl 
azonban rögtönösen megbontotta egy újabb, a napilapok 
és a nyomdák számára készült helyesírási szabályzat, 
Ez ugyan lényegében az akadémiai szabályzat alapjai 
állott, de a részletekben sok eltérést tartalmazott. Az íg) 
ismét megbomlott egység helyreállítására aztán már csat 
a felszabadulás után került sor. Előbb 1950-ben, majc 
1954-ben egy széles körű bizottság munkájának eredmé-: 
nyeként pontosabbá vált és egyben terjedelmesebbé, ad-; 
digi méreteihez képest csaknem kétszeresére nőtt az aka
démiai helyesírási szabályzat új kiadása. Mivel ez a meg
újított szabályzat nemcsak nyelvészekből, hanem külön
böző szaktudományok, az irodalom, az újságírás és a 
nyomdászat képviselőiből alakult bizottság körültekintó 
munkája nyomán született meg, alaptalan és méltányta
lan az a hiedelem, hogy a mindegyre jelentkező válto
zások nyelvészagyiakban születnek meg. Egyébként is a 
változtatások egyáltalában nem érintik a már kezdettől 
érvényesülő alapelveket. A gyakori változtatások látszata 
csak onnan ered, hogy nagyon sok helyesírási kérdésber. 
addig nem volt szabály, sőt nem volt még kialakult gya
korlat sem, s ezért az ilyen esetekben tarka helyesírís-
beli összevisszaság jelentkezett. Az 1954-i helyesírási sza
bályzat ezekben az esetekben az egységre törekedve rög
zítette a szabályt, ezen túlmenően azonban a szabályzat 
csak a külön- és az egybeírás, a kis- meg a nagybetűk, 
valamint az írásjelek használata vonatkozásában igyeke
zett nem annyira új, mint inkább pontosabb szabályokat 
kialakítani. 

Azt hiszem, ezzel a történeti távlatú szemlével választ 
is adtam a második kérdéscsoportra. Legfeljebb még arra 
az utolsó érdeklődésre kell felelnem, amely az 1954 utáni 
esetleges változtatásokra vonatkozik. A jelzett időpont 
után az akadémiai szabályzat hivatalosan nem módosult. 
A nyomdai korrektorok javaslatára történt szabályzati 
bővítést az Akadémia még nem szentesítette ugyan, de 
azok közül néhány már bekerült a mi helyesírási szó
tárunk szabályzati részébe. 

A második kérdésre adott választ azzal egészíthetem 
ki, hogy az Akadémiai Helyesírási Főbizottság most dol
gozik a szabályzat felülvizsgálásán és még pontosabbá 
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tételén. Nekem is szándékomban van a most közzétett 
helyesírási szótár szabályzati részének gondozása rend
jén bennem felmerült észrevételeket megfontolás céljá
ból valamelyik szaktudományi folyóiratban ismertetni, 
és ezzel az új szabályzat munkálatait elősegíteni. 

— Mindezek után: nehéz-e a magyar helyesírás? 
Egyetlen szóval felelhetek rá: nehéz! Ha valaki az előb

bi, a helyesírástörténet körébe tartozó fejtegetéseket fi
gyelmesen hallgatta, olvasta, nem nehéz megállapítania, 
hogy miért nehéz. Annak az öt, helyesírásunkban érvé-
nj'esülö, de egymásnak némiképpen ellentmondó elvnek 
sajátos keveredése, amelyről az előbbiekben szóltam, ért
hetővé teszi még az e területen jártas és gyakorlott toll
forgató s még inkább a szabályokkal csak most i.smer-
kedö betűvető számára a helyesírás nehézségeit, őszin
tén be kell vallanom, hogy magam is, aki a század elején 
kezdeményezett iskolai helyesírással indultam el a betű
vetés rögös útjain, a máig történt sok apró változtatás 
miatti bizonytalankodásomban nemegyszer mindenkin 
túlteszek a helyesírási szótárak forgatásában. Mindenki
nek azt tanácsolom: ebben szégyenkezés nélkül köves
sen engem. Bennfentes nyelvészpletykaként — a nevek 
említése nélkül — elárulhatom: nemrégiben nyelvésztár
sai rajtakapták a helyesírási szabályzat előadóját és vég
leges kialakítóját azon, hogy noha magukat a szabály
zati pontokat ismerheti ugyan, egyes esetekben azonban 
maga is bizonytalankodik a szabályzat szerinti helyesírási 
gyakorlatban való, vaskövetkezetességü alkalmazása te
kintetében. 

— Végül pedig: a korszerű nyelvművelésben milyen 
szerep illeti meg a helyesírást a tudatos nyelvismeret ösz-
szejüggésében? 

Az előbbiekhez képest bonyolultságában és elvontsá
gában jóval nehezebb ez a kérdés. A nyelvművelés vi
szonylag ritkán foglalkozik a beszélt nyelv jelenségeivel, 
hiszen e jelenségek a maguk rögzítetlenségukben számára 
megfoghatatlanok. Kénytelen elsősorban a nyelv írott 
változatával aprólékoskodni, bíbelődni, hogy rámutathas
son a nyelvi kocsintásokra, és követendő példaként hi-
vatkozhassék egészséges nyelvi jelenségekre vagy éppen 
stílusbeli remeklésekre. Az írott nyelvi változat első kö-
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vetelménye természetesen a helyesírás kifogástalansága, 
A tudatos nyelvismeret és nyelvhasználat első és le{-
szembeötlöbb bizonyságát tehát az írott szöveg helyes
írásbeli gondossága adja. A helyesírás azonban gondol
kodásbeli fegyelmezettséget követel, és ez a fegyelme
zettség kihat a tudatos nyelvhasználatra is. A tudatos 
helyesírás és a tudatos nyelvhasználat erősítése, támo
gatása a nyelvmüvelés egyik fő célja. 

Van azonban a helyesírás és a nyelvművelés egymás
sal való összefüggésének szembeötlőbb, közvetlenebb 
hasznossága is. Mikor ugyanis például a helyesírási is
meretek megszerzése rendjén tudatosítjuk magunkban, 
vagy az oktatás során tudatosíttatjuk a tanulókkal, a hall
gatókkal például az ikerített, illetőleg hosszú mással
hangzók kötelezően kettőztetett írását vagy a szóvégi 
hosszú d, ő elengedhetetlenül hosszú ékezetes írását, mái 
tulajdonképpen a helyesírás és a nyelvművelés kölcsön
hatásában egy helyesejtési jelenség kötelező alkalmazá
sát tudatosítjuk magunkban, illetőleg tudatosíttatjuk a 
ránk bízott tanulóifjúsággal. A helyesírás szabályainak 
alkalmazására való önnevelés vagy mások nevelése ilyen
formán szoros összefüggést, egymásrautaltságot teremt a 
tudatos nyelvismeret és a helyesírás között. 
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FÜGGELÉK 

A RÖVIDÍTÉSEK ÉS JELEK MAGYARÁZATA 

e = erdő 
EME = Erdélyi Múzeum-Egyesület 
jgr — finnugor 
gyü = gyümölcsös 
fc = kaszáló 
kn = keresztnév 
nd = népdal 
nyi = nyelvjárási alak v. szó (tájszó) 
: helyesebben; e jel után következő a helyes alak 
• kikövetkeztetett, feltételezett alak 
~ az alakváltozatok között álló jel 
: két, ugyanazon fogalomra vonatkozó sző között a je

lentésazonosság jele 
( ) a szerző rövidítéseit, kiegészítéseit, forrásutalásait és meg

jegyzéseit magába foglaló zárójel 
(: :) a történeti szövegek eredetijében is zárójelezett szöveg

részre utaló jel 
> < a szög nyiló szára felé eső szóból, illetőleg szóalakból 

fejlődött az a szó (alak), amely felé a szög csúcsa mutat 
:> < : a szög nyíló szára felé, a : elé vagy után kerülő alap

szóból alakult valamilyen módon az a származékszó, 
amely felé a szög csúcsa mutat 

X az alak- és szerkezctvegyülés jele 
< > az e jel közé foglalt szövegrósz a levéltári darab ron-

gáltsága miatt az eredetiben hiányzik 

FORRÁSJELZÉS-RÖVIDÍTÉSEK 

ActaHistLit. Szeg. = Acta Históriáé Litterarum Historicarum 
(Szeged). 

AE = Szabó T. Attila, Anyanyelvünk életéből 
AkCj = Címszójegyzék. Előkészületül a magyar nyelv szótára 

új kiadásához (1899) 
ALR = Atlasul Lingvistic Román 
BHn = Szabó T. Attila — Gergely Béla, A kolosmegyei Borsa

völgy helynevei 
CzF = Czuczor Gergely — Fogarasi János, A magyar nyelv szó

tára (1862—1870) 
EH = Erdélyi Helikon (folyóirat) 
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EHA = Erdélyi Helynévtörténeti Adattár (A szerző kéziratos 
gyűjt.) 

ElSz = Erdélyi Irodalmi Szemle (folyóirat) 
ÉKSz = Magyar Értelmező Kéziszótár 
EM = Erdélyi Múzeum (folyóirat) 
ÉrtSz = A magyar nyelv értelmező szótára. 1—VII. 
ETF = Erdélyi Tudományos Füzetek 
Ethn = Ethnographia (folyóirat) 
ETlÉvk — Az Erdélyi Tudományos Intézet Évkönyve 
EtSz = Gombocz Zoltán — Melich János, Magyar Etymologiai 

Szótár 
It = Irodalomtörténet (folyóirat) 
ItK = Irodalomtörténeti Közlemények (ua.) 
KHn = Szabó T. Attila, Kalotaszeg helynevei 
Kniezsa, SzlJ = Kniezsa István, A magyar nyelv szláv jöve

vényszavai 
KÜ =--: Keleti Üjság 
MNépr- = A Magyarság Néprajza, II. kiadás 
MNGy = Magyar Népköltési Gyűjtemény 
MNnyv = Magyar Népnyelv (évkönyv) 
MNy — Magyar Nyelv (folyóirat) 
MNyTK = A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 
Msn = Magyarosan (folyóirat) 
MTsz = Szinnyei József, Magyar Tájszótár I—II. 
Mut. = Az egyes művekhez csatlakozó Mutató rövidítése 
Müv. = Művelődés (folyóirat) 
NéprÉrt. =: Néprajzi Múzeum Értesítője (folyóirat) 
NyK = Nyelvtudományi Közlemények (folyóirat) 
Nyr = Magyar Nyelvőr (folyóirat) 
NylrK = Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények (folyóirat) 
NyM = Szabó T. Attila. Nyelv és múlt 
NvSz = Szarvas Gábor — Simonyi Zsigmond, Magyar Nyelvtör

téneti Szótár I—III. 
NyÜSz = Szily Kálmán, A magyar nyelvújítás szótára 
OklSz = Szamota István — Zolnai Gyula, Magyar Oklevél-szőtár 
P = Pásztortűz (folyóirat) 
Pa,?ca — Pa$ca ^tefan, Nume de persoane ^i nume de animale 

din Tara Oltului. Buc. 1936 
Pesty, MgHnt = Pesty Frigyes, Magyarország Helyeségnévtára 

(Kézirat az Országos Széchényi Könyvtárban) 
Petri, SzMon = Petri Mór, Szilágy vármegye monographiája 
PP = Pápai Páriz Franciscus, Dictionarium (1708) 
PPB = a PP Bod Péter bővítette III. kiadása (1767) 
StUBB = Studia Universitatis Babé?—Bolyai. IV, Philologia 
SzDMon = Kádár József, Szolnok-Doboka vármegye monogra

phiája I—VII. 
SzE = Szabó T. Attila, A sző és az ember 
SzegSz = Bálint Sándor, Szegedi Szótár. I—II. 
SzékOkl = Székely Oklevéltár 
SzófSz = Bárczi Géza, Magyar Szófejtö Szótár. Bp. 1941 
TESz — A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára 
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Thaly, Vit.én. = Thaly Kálmán, Régi magyar vitézi énekel: 
és elegyes dalok 

Tsz = Magyar Tájszótár (1838) 
ÜMTsz = T'Jj Magyar Tájszótár 

JEGYZETEK 

A kötetbe foglalt dolgozatoknak, cikkeknek java része erede
tileg időszaki kiadványokban látott napvilágot. A szerző ezek 
közül néhányat most adatokban sokszor lényegesen megbővítve 
és egyébként is átdolgozva tesz újra közzé. A t o v á b b i a k b a n 
a s z e r z ő m i n d t a r t a l m i , m i n d p e d i g f o r m a i 
s z e m p o n t b ó l v é g l e g e z e t t n e k a z i t t m e g j e 
l e n ő k ö z l e m é n y e k e t é s n e m a z e l s ő m e g j e 
l e n é s k o r k ö z ö l t v á l t o z a t o t t e k i n t i . A lénye
gesen átdolgozott cikk alá az első kidolgozás, illetőleg megjele
nés évszáma után az átdolgozás esztendeje is oda került. Az e 
kötetbe változatlanul felvett, illetőleg nem módosított cikk alá 
csak az első megjelenés évét jegyezte oda a szerző. 

Az itt következő jegyzetekben az első megjelenés könyvészeti 
Jtalásaira való kötelező hivatkozás mellett csupán a legszüksé
gesebb kiegészítő jegyzetek, irodalmi utalások és más megjegy-
lésck kerültek. Az átdolgozás során a közleményeket úgy alakí-
otta át a szerző, hogy az eredeti lapalji jegyzeteket jobbára a 
izövegbe iktatta bele, kis részében a jegyzetek közé vetette hátra. 
Í.Z első változatnak a fejtegetések megértése céljából nem fel
étlenül szükséges lapalji jegyzeteit nem látszott szükségesnek 
de is átiktatni. 

I. A nyelvművelés ösvényein 
örök nyelvújítás: Igaz Szó XX, 807—9. — Újraközölte az 

Anyanyelvünk müvelése-« című kötet (összeállította: Gálffy Mó-
es és Murád in László). Kv, 1975. 5—8. 

Nyelvművelés és nyelvtörténet: Műv. XXVI/5. 30—1. — Üjra-
özölte: Anyanyelvünk müvelése 61—7. — Itt lényegtelen stílus-
eli módosítással. 

Egy kicsinyke szavunkról: Előre XXIV. 6957 (márc. 19). sz. 2. — 
. e kérdésről részletesebben a szerzőtől: Nyr XCIII, 190—214, 
ülőn: AÉ 125—8; NyM 277—312. 

Berúg. Az »Édes anyanyelvünk*" rádióadás számára és a Nyr 
;erkesztőjcnek felszólítására Irt cikkecske; először itt jelenik 
leg. 
Diák és deák: Jóbarát V/24. 7. 
Bűbájos vagy!: Műv. XXVI/8. 23—4. — Újraközölte: Anya-

S'elvünk művelése 75—8. 
Kié a gyerek?: Műv. XXVI/6. 21—2. — Újraközölte: Anyanyel-

űnk művelése 67—71. 
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Hivatalos vagyok oda én is...: Műv. XXVI /7 . 27. — Űjra-
közölte: Anyanyelvünk művelése 71—4. L. még a szerzőtől: Hiva
talos; hivatal : SzE 126—32 bőséges nyelvtörténeti adatolással. 

Várnák és társai: EM XLIII , 319—20. E kérdésre vonatkozö 
előbbi közlemény: Ne hagyjuk pusztulni a vámok, néznők ige
alakot!: AÉ 112—7. 

Ha nem sóalsz, miért síelsz? Először itt jelenik meg. 
Dsida Jenő nyelvművelése és ami utána következik: EM XLIV, 

221—2. — Az említett vi taindító közlemény: Hanyatlás a nyelv-
művelésben: EM XLII , 185—6. — Dsida halá lára való emlékezés: 
EM XLTTT, 320. 

A romániai íiatal magyar nyelvészek m,unkájárál: Műv, 
XXXII I /7 . 39—40. — 1980. május 15-én az Aradi Tavasz kereté
ben tartott Kri ter ion-napon elhangzott előadás. 

Könyv a magyar nyelv életéről: EM XLIII , 259—60. — Ba
lassa József •̂ A magyar nyelv életrajza<-c című könyvének (Bp, 
1937) értékelése. 

A Tuagyar nyelv életrajza. Méltatás Bárczi Géza ilyen clmfl 
könyve I. kiadásáról (Bp., 1963. 462+38 1. Gondolat Kiadó). A 
II. kiadás m á r 1966-ban megjelent, a III. kiadás Bárczi halála 
évében (1975) került ki a sajtó alól. — A fejtegetés során hivat
kozott munkák az említés sorrendjében: Simonyi Zsigmond — 
Balassa József, Tüzetes magyar nyelvtan történeti alapon. Bp., 
1895; Gombocz Zoltán, Magyar történeti nyelvtan T—III. (Bp. -
1925-től több kőnyomatos levonatban); Uő., A magyar történeti 
nyelvtan vázlata. IV. Jelentéstan. Pécs, 1926; Gombocz Zoltán 
összegyűjtött művei I I / l . Magyar történeti nyelvtan. Hangtan, 
(Bp.), 1940, II. k iadás : MNyTK 77. sz. Bp., 1950; Klemm Antal, 
Magyar történeti monda t t an : A magyar nyelvtudomány kézi
könyve II /6. Bp., 1928, 1940, 1942; Bárczi Géza, Magyar hangtör
ténet. Bp., 1945. II. bővített kiadás Bp., 1958; Uő., Magyar tör
téneti szóalaktan. I. Szótövek. Bp., 1958; Uő., A magyar szókincs 
eredete. Bp., 1958, II. k iadás 1964; D. Bar tha Katalin, Magyar 
történeti szóalaktan III. A magyar szóképzés története. Bp., 1958; 
Berrár Jolán, Magyar történeti mondat tan . Bp., 1957; Szabó Dénes, 
A magyar nyelvemlékek. Bp., 1952, II. kiadás 1959; Kertész Manó, 
Szokásmondások. Bp. 1922; Uő., Szállok az úrnak. H. és é.n.; 
Horger Antal, Magyar szavak története. Bp., 1924; Balassa József, 
A magyar nyelv életrajza. Bp., 1937. 

A magyar nyelv életrajza — angolul: Ny l rK XVIT, 191—4. — 
A következő munka mél ta tása: The Hungár ián Language. Edited 
by Loránd Benkő and Samu Imre. Bp., 1972. 370 l.-f 16 1. hason
más-melléklet. Akadémiai Kiadó, — A munka változatlan szö
veggel megjelent a Mouton Könyvkiadó (Párizs és Hága) kiad
ványaként is. 

Nyelvünk sajátos vonásai: Vörös Zászló (Marosvásárhely) 
XX/loB. 3. 

A magyar nyelv eredete és kialakulása: Korunk XXIX, 179— 
81. — A kolozsvári szabadegyetem egyik 1970. évi tudománynép
szerűsítő előadása. — A kérdés iránt érdeklődőnek a következő 
részletes összefoglaló művek ajánlhatók: Németh Gyula, A hon-
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foglaló magyarság kialakulása. Bp. 1930; Zsirai Mildós, Finnugor 
rokonságunk. Bp. 1937; Bárczi Géza, A magyar nyelv életrajza' . 
Bp., 1975; Komoróczy Géza, Sumer és magyar? Bp. (1976); Pusz-
tay János, Az „ugor-török háború" után. Fejezetek a magyar 
nyelvhasonlítás történetéből. Bp. (1977); A finnugor őshaza nyo
mában. Válogatta és szerkesztette Ifj. Kodolányi János. (Bp.) 
1973; Uráli népek. Nyelvrokonaink kultúrája és hagyományai . 
Szerkesztette Hajdú Péter . (Bp., 1975). — Az ajánlott első két 
mű szaktudományi szinten, a többi a tudománynépszer(isítés szint
jén tárgyalja a felvetett kérdéseket. 

I I . A n é v é s a z e m b e r 

Babonás helynevek: Ethn. LI, 369—71. — E közleményhez csat
lakozó kiegészítő adalékokra nézve 1. AÉ 352—3. 

A régi kolozsvári Bel- elötagú utcanevek: MNy XLIV, 145—6. 
Anygyalhegye és Zanygyalhegye: EM L, 111—2. 
Arsága: EM L, 112. — Az í > r változásra 1. még a IV. kö

tetben a középkori Saul, Sál névvel kapcsolatban írt megjegy
zéseket. 

Benemig, Belemig: EM LII, 138. 
Cinegető, Cinigető: MNy LXIX, 483—4. — Csak e cikkecske 

megjelenése u tán jutot t el a szerzőhöz a »Somogy megye föld
rajzi nevei« című nagyszerű anyagközlő kötet (Bp., 1974. Akadé
miai Kiadó), benne a Mutató tanúsága szerint a megyebeli tele
pülések területéről lejegyzett fölös számú Cinege- elötagú és 
•Cinegető adalékkal. Minthogy azonban a dunántúl i helységanyag 
kiváló ismerője, Reuter Camillo bará tom cikkecském megjele
nése után szíves volt figyelmeztetni, hogy nem minden onnan 
származó ilyen adalék vonható a tőlem történeti adalékokkal 
támogatott magyarázat körébe, ezért, meg a dunántúl i történeti 
adatok hiánya miat t — az előbb onnan idézett adalékokon kívül 
— hivatkozott helynévi adat tárból a cikkecskébe nem ik ta t tam 
be egyetlen újabban közölt dunántúl i helynevet sem. 

Ernán, Jósikmán: EM L, 112. — A mái szóra nézve 1. rész
letesebben »A zilahi Ravaszmái és ravaszdi pajtásai-« című cik
kecskéi (AÉ 431—5). 

Eszek és társai: EM L, 113—4. — E cikkecske az első közlés-
beli cím egyszerűsítésével jelenik meg. 

Haparnyak: EM LI, 82—3. 
Hegyesel: EM XLVIII , 283—4. 
Kásövér patakja: EM LII, 141—2. 
Küllik, Kürlik, Kulik: EM XLIX, 494. 
Mézmár, Szőlőmár: EM L, 267. — A mái szóra nézve 1. előbb 

az »Emán, Jósikmán-" cikkecskével kapcsolatban közölt utalást. 
Myixid: EM XLVIII, 490—1. — A cikkecske befejezésében érin

tett dési Melsed adalék helynévtörténeti hitelére nézve 1. a IV. 
kötetben az 12Bl-re hamisított dési határ járó oldevélrc vonat
kozó tanulmányt. 
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A rév és alakváltozatai erdélyi helyneveinkben: MNy XXXVI, 
30—4. 

Vérvölgy: EM L, 272—3. — E kérdésről egy s más vonatko
zásban már több ízben szót ejtettem (1, NyM Miit.)-

Veszekedő erdő: EM LI, 85. 
Zörk, Zörke, Zerke: EM L, 274. — Az e helynévvel kapcso

latban említett hangkivetés jelenségére nézve 1. a NyM Mut-ját 

UI. Könyv és irodalom 
A könyvjegy művészete: P XXIII, 185—8, 191—3. — Az 1937-

ben népszerűsítő célzattal közzétett cikket a szerző csak egy-két 
újabb ex libris bemutatásával igyekezett korunkhoz közelebb 
hozni, magát a fejtegető részt változatlanul sorolta be a kötetbe. 

A Kolozsvári Reiormátus Kollégium könyvtárának három ex 
librise: Magyar Exlibris. Szerk. Soó Rezső (Debrecen). II, 37—9, 

A kolozsvári könyvkötészet múltjából: 1. György deák, XVIII. 
századi kolozsvári könyvkötő: EM LI, 78. — 2. Egy adat a ko
lozsvári könyvkötészet történetéhez: EM XLVIII, IQ—9. 

Mi a virágének? Bevezető a »Haja, haja, virágom^ kötet elé. 
Először a következő kiadványban jelent meg: Haja, haja virá
gom. Virágénekek Szabó T. Attila gondozásában és bevezetőjé
vel, Gy. Szabó Béla eredeti dúcokról nyomtatott fametszeteivel. 
Bukarest, 1969. 5—19. 1. Irodalmi Könyvkiadó. — Második le
nyomata a következő évben, ugyanezzel a címlappal, de a Krl-
terion Könyvkiadó jelzéssel hagyta el a sajtót * Jegyzetek a szö
veghez: 1—2. A bevezető sorokban említett énekes könyvekre 
vonatkozó tanulmányozás irodalmi megnyilatkozásaira nézve L 
a szerző munkásságának összefoglaló könyvészctébcn (NyM 54T 
kk.) az első évek adalékait. — A virágének fogalmára: Erdélyi 
Pál, A virágének: Ethn. X, 257—69, 337—52; Kodály Zoltén: 
MNépr.^ 55 kk.; Horváth János, Az irodalmi műveltség meg
oszlása. Bp., 1935. 274 kk.; Uő., Hír három virágénekről: MNy 
XLV, 1—10; Gerézdi Rábán, A magyar világi líra kezdetei. Bp., 
1962. 266 kk.; StoU Béla, Virágénekek és mulatónóták. 225—7, 
RMKT XVI1/2. 563—4; A magyar irodalom története. Bp., 1964. 
I, 188—90, 301; 1. még az egyes munkákban, közlésekben, tanul
mányokban idézett irodalmat. — A virágének korabeli megíté
lésére vonatkozó idézeteket 1. Erdélyi: i.h.; Horváth: iJi. — Syl-
vester nyilatkozatát 1. már Erdélyinél, de utána csaknem min
den kézikönyvben, lexikonban illetőleg a virágénekre vonatkozó 
minden tanulmányban, kiadványban. E Sylvester Üjtestamentom-
fordításában megjelent nyilatkozat hasonmás-közlésben: Biblio-
teca Hungarlca Antiqua I. Gondozta: Varjas Béla. Bp., 1960. — 
Sylvesterre és nyilatkozatára 1. Balázs János alapvető Sylvester-
monografiáját: Sylvester János és kora. Bp., 1958. 279. — A kéz-
diszentléleki iskolai rendtartás virágének-említését 1. Barabás Sa
mu, SzékOkl Bp., 1934. 350. — 3—4. Zrínyi könyvtárának Balassa-
kéziratára és Rimayra vonatkozólag 1. Horváth: i.h., 1—2. A 
Zöldvári éneket kiadta Borsa Gedeon, Ismeretlen virágének. 
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töredéke: ItK LXII, 263—7. A korai virágénekre: Gerézdi, i.m. 
298 kk. — 5. A Soproni és a Körmöcbányái virágénekre vonat
kozó irodalma: 1. A magyar irodalom története (1964). I, 190. — 
6. A virágének-mondás társadalmi körülményeire jellemző ko
lozsvári vallatás szövegét teljes egészében 1. MNy LX, 499—501. 
A rá vonatkozó észrevételeket a szerzőtől: A virágének-mondás 
egy 1585-beli kolozsvári nyelvemlékben: SzE 517—9. — 7. Az 
1604-i •vVirágének^-et és a hozzáfűzött filológiai jegyzeteket 1. 
StoU: RMKT i.h. — Galeotto Marzio közlésére 1. A magyar iro
dalom története (1964). I, 188; Gerézdi, i.m. 266—7 és az ott id. 
irodalmat; a Dalassa-kódex virágénck-megjelöléseit 1. a következő 
hasonmás és betűhű szövegkiadásban: Balassa-kódex. Bevezetés
sel és jegyzetekkel közzéteszi Varjas Béla. Bp., 1944. — Balassi 
a latin cantinella de amicula szókapcsolatot is v i r á g é n e k n e k 
fordította; erre 1. Horváth. MNy XLV, 3. — 8—9. A virágéneknek 
a népköltcszetbnn való utóéletére 1. Erdélyi, i.h.; Kodály virág-
ánekre vonatkozó véleményét és az idézett példákat: MNépr.^ IV, 
55—7; a rehér-Nyikó melléld házasító dalszöveget: Kriza, Vadró
zsák 109—10; — L. még: Eckhardt Sándor, Az utolsó virágének: 
Minerva IX, 32—52. 

A magyar diákéneklés történetéhez: Az EME X. vándorgyűlé
sének Emlékkönyve. Kv 1932. 52—62. — A dolgozathoz csatla
kozó jegyzetek: 'P. Szathmári Károly, A gyulafehérvár—nagyenye-
di Bethlen főtanoda története. Nagyenyed, 1868. 21—6. ^Békefi 
Rémig, A .sárospataki ev. ref. főiskola 1621-i törvényei. Bp., 1899 
(Ért. a tört, tud. köréből XVIII. 3). 68—9 'A Thaly Vit. én. I, 
341—51 közölte terjedelmes »Lakodalmi gajd«-jának. két sora is 
azt kívánja: „Iston vetne vendéget.. . Deákoknak nyakassát.. ." 
(13. versszak). 'Példa erre a Vásárhelyi daloskönyv LXXII, éneké
nek utolsó versszaka és a XXVII. dal. ''Ilyeneket olvashatni a 
Vásárhelyi daloskönyv 42—3, 56—9, 120—4 és Thaly, Vit. én. I, 
341—51, 365—74, II, 66—71, 150—2. lapján. <^L. erre vonaikozőlag 
e kötetben a •4<!ct népdalunk szövegének forrása-« című közle
mény 2. pontját. 'Thaly, Vit. én. II, 83. ^Ilyenszerűt közöl Sebes
tyén Gyula, Váczi énekesgyűjtemény: Ethn. XXV, 111; Kanyaró 
Ferenc, Tréfás versek és gúnyénekek: EM 1903. 510—1; Erdélyi 
János, Népdalok és mondák II, 247—8; Nyr XXIII, 141. — Diák-
rsúíoló vagy csak -panaszkodó változatát 1. Versényi György, 
Szíveket újító bokréta 8, 169. 'Kacsóh Pongrác, A pataki cnek-
codex; MagyFigy. I. 19. sz.; Harsányi István, Két XVIII. századi 
dalgyűjtemény sárospataki kézirata: Ethn. XXIV, 42, 101. î Az 
EM kézirattára 1310. 49a De die, in die kezdettel. ^^Oláh Gábor, 
A debreceni nyelvjárás 44; Fövenyessy Bertalan, Diáknóták 5. sz. 
(Nagyenyeden 1931-ben közzétett kőnyomatos gyűjtemény). i^Rév-
fi, Új magyar férfikarok zsebkönyve 196. i'Kommersbuch für den 
deutschen Studenten Lieder XV. jav. és bőv. kiad. Leipzig, 1869. 
48—9; Heinrich Scherrer, Deutsche Studenten Lieder. Leipzig, 
1922. 110—1. Az előbbi gyűjtemény használatát Vidovszky Fe-
rencné (Dés), az utóbbiét Maxim Jánosné Kindl Bine (Kv) szí
vességének köszönöm. "Deutsche Stud. Lied. 255; francia—német 
flyelvkcveréses változata i.h. 190. — Sic pulchrum est, sic bonum 
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esi kezdetű latin és So lében wir kezdetű német szöveggel 1922 
körül még énekelték a dési ref. főgimnázium diákjai. '̂ EMKt 
1310. 49a; Spataki »Dalok gyűjteménye*. I. kiad. 178, TT. kiad. 62; 
Erdélyi, Népdalok és mondák II, 216; Limbay 270—1; Szini, A 
magyar nép dalai és dal lamai 162; Bartalus István, Magyar nép
dalok II, 104. i^Gálos Rezső, Pannonhalmi énekeskönyv 25, 28; 
Tolnai Vilmos: MNy XXVI, 241—2; többi változatai: EMKt 1310 
13b; i.h. 317. 44b—45a és 3109. sz. (1. EISz VI, 294, ill. ETF 20. 6); 
Erdélyi i.m. II, 255; Színi i.m. 214; Bartalus i.m. III, 124; Tóth 
Béla, Szájrul-szájra 102—3. "To lna i : MNy. XXVI, 244; MNGy 1, 
334; Limbay III, 71—3; Székely, Tréfás népdalok 19. — Erede
tére nézve 1. röviden: Magyar ír. Lex. (1926). 202. "Ilyen tra-
veszciát, a holland himnusz nótájára még 1923—1924 táján is 
énekeltek a Kolozsvári Ref. Kollégium diákjai (L. a kőnyomatos 
Bakter 1924). " M N G y I, 310, 589—90, II, 185; Limbay II, 25: 
Révfi i.m. 202; Rudnyánszky, Ezeregy magyar népdal ' 12. ÔLim-
bay II, 24; Bartalus, Magyar Orpheus 8. 2»MNGy Vl, 72. "Lim
bay II, 178—9; Székely—Abafi, Szerelmi népdalok 94; Révfi ijn. 
191—2; Rudnyánszky i.m. 341—2; Fövenyessy 25 (nagyenyedi vál
tozat). 23MNGy VI, 118—9. ^^Színházi Élet XIX/10. 32. ^^Kálmány 
Lajos, Koszorúk I, 160; Limbay I, 285; Seprődi János: Ethn. 
XVII, 247; Bacsó, Az adavidéki nyelv: NyF 37.60. menyenként 
megvan Színi i.m.-ben és Rudnyánszkynál (450). ^''Kommersbuch 
2—3, 34, 251—2. ^SHárom versszaka megvan az előbb id, német 
gyűjtemény 274. lapján is. ^SEddig ismert legrégebbi változatát 
Kanyaró közölte A deák dicsérete c ímmel: EM 1892. 546—8; 
többi változata: MNGy II, 136—8; Bartalus, Magyar népd. I, 19; 
Csűry: i.h.; Fövenyessy: i.h. — Közelebbről kétsoros töredékéi 
egy „románc' ' -ba bedolgozta R. Berde Mária (Enyed: EH 1931. 
567). Valamelyest hasonló éneket ismerek a román népköltészet
ből a Szamosújvár közelében fekvő ördöngösfüzesről. '"Varga-
melodiár ium 36a: Kommersbuch 86—7, 423. — L. még Bethlen 
Kollégium kt 209. 121b; EM 1815. II. füzet 124. =iEMKt A. 12. 
21. — Címként a semmitmondó Alia áll. ^^pongrácz Vilmos (Csík
szereda) szíves közléséből ismerek két Németországból beszár-
mazott latin éneket, a Sünt semper laeti és a keverék latin
magyar nyelvű Trex faciunt collegium kezdetűeket. Változatai', 
Gálos, Pannonha lmi énekeskönyv 7, 9, 28—9; Kommersbuch 88— 
9, 148. — Lat in nyelvű diákénekeket találhatni a Madass dalüs-
könyvben (EMKt 1531. 42, 146—7); Versényi, Szíveket újitó bok
ré ta 165—6. ^Néhányra utalok: Szentsei daloskönyv: Thaly, Vit 
én. II, 66—71; Vásárhelyi daloskönyv 136—9; EM XV, 274—7; 
Versényi, Szíveket újító bokréta 48—52, 169; Csapó, Dalfüzérke 
IV, 378; Ethn. 1913. 111; EM. XX, 510; Nyr XXIII , 141; Erdélyi. 
Népdalok és mondák II, 247—8; Bethlen kt 209. 38a. a4innen 
származó változatait 1. MNGy I, 310, 589—90, II, 185; enyedi vál
tozata: Fövenyessy 23. "^A szöveget néhai László József, a sepsi
szentgyörgyi Székely Mikó Kollégium tanára közölte velem 1929-
ben, ő viszont a múl t század 80-as éveiben Kolozsvárt diákos
kodó Mút Mihálytól hallotta. '^Oláh, A debreeeni nyelvjárás:. 
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NyF 44 (szövegközlés). '''Oláii i.h.; állítólag egy Bodor Aladár 
nevű diák szerzeménye a századforduló tájáról. ^Vadrózsák 216, 
illetőleg MNGy XI, 293. — Az éneknek két még tréfásabban bő
vített változatát 1. Bartalus, Magyar népdalok VI, 119, VII, 135. 
'SEMKt 1673. 208—9 (vö. EISz VI, 290, ill. ETF 20. 12). «Dés 
1920 körül. Valószínűleg itt is valami népdal szolgáltatta a ké
pet; talán éppen az, amelyet Nagy Ödön marosvásárhelyi diák 
(1929) mezőpaniti dalgyűjteményéből és egy Seprődi közölte vál
tozatból (Ethn. XVII, 304) ismerek. "Diákváltozata valószínűleg 
Révli i.m. 200 útján került Kolozsvárra; itt a ref. kollégium 
diákjai 1924 táján még énekelték, ^^pongrácz Vilmos (Csíksze
reda—Csíkszenlmárton) szíves közlése. '•'Ügy látszik, ez az ének 
másutt is ismeretes volt. Benedek Géza kollégám 1929 táján 
ugyanis azt közölte velem, hogy a bp-i Mester utcai leánygim
náziumban akkoriban ilyen változatát énekelték: 

Számtan, mértan, fizika, kisangyalom, 
tanítja, kisangyalom; 
magyaráz. 

Minket meg a hideg ráz, kisangyalom! 
''̂ Ez talán a legterjedelmesebb és legtöbb változatban ismert 
diáknóta. Változatait Dés, Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagy-
enyed, Sepsiszentgyörgy, Szászváros és Székelyudvarhely diák
jaitól jegyeztem le. Egy változatát Benedek Géza a bp-i Mester 
utcai leánygimnázium diákjaitól hallotta. — Változatai: Szent
györgyi Dalíüzér-e. 235; Kálmány, Koszorúk II, 155—6; Jenő: 
Nyr XXXIX, 59; Dobos, A magyar diáknyelv szótára. Bp., 1898. 
18; Kriza, Vadrózsák 69; nagyenyedi változata; Fövenyessy i.m. 
18. ^'Dés, Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyenyed (Fövenyessy 
i.in. 8) és Székelyudvarhely diákjainak talán legkedveltebb éneke 
volt e század húszas éveiben. Sepsiszentgyörgyön az utolsó előtti 
két sort ilyen változattal énekelték: „A plusz b plusz, minusz á | 
Édes babám ölelj át." '^L. az erdélyi szászok között e század 
első felében még közkézen forgó id. -Deutsche Studenten Lie-
der-M-t. 

A diák dicsérete: EM XLIX, 486—7. 
Két népdalunk szövegének foTTÚsvidékén: EM XLVI, 259—64. 

— 1. A diák dicsérete. A kérdés szempontjából olyan fontos 
Varga-melodiárium Csűry teljes könyv- és jcgyzetanyagával 
egyijtt 1944 végén a háborús pusztítás áldozatául esett. — 2. A 
vén leány panasza. E cikkecskéhez tartozó, eredetileg lapalji 
jegyzetek itt következnek; ^Magára az énekeskönyvre nézve 1. 
EISz VI, 284—5, ETF 20. 6—7. — L. még tőlem: Kéziratos éne
keskönyveink és verses kézirataink. Zilah, 1934. 197. — Bár az 
ének maga a mi dalunkkal teljesen egyező versszakot nem tar
talmaz, mégis kétségtelenül a >*Vén leány panasza^ családjába 
tartozik, ^A Szentsei daloskönyvből való változatot először Thaly 
Kálmán közölte: Vit. én. II, 173—7, utóbb Buda János betűhű 
szövegközlésében: Szentsei daloskönyv. Régi magyar versesköny
vek 1. sz. Bp., 1943. 113—5. Ujabban hasonmásban és átírt szö-
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vegkiadásban: Szentsei György daloskönyve. Hasonmás kiadás
ban közreadta a Magyar Helikon 1977-ben (Bp.) I—II. köt. Éne
künk a hasonmás-kötet 104a—5b, az átírt szövegkötet 268—71. 
lapján. A Szentsei-daloskönyvbeli változat 17. versszaka a Bar
tók közölte változattal való szövegegyezése miatt itt következik: 

Elviseltem nyolcvanhárom pártát, 
De nem vettem soha bizony hasznát, 
Az gatyának csömögős falatját 
Nem érzettem soha használotját. 

'A Vásárhelyi-daloskönyvnek Ferenczi Zoltán kiadásában közzé
tett változata (Régi Magyar Könyvtár 15. 74—6) 19 versszakos; 
a 12. versszakot itt idézem: 

Elviseltem harminchárom pártát 
De még én soha nem láttam gatyát. 
És g k ő édes falatját, 
Soha nem kostoltam ő mivoltát. 

^Változatai: Bochkor-daloskönj^: EM. 1898. 382; Kanyaró: EM. 
1892. 556, 1893. 91—2, 1903. 504—5; ItK 1901. 76—7; Erdélyi, Nép
dalok és mondák I, 250—2, II, 88, 241—4, 254; Kriza, Vadrózsák 
108—9, 159—60, 178—9; egy töredékes változata a Várfalvi Fo
dor énekeskönyvben: ItK 1931. 210. Megvolt a Kolozsvári Ref. 
Kollégium nagykönyvtárának egy XVIII. sz. végi ponyvanyom
tatványában (régi jelzete: LVII. 475. r.). Távoli változata »Meg-
unt párta-H címen Pálóczi Horváth Ádám »-ötödfélszáz énekek* 
című gyűjteményében (1813) Bartha Dénes és Kiss József gon
dozásában (Bp., 1953. 395—6). ^Leginkább a Thúry közölte vál
tozat 4. versszakának kezdete egyezik a Bartók gyűjtötte válto
zattal: „Elszaggattam harminchárom pártát 1 Mégsem vettem a 
gatyának egy pénz ára hasznát. . ." "Kanyaró: EM 1903. 494; 
maga az ének i.h. 504. 

Egy diákdallá vált Csokonai-vers: It, XXI, 104—6. — A szerző 
a lapalji jegyzetek összevonásával és szövegbe való beiktatásával 
sorolta be a kötetbe c kis cikkecskét. 

Egy törökkori dalunkról: It. XIX, 248—9. — Az első közlés-
beli bevezető rész itt stilisztikai és szerkesztésbeli megformált-
ság tekintetében változtatással, a lényeget illetően azonban vál
tozatlanul jelenik meg. Egyébként e kérdéssel az e cikkecskét 
közvetlenül követő másik közlemény is foglalkozik. 

Egy állítólagos Kemény János ének: EM L, 120—2. — E kér
déssel — más vonatkozásban — ennek a kötetnek ezt megelőző 
cikke is foglalkozik. 

A kuruckori »PTO LibeTtate« kuruc és labanc Tnagyarázata: 
EM. XXXVI, 205—6. — E kis közlemény első megjelenése után 
folytatott böngészgetésem rendjén vettem észre, hogy a PTO Li
bertate latin magyarázatáról még a múlt században később is 
tudtak (1. Kőváry László, Történelmi adomák. Kv, 1837. 102). 

Bánffy Farkas álma: P. XXV, 108—9. — A szerző annak ide
jén a német fasizmus világháborút kirobbantó dühöngésének 
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közepette idöszci'űnck vélte Iiüz/.é'.enni ezt a XVIIJ. századi 
álomlátást. 

Arany-levelek és Arany-vonatkozások Szabó Károly levelezé
sében: NylrK III, 99—lOo. — Az a vers, amelyre a levelek be
vezetésébe bpiktatott ]86(). október 26-án papírrű vetett Szilágyi 
Idézet céloz, a lkalmasint Aranynak — Széchenyi István 186Ü 
április 7—8-a közötti éjjelen bekövetkezett t ragikus halálára 
írt — ^Széchenyi emlékezete*- című ódája; azt Arany ugyanis 
az 1860. október U- i akadémiai gyászünnepélyen olvasta fel. 
Aranynak e klasszikus szépségű ódájáról a költő kor- és irótár-
sai a legnaigyobb elismerés hangján írtak, illetőleg nyilatkoztak 
(1, erre Voinovich, Arany János II. 411—6). — Az 1. levélben 
a költő aláhúzta szavakat dűUen szedettem. uA.z 5., csak regesz-
tában közölt levelet Szabó Károly — alkalmeisint Arany alá
írása iránti kegyeletből — vászonkeretű üveglappal lá t ta t ta el. 

Móricz Zsigmond és Kelemen Lajos találkozásai: Korunk 
XXXVIII, 328—30. — Ezeket az emlékező sorokat átvet te a 
"•Móricz Zsigmond közöttünk-M című emlékezés-kötet. Szerk. K á n 
tor Lajos. Bukarest, 1979. 108—14. Kriterion Könyvkiadó. E cik
kecskének Kelemen Lajosra vonatkozó kiegészítéseként hivat
kozhatni Mózes Huba közlésére. Szerinte Móricz 1926-beli l á to
gatásakor december 9—10-én két napot töltött el a Kelemen La
jos kijelölte történeti forrásanyag tanulmányozásával (Korunk 
XX.XVIII, 326). Minthogy Kelemen Lajos erről előttem sohasem 
eml'jkezett meg, nem tudom eldönteni, hogy Móricznak vajon 
volt-e olyan oklevélolvasó gyakorlata, amely számára lehetővé 
tette volna az egykorú levéltári anyagnak eredetiben va ló ta 
nulmányozását. Különben is a kolozsvári tartózkodás szűkre sza
bott ideje alat t a kiterjedt ismeretségi és barát i körével való 
találkozás Móriczot annyira lefoglalhatta, hogy aligha kerülhe
tett sor a levéltári anyag elmélyült tanulmányozására. Minthogy 
Móricz az egykorú sajtóbeli tudósítások tanúsága szerint nem is 
a gazdag levéltári anyagról, hanem Kelemen Lajosnak elámítóan 
gazdag történelmi tájékoztatásáról nyilatkozott elragadtatással , 
valószínű, hogy Móricz az őt érdeklő Bethlen Gábor korára néz
ve inkább Kelemen gazdag áradású szóbeli tájékoztatásából, és 
nem a levéltári anyag tanulmányozásából szerezhetett az Erdélyi 
trilógiához bizonyára sok érdekes adalékot. 

Irodalmon kívül?: Igaz Szó XVIII /7 . 54—60. — Ez a válasz
ként írt eszmefuttatás a folyóiratnak egyik olyan számában lá
tott napvilágot, amelyben a szerkesztő jónak látta az olvasót el
vezetni a nyel'.fVs/j műhelyébe. 

Jegyzetek a Szahács Viadala monográfiájához: Ny l rK II, 246— 
50. 

Világjáró anekdoták: P XXV, 388—9. — Méliató tájékoztatás 
a következő kötetről: György Lajos, Világjáró anekdoták. Bp., 
1938. 

Népineséink sorsa: P XXV, 474—8. — A szerző »-A mi mc-
séink<< címen az Ifjú Erdély kiadásában sajtó alá rendezett nép
mese-válogatás munkája közben jelentette meg ezt a népmeséink 
sorsával foglalkozó közleményt. 
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A mi dalaink: EH XI], 283—G. Méltatás a következő kiad
ványról: A mi dalaink III. kiadás 1939. 192 1. Az Ifjú Erdély 
kiadása. — A cikkecskében közölt példányszám-adatok kiegészí
téseként megjegyezhetjük, hogy a következő IV. kiadás 3500 pél' 
dányban jelent meg. Addig tehát 12 000 példány hagyta el a 
sajtót. Az V. kiadás újabb 7000 példányban fogyott el, és a VL 
kiadás (1941) címlapján a 19—30 000 példányszám-jelzés áll; ez 
tehát újabb 11000 példány szárnyra kelését jelenti. Az 1942-beii 
közzétett VII. kiadásból készült 10 000 példány »-A mi dalaink* 
addig megjelent példányainak számát 40 000-re emelte. — El
kelne most is egy ilyenléle dalgyűjtemény. 

rV. Olvasás közben 
Bánffy Jánosné szabadságharc-koTabeli emlékirata: £M 

XXXVII, 116—7. — Az ismertetett mű könyvészeti adatai: Báró 
Bánffy Jánosné Wesselényi Jozefa bárónő emlékirata 1848—49-i 
éleményeiről. Sajtó alá rendezte és életrajzot írt hozzá Kelemen 
Lajos. Cluj — Kolozsvár, 1931. XIII -t- 82 -l- 1 1. 1 fényképha
sonmással. 

Csűry Bálint »Szamosháti Szótár«-a: P. XXII, 302—3. — A 
következő munka méltatása: Szamosháti Szótár. Bp., 1935—1936. 
I. köt. 572 -F 2 1. — II. köt. 480 1. A Magyar Tudományos Aka-
démia támogatásával kiadja a Magyar Nyelvtudományi Társa
ság. 

A fogarasföldi román névanyag monográíiája: EM XLII, 
195—6. — Pa^ca $tefan, Nume de persoane 5i nume de animale 
In Tara Oltului (Bucure§ti, 1936. 370 1. -t- 4 sztlan lev. Studil ^ 
cercetári XXV.) című kötet ismertetése. 

Széljegyzetek egy újabb csángó kiadványhoz: Korunk XVI, 
1761—5. — A kritikai értékelés könyvészeti adatai: Domokos Pál 
Péter—Rajeczky Benjámin, Csángó népzene, I. Bp., 1936. 260 I, 
Zeneműkiadó Vállalat. 

A kalotaszegi magyar népi öltözei: Utunk XIV/7, 2. 1. — A 
Nagy Jenő munkájának értékelésében szóvá tett csekély példány
számra nézve nem árt ide iktatni a következő adatokat: a ma
gyar változat 1025, a román 3150 példányban hagyta el a sajtót. 

Fenno-Ugric Vocabulary: NylrK IV, 194—7. — A következ5 
munka értékelő bemutatása: Fenno Ugric Vocabulary. An eti-
mological dictionary oí the Uralic Languages by Björn Collin
der. Stockholm, (1955) XXII -|- 1 -f- 212 1. — Az itt közölt érté
kelés óta a mű I. kiadása után 22 évvel megjelent, II. javított 
kiadásnak jelzett (Second revised edition. Hamburg, 1977. 217 1.) 
azonos terjedelmű változata a két kiadás közötti időszak eti
mológiai kutatási eredményeit szinte teljesen figyelmen kívül 
hagyta (1. Hon ti László: MNy LXXVI, 233—5). 

Collinder Björn uráli összehasonlító nyelvtana: NylrK VI, 
336—9. — Az értékelt mű könyvészeti adatai: Comparativ Gram-
mar of the Uralic languages by Björn Collinder. Stockholm 
(Upsala 1960). 416 + 3 1. 5 térképvázlattal. 
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Népballadáink életútja: Igaz Szó XIV, 92—9, — A Faragó Jó
zsef gondozásában »Jávorfa muzsika^ címmel megjelentetett nép
szerűsítő kiadványnak tudománytörténeti keretbe való behelye
zése és jelentőségének méltatása. 

A reneszánsz és a barokk az erdélyi népi életben: Ethn. 
LXXXII, 95—7, B. Nagy Margit itt értékelt kötetének könyvé
szeti adatai: Reneszánsz és barokk Erdélyben. Művészettörténeti 
tanulmányok. Bukarest, 1970. 356 -1- 4 1. -1- 101 tábla mell. Kri-
terion Könyvkiadó. 

Népélet és néphagyomány: Korunk XXXI, 1885—90. — Dr. Kós 
Károly, Népélet és néphagyomány (Tíz tanulmány. Bukarest 1972. 
Kriterion Könyvkiadó) című kötetének tudománytörténeti érté
kelésében említett szilágysági hlmzéskiadvány: Györffy István, 
Szilágysági hímzések, Bp. 1924. — A szövegre vonatkozó jegy
zetek itt következnek: >Az árucsere néprajza. 9—51, 1. ^Kalákák és 
egyéb munkaformák a régi Bodonkúton, 81—96, 1, 'A nemzet
ségi szervezet nyomai líákoson. 238—52. 1. ''Torockói vasmüves-
ség. 52—80. 1. — Megjegyzendő, hogy a névelőtlen cím nem in
dokolt. ^Népi szőlőművelés Szászmuzsnán. 97—107. 1. *Régi pa
rasztház és lakásbelső Vílccában. 108—33. 1. ^Nópi kandallók és 
kályhacsempék az erdélyi magyarság körében. 134—90. 1. "Sajná
latos, hogy a kandallók és más szikra- meg füstfogó-típusokról 
közölt térképvázlatról a jelmagyarázat hiányzik. ^Szerelem és 
halál a szilágysági népművészetben. 209—37. 1. '"Györffy István. 
Szilágysági hímzések. Bp. 1924. 21 -I- 32 tábla. — Ez a szép, a 
szilágysági hlmzésmüvészetre nézve alapvető kiadvány, úgy lát-
•szik, kívül rekedt a szerző érdeklődési körén: a jegyzetan.yag-
ban nem találunk rá vonatkozó utalást. "A székely sírfák kér
déséhez. 253—74, 1. i2j5nieretlen magyar népviseletekről 191— 
208, 1. + 8 1. fényképmelléklet, 

V. Tudománytörténeti jegyzetek 

Ifj. Heltai Gáspár élete és helyesírása ismeretéhez: Acta Hist, 
Lit, Szeg, X—XI, 12—27 és Irodalomtörténeti Dolgozatok 65. 
Szeged, 1972. — Az első közlésben a dolgozathoz csatlakozó lap-
ílji jegyzetek itt következnék: >Ifj, Heltai Gáspár három nyelvű 
;zótára 1589-ből. Bevezetéssel ellátva sajtó alá rendezte dr. Csüry 
Bálint. Cluj — Kolozsvár, 1924. 29 1. A »-Tanulmányok és érte
lezések az erdélyi magyar bölcselet-, irodalom-, nyelv- és tör-
;énettudományok köréből« című kiadványsorozat I. és egyben 
ígyotlen számaként dr. Borbély István szerkesztésében jelent 
íieg. — Csűry gondos betűhív kiadása a munkának akkor a Ko-
ozsvári Református Kollégium nagykönyvtárában őrzött legtel-
iesebb példánya alapján készült. Magam ezt az egykorú nyom-
atványt használtam, — Ifj. Keltáinak e szótári müvére nézve 
Sági István szótári könyvészetében (MNyTK 18) nem lelek uta-
ást, *L, minderre tőle: A XVI—XVII. századbeli nyomdászok 
skolai és szakmabeli végzettsége: Magyar Könyvszemle 1963 és: 
\dattár a XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez. III, 
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455—öl. ^Kolozsvár város törvénykezési jegyzőkönyvernek I. 
tete 2. lapjára miután egy XVII. század eleji kéz f^ljegye 
hogy Michael Literátus Coloswary 1598-tól 1610-ig viselte a 
rosi notáriusi tisztet, feljegyzését így folytatta: „sucessit in o 
cjíum Prudcns et Circumspectus vir Caspar Helthi al(ia)s con 
laris ac Regy Judicis authori ta te decoratus, cui tanquam 
longo usu exerci tatus ac maturo Judicio Praedictus, praecl; 
nominis sui cum laude perpetuaq(ue) memória praefuit, usq( 
ad Annu(m) 1618. cum, ob senium et visus defectum alterius 
ofíicium gerere nequiuisset hoc verő Caspare Helthi Typograf 
eodem officio se abdicante, excepit idem Nobilis honestus S 
phanus L(ite)ratus Politoris vir ingenio, eruditione et doctri 
praestantissimus, Anno praedicto millesimo sexcentesimo decii 
üclauo" — Látnivaló, hogy e bejegyzés írója ifj. Heltai hali 
évét (1618) tette meg hivatal i működése záróévének is, holott 
tisztségéről már a megelőző évben leköszönt. Egyebekben a 1 
jegyzésbeli tények mindenben egybevágnak adatainkkal . ''A vi: 
gált kéziratok terjedelmes, de az alább mondandókat illetfi 
semmi lényegest nem tar ta lmazó címét csak rövidítve iktatc 
ide. ^Előbbi magyar és latin nyelvű kijegyzéseim csak betű ss 
rintiek, ifj. Heltai helyesírásának vizsgálatában azonban igj 
keztem a kéziratok és a nyomtatvány hangjelölését grafikai h 
seggel megtar tani . — Megjegyzendő, hogy az it t következő eg 
beáUitásban csak a hangjelölési kérdéseket felvető betűjegyek 
voltam tekintettel, a hangjelölési kérdések szempontjából k 
zömbös b, d, f, l, m, n, p, r, t, v cs z jelről önállóan nem, csi 
jelkapcsolataikban, illetőleg mellékjelezett formáikban esik SÍ 
Az ifj. Heltai helyesírásában elő sem forduló mai helyesírásul 
cs, dz, dzs, és zs jele természetesen szintén nem szerepelhet i 
alábbi egybeállításokban. ^Heltai Gáspár: Háló. Kolozsvár 15'i 
Kiadta Trocsányi Zoltán. Régi Magyar Könyvtár 36. Bp. 19] 
A bevezetésben röviden Heltai helyesírásáról. "'Az id. Helt 
Gáspár helyesírásáról 1. Trocsányi id. bevezetőjén kívül Molm 
József: A könyvnyomtatás hatása a magyar irodalmi nyelv k 
alakulására 1527—1576 között. Bp 1963. 122—6. — Ide vonhat 
az id. Heltai helyesírása és a kor társ Temesváry János helyei 
í rásának egybevetéséből adódó észrevételeket olvashatni még 
N. 'IrK II, 107—12. lapján. 

Kőröst Csorna Sándor indulása: Korunk XXXVIII , 726—9. -
Csetri Elek e címmel megjelent kötetének a Korunk baráti kt 
rében 1979-ben tar to t t mél ta tás teljes szövege; a Korunkban ki 
hagyásokkal jelent meg. 

!^eprődi János, az ember és a tudós hagyatéka. Emlékezé 
születése százados fordulóján: A Hét V/27. 8. — A szerzőnei 
— Seprődi tudományos hagyatékának az Erdélyi Múzeumba ke 
rülésekor közölt — rövid mél ta tása: Seprődi János és tudomá 
nyos hagyatéka; EM XLVIII , 137—9. 

Két megemlékezés Farczády Elekről: 1. A nyolcvanadik ha 
tárkőnél : Előre XXTV/tí975. 2. — II. Egy emberélet az emlékezé 
fénvében: A H é : V/11. 6. 
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Egy tanulmánykötet és ami előtte történt: Korunk XXXVI, 
359—63. — A méltatáshoz csatlakozó jegyzetek: íJakó: Írás, 
könyv, értelmiség. Tanulmányok Erdély történelméhez. Bukarest 
1976. ^Rettegi György, Emlékezetre méltó dolgok. 1718—1784. Be
vezető tanulmánnyal és magyarázó jegyzetekkel közzéteszi Jakó 
Zsigmond. Bukarest 1970; Erdélyi féniks. Misztótfalusi Kis Mik
lós öröksége. Bevezető tanulmánnyal és magyarázó jegyzetekkel 
közzéteszi Jakó Zsigmond. Bukarest 1974. 'Itt nem a szakfolyó
iratokban, kiadványokban magyar, román, német, francia és szlo
vák nyelven közzétett közleményekre, hanem elsősorban a Ko
runkban 1964 óta és a Művelődésben 1970-től kezdődően közzé
tett, szélesebb körű olvasóközönséghez szóló tanulmányokra, cik
kekre gondolok. Ezekhez csatlakozik az ugyancsak nagy olvasó
táborral számoló Korunk Évkönyvbeli két tanulmány (1973, 1976). 
•EM XLII, 293. ^Bihar megye a török pusztítás előtt. Település-
éj; Népiségtörténeti Értekezések 5. Bp. 1940. ^A gyalui vártarto-
inány urbáriumai. Bevezetéssel ellátva közzéteszi Jakó Zsigmond. 
Kv 1944. 'Az erdélyi mértéktörténet kérdéseihez: EM L, 240—3. 
'Az elpusztult települések kutatása: i.h. 40—60; Lakság, Lengyel-
kék: i.h. 105—7. 'Adatok a torockói jobbágylázadások történeté
hez: Erdélyi Történelmi Adatok V/l . Kv 1945. i'Adatok a dézs-
ma fejedelemségkori adminisztrációjához: i.h. V/2. Kv, 1945. 
"Ez először románul jelent meg: Istoricul manufacturilor de 
pomsá din Valea Ungurilor §i Calin: Studii íji cercetári §tiinti-
íice (Cluj). IV, 347—420. — Magyarul három évvel ké.sőbb: A 
magyarpataki és kallni hamuzsírhuta története. Bukarest 1956. 
i2Az erdélyi papírmalmok feudalizmuskori történetének vázlata. 
XVI—XVIT. század: StUBB. Series História. Fasc. 2. 1962. 59— 
81. "Ez a magyar nyelven most újra közzétett tanulmány már 
két évtizeddel ezelőtt románul is megjelent: Organiza^ia cancc-
lariei voevodale ardelene la inceputul secolului al XVI-lea: HLri-
sovul VI, 111—48 (Két hasonmással). i*Az Erdélyi Nemzeti Mú
zeum Levéltárának múltja és feladatai: ETF 133. Kv, 1942. '^jelen-
tés a naszódi volt Határőr-Múzeum levéltári gyűjteményéről: Az 
EME besztercei XVIII. vándorgyűlésének Emlékkönyve. Kv, 
1944. 163—5. '^Az erdélyi szász levéltárügy két évtizede: Levél
tári Közlemények XVIII—XIX, 549—54. — A Szász Nemzeti 
Levéltár újabb munkássága: EM XLVIII, 103—6. i'Ezek közül 
csak a jelentősebbek könyvészeti adatai itt következnek: Inne-
puturile scrisului ín páturile laice din Transilvania: Studii 91 
cercetári de istorie VII, 81—102. — Les debuts de récriture dan= 
les couches laiques de la société féodale en Transylvanie; Nou-
velles Études d'Histoire présentées au Xe Congrés des sciences 
historiques Romé 1955. Bucurejti, 1955. 209—23. — Paleográfia 
latina cu referire la Transilvania (sec. XII—XV.): Documente 
privind istoria Romániei. Introducere I. Bucure^ti, 1956. 169— 
229. (50 hasonmással). — Sigilografia cu referire la Transilva
nia pina la sfirjitul secolului al XV-lea: Documente privind isto
ria Romániei. Introducere II. Bucure?ti, 1956. 559—619 (14 hason
más-táblával). — Instructiuni arhivistice ale oficiilor din Tran
silvania. 1575—1841: Revista Arhivclor I, 34-81. - Ujabb ada-
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tok Dés város legrégibb kiváltságleveleinek kritikájához: StUBB 
Series IV. História Fasc. 2. 1958. 45—53. — Conceptia modaíA 
a paleografiei 5Í aplicarea ei In cercetárile de paleografie latioi 
din íara noastrá: Revista Arhivelor VIII, 23—36. — Dezvoltarea 
problematicii 5Í a metodelor de cercetári paleografice latiné: Ui 
IX, 47—62. — A romániai papírtörténeti irodalom és e kutatások 
útja a jövőben: Könyvtári Szemle X, 135—8. — Filigrane traa-
silvanene din secolul al XVI-lea: StUbb Series História, Fasc. 
13. 1. 1968. 3—19 (77 hasonmással). '*Scrierea latina in evul me-
diu. Bucure^ti 1971 (175 hasonmással). i'A most méltatott kötetbe 
összegyűjtött dolgozatok címére, első megjelenésére vonatkozó 
könyvészeti adatok a továbbiakban mellőzhetők, hiszen a kötet 
szerzője ilyen tekintetben az egyes Icözlcményekhcz fűzött jegy
zetekben pontosan tájékoztat. ^''T. Cipariu 5i posibilitátile biblio-
filiei romímejti in Transilvania inainte de 1848: Revista Biblio-
tecilor XXI, 619—62. — Formarea bibliotecii lui T. Cipariu inainte 
de 1840: i.h. 11. 671—675. síJnceputurile tipografiei de la Blaj; 
Sub semnul lui Clio. Omagiu $t. Pascu. Cluj 1974. 492—903, 
22Die Hermannstadter Druckerei im 16. Jahrhundert und ihre 
Bedeutung für die rumanische Kulturgcschichte: Forschungen 
zur Volks- und Landeskunde IX, 31—58. ''̂ Az előbbiekben emlí
tett román művelődéstörténeti tárgyú tanulmányai, cikkei az itt 
fel sem soroltakkal együtt még annak idején megjelentek romá
nul is. A közzétett magyar nyelvű tanulmánykötetet hamarosan 
követte egy román nyelvű gyűjteményes kiadvány (Philobiblon 
transilvan) is. 

Jegyzetek az Atlasul Lingvistic Román új sorozatának III. fcfl-
tetéhez: MNyj IX, 137—41. A kötetre vonatkozó könyvészeti ada
tok: Atlasul Lingvistic Román. Serié nouS. Vol. III. H.n. 1961 
VI+ 2 1.; 287 (523—909. sz.) térképpel + 1 képmelléklettel. Edi
tura Acadcmici Rcpublicii Populare Románé. — A kötethez 4 
repülő-lapon a fonetikus hangjelzésre és a rövidítésekre vonat
kozó jegyzetanyag, 1 átlátszó papírra nyomott tájékoztató tér
képlap és az anyag felhasználását megkönnyítő 16 lapnyi vak
térkép csatlakozik. — A kiadványsorozattal és az ALR kérdésé
vel elsőként Márton fennebb id. tanulmánya, Blédy Géza: NylrK 
I, 117—9 és Szépe György: MNyj V, 174—81 foglalkozott. Az e 
méltatás 5. d) pontjában futó hivatkozásban említett romániai 
magyar nyelvföldrajzi munkálatokra nézve 1. a következő közle
ményeket: A Kolozsvár környéki gyűjtésre: EM XLIX, 424—63 
-I- 22 térképlap, ill. ETF, 189. sz. — Gálffy Mózes — Márton 
Gyula: NylrK I, 63—72 + 25 térképlap. — Uők a háromszéki 
tájnyelvi térképről is tettek közzé mutatványlapokat: A kolozs
vári V. Babe$ és Bolyai Egyetemek Közleményei. Társadalomtu
dományi sorozat I (1956), 253—79 + 12 térképlap. — Murádin 
László, az aranyosszéki nyelvföldrajzi anyagból jelentetett meg 
12 térképlapot: NylrK II, 171—98. Az ALR első három köteté
nek magyar eredetű román nyelvű anyagát Márton Gyula dol
gozta fel: ETIÉvk. 1940—1941. 119—58 és külön: Kv, 1942. 42 1, 
— A magyar nyelvre tett román nyelvi hatás tanulmányozásának 
eredményeire és további feladataira nézve 1. ugyancsak tőle; 
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StUBB Ser. IV. Fasc. 2. 1959. Philologia 29—11. * E méltánylás 
első megjelenése után — Mártonnak és e kötet szerzőjének ve
zetésével — a Babé?—Bolyai Egyetem magyar nyelvtudományi 
tanszékének két munkaközössége alakult a magyar nyelvet ért 
román hatás kérdésének feldolgozására. Több részlettanulmányon 
és beszámolón kívül eddig a romániai nyelvjárásokra tett hatást 
tükröző következő feldolgozások jelentek meg: Márton, A mold
vai csángó nyelvjárás román kölcsönszavai. Bukarest, 1972. 600 + 
4 I. Kriterion Könyvkiadó. — Márton Gyula — Péntek János — 
Vöö István, A magyar nyelvjárások román kölcsönszavai. Buka
rest, 1977. 468 -H 4 1. Kriterion Könyvkiadó. — A történeti anyag 
feldolgozását végző másik egyetemi munkaközösség kész monog
ráfiájának a kiadását is a Kriterion iktatta kiadói tervébe. E 
munkálatokra nézve 1. AÉ 155—266, SzE 173—8, 193—272, NyM 
98—102. 

A Magyar Nyelvjárások Atlasza: NylrK XIII, •̂ 71—7. — A mél
tatott munka könyvészeti adatai: A Magyar Nyelvjárások Atlasza 
I, A Magyar Nyelvatlasz munkaközösségének közreműködésével 
szerkesztette Deme László és Imre Samu, Bp., 1968. 10 1. 2 4- 192 
térkép -t- 1 vaktérképlap. Akadémiai Kiadó. — Az 1969-ben kö
zölt értékelő tájékoztatás közzététele óta az Atlasz többi köteteit 
gyors ütemben — ilyen sorrendben és az itt jelzett térképlap-
elosztással jelentette meg az Akadémiai Kiadó: II. köt. 1970: 
193—388. III. köt. 1973: 389—570, IV. köt. 1974: 571—768, V. köt. 
1976: 769—96ü és VI. köt. 1977: 961—1162. térképlappal. 

Magyar Értelmező Kéziszótár: NylrK XVIII, 369—72. — A szó
tár könyvészeti adatai: Magyar Értelmező Kéziszótár. Szerkesz
tette Juhász József, Szőke István, O. Nagy Gábor és Kovalovszky 
Miklós. Készült az MTA Nyelvtudományi Intézetében. Bp. 1972. 
XV + 1550 1. Akadémiai Kiadó. 

Az Üj Magyar Táiszótár tájszógyűjLésünk történeti távlatáhan. 
A szótár könyvészeti adatai: Oj Magyar Tájszótár. I. köt. A—D, 
Bp., 1979. 1053 + 23 térképlap. Akadémiai Kiadó. 

A Szlavóniai Szótár. A munka könyvészeti adatai: Penavin 
Olga, Szlavóniai (kórógyi) szótár. (T. köt.) A—J. H. és é.n. 411 + 5 
sztlan 1. 26 táblával és számos szövegközti vázlattal. — (II. köt.) 
K—P. Üjvidék 1975. 389 + 3 sztlan 1. 28 táblával és számos szö-
vcgközti vézlattal. — (III. köt.) R—Zs. Üjvidék 1978. 284 + 4 
sztlan 1. 16 táblával és számos szövegközti vázlattal. — Mind
három kötetet a Fórum Könyvkiadó (Üjvidék) kiadványaként az 
Akadémiai Kiadó (Bp.) nyomtatta. 

A magyar szókincs feudalizmuskori román eredetű kölcsönele-
mei vizsgálatának tervmunkája: NylrK V, 170—3. — A tervmunka 
befejezésének időbeli elhúzódása a munkaközösség tagjainak és 
nem utolsósorban a tervmunka vezetőjének nagyfokú elfoglalt
ságán kívül azzal is magyarázható, hogy a kiadók jó ideig nem 
biztosítottak nyomdai teret az eredmények közzétételére. Mint
hogy a Kriterion Könyvkiadó 1979-ben távlati kiadói tervébe ik
tatta az elkészülendő tervmunka kiadását, a munkaközösség tag
jai rövidesen nyomdára kész formában adhatják át a kéziratot. 
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A magyar helynévkutatás XIX. századi történeiéhez: líNy 
XLVI, 71—4. 

Az első romániai magyar diák-munkatáhor: HiLel 1937. 51—65. 
— Ezt a beszámolót a szerző közvetlen a tábor munkáját követ6 
hónapban, 1936 szeptemberében vetette papírra, de csak a kö- | 
vetkező évben jelent mog. Most, az újraközléskor lényegében i 
változtatás nélkül, nagyon csekély kihagyással, valamivel több I 
stílusbeli csiszolással jelenik meg. Most, négy évtizednél távo- \ 
labbi kérdésről írva, nem mellőzheti a falukutatás egykori veze
tője azokat a könyvészeti utalásokat, amelyek a i'alukutatás ered
ményeiből napvilágot látott közleményekre vonatkoznak. Íme-. 
Kós Balázs, Egy falu mezőgazdaságának rajza: Hitel 1936. 297-
309. — Szabó T. Attila, A bábonyi népi építkezés néhány emléke; 
Erdély XXXV, 19—22. — Uő., Bábony története és települése; EM 
XLIV, 35—62, 146—78 és ETF 104. — Uő., A bábonyi népnyelv 
igealakjai: MNnyv I, 48—64. és kny. Debrecen, 1939. 19 1. 'A 
munkatáborról és végzett munkájáról csak mostanában jelent 
meg tudománytörténeti távlatba ágyazott kritikai értékelés; Balázs 
Sándor, Szociológiai és nemzetiségi önismeret. Bukarest, 1979 
Politikai Könyvkiadó. 

Az erdélyi, hulcovinai és moldvai m,agyaT népballadagyűjtéi 
történetéhez. E tanulmány — itt némi címbeli eltéréssel és ki
egészítésekkel ^ először a Kallós Zoltán gyűjtéséből »̂ BaÍladák 
Könyve-ii (Bukarest 1970, 1971) címmel a szerző gondozásában és 
jegyzeteivel közzétett kiadvány bevezetőjeként — egy évtizeddel 
ezelőtt — írt tudománytörténeti vázlat gyanánt jelent meg. 
Minthogy a címben megjelölt területeken folytatott kutatás felett 
tartott szemle a kiadvány megjelenése (1970) előtti évben lezá
rult, a szerzőnek jelenlegi rendkívüli elfoglaltsága miatt nem 
volt lehetősége arra, hogy az utána következő évtizedben meg
jelent újabb romániai balladakiadványok és az e kérdésre vonat
kozó tanulmányok — főként Faragó Józsefnek •••Balladák föld-
jén« című tanulmánykötete (1977) — értékes tudománytörténeti 
adalékainak figyelembevételével e vázlatot átdolgozza, illetőleg 
az újabb eredmények kritikai értékelésével kiegészítse. Ilyen vo
natkozásban itt két lényeges kiegészítő-helyesbítő észrevétel meg
tételét mégsem mulaszthatja el; ezeknek tekintetbevctelével 
ugyanis a ballada iránti érdeklődés első erdélyi nyomait az e 
tanulmány első változatában jelzett időpontnál, 1831 tájáról két 
évtizeddel előbbre lehet visszavinni. E két adalékra Faragó id. 
tanulmánya (Balladák földjén 98) cs Szilágyi Ferenc ponyvanyom
tatványból való közleménye (Ethn. LXXXIX, 95) terelte rá a 
figyelmet. — A tudománytörténeti szemléhez csatlakozó jegyze
tek az ismétlődő idézések elkerülése céljából csak elvétve hivat
koznak a bevezető szempontjából alapvetően fontos következő 
két műre: Budai Erzsébet, A népballada iránti érdeklődés törté
nete 1880-ig. Bp., 1934. — Dános Erzsébet, A magyar népballada: 
Néprajzi füzetek. 7. Bp., 1938. A bevezetőbe való ismételt beik
tatást és a jegyzetek túlterhelését kerülve, az alábbiakban a szer
zők nevének betűrendjében itt következik azoknak a közlemé
nyeknek felsorakoztatása, amelyekre a tudománytörténeti tajc-
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koztatás szövege — a szokásos pontos könyvészeti adatok mel
lőzésével — csak utal : Almási István, Szenik Ilona, Zsizsmann 
Ilona: A lapádi erdő alatt . Bukarest, 1937. — Almási István — 
Olosz Katalin, Magyargyerőmonostori népköltészet, Bukarest , 
1969. — Arany János népdalgyűjteménye. Közzéteszi Kodály Zol
tán és Gyulai Ágost. Bp., 1952. — Arany László — Gyulai Pál , 
Elegyes gyűjtések Magyarország és Erdély különböző részeiből: 
MNGy I. Bp., 1972. — Uők., Székelyföldi gyűjtés. Gyűjtötték 
Kriza János, Orbán Balázs, Benedek Elek és Sebesi Jób : MNGy 
III. Bp., 1082. — Balla Péter, Népzenei gyűjtés a bukovinai ma
gyar falvakban: Ethn. XLVI, 126—41. — Bartók Béla, Székely 
népballadák: Ethn. XX, 48—52. — Uő., A magyar népdal, Bp., 
1924. — Bartók Béla — Kodály Zoltán, Chansons populaircs. Bp., 
é.n. (1921). — Csanádi Imre — Vargyas Lajos, Röpülj , páva, 
röpülj, H.n., 1954. — Csűry Bálint: EM XXXV, 175 (A királyfi 
változata). — Deák Farkas : Nyr VII, 43 [Karácsonyfalva (Maros
szék)], VII, 190—2 (ua.), XIV, 96 (Marosszék), XV, 287—8 [Nyomát 
(Marosszék) 1 XVI 48 [Karácsonyfalva (Marosszék)]. — Domokos 
Pál Péter, A moldvai magyarság. ' [Kv 1941]. — Uő., Egy csángó 
magyar népbal lada: Ethn. XLIV 159—60. — Uő., Mert akkor az 
idő napkeletre fordul, ö t v e n csángómagyar népdal , Kv, 1940. — 
Uő., Rezeda. 96 csángómagyar népdal. Bp., 1958. — Uő., Régi 
csíki népdalok: EM XLII, 319—38. — Domokos Pál Péter — Ra-
jeczky Benjámin, Csángó népzene. I—II. Bp., 1956, 1961. — Fa
ragó József, Jávorfa-muzsika. Bukarest, 1965. — Uő., Balladák 
földjén. Bukarest, 1977. 9—117. — Földes János : Nyr VII, 288 
{Arad vidéke). — Gegő Elek, A moldvai magyar telepekről. Bu
dán, 1838. 76—7. — Gernyeszeghy Ádám, A székely népzene: A 
nemes székely nemzet képe. Szerk.: Rugonfalvi Kiss István, Deb
recen, 1939. 437. 457—8. — Az egyik bal ladatöredék a háromszéki 
Esztelnekről való, a többinek lejegyzési helye bizonytalan. — 
Gragger Róbert, Magyar népbal ladák: A Napkelet könyvtára 19. 
Bp., 1927. — Harmath Lujza: Ethn. I, 300 (Tollos Erzsi, Mihály 
Póli). — Jagamas János — Faragó József, Moldvai csángó nép
dalok és népballadák, Bukarest, é.n. (1954). — Jankó János, Ka
lotaszeg magyar népe. Bp., 1892. — Uő., Torda, Aranyosszék, 
Torockó magyar (székely) népe. Bp., 1893. — Kanyaró Ferenc, 
Székely bal ladák: Ethn. XVII, 232—42. — Uő., Régibb székely 
népballadák változatai: EM XXVI, 335—42. — Uő., Régi székely 
balladák: EM XXTI, 49—52. — Katona Lajos: Nyr VIII, 287—8 
(Nagybánya). — KeszLenbaum Béla: Nyr XXXII , 459—60 (Pál
falva, Arad m.). — Kodály Zoltán — Szendrey Zsigmond, Nagy
szalontai gyűjtés: MNGy XIV, Bp., 1924. — Kolumbán Samu, A 
dévai csángók népdalaiból: Ethn. XV, 462—74, XVII , 162—7. — 
Konsza Samu, Háromszéki magyar népköltészet. Szerkesztette és 
a bevezetőt írta Farajíó József. Marosvásárhely, é.n. (1957). — 
Koronczy Imre : Nyr XXXIII , 534 [Kadicsfalva (Udvarhelyszék)] 
XXXIV, 110. — Kovács Ferenc, Iratosi ker tek alatt . Kisiratosi 
népköltészet. Szerkesztette és a bevezetőt írta Faragó József. Bu
karest, é.n. (1958). — Kriza János, Székely népköltési gyűjtemény, 
összesítő válogatás a kiadott és kéziratos hagyatékból. I—II. Bp., 

595 



1956. Gergely Pál és Kovács Ágnes gondozásában (benne a Vad
rózsák anyaga is). — Uő., Vadrózsák. Székely népköltési gyíjte-
mény. Kolozsvártt, 1863. — Ujabb kiadásai: 1) MNGy XI-XII, 
(Függelékkel, kritikai jegyzetekkel közzétett kiadás). 2) A Biblio-
theca népszerűsítő kiadása Viski Károly előszavával (Némi ki
hagyással). 3) Kriza János, Székely népköltési gyűjtemény. — U6,; ; 
Nyr IV, 480 (Udvariielyszék). — Lajtha László, Szépkenyerűszent- ; 
mártoni gyűjtés: Népzenei monográfiák. I. Bp., 1954. — Lászl6 ' 
Dávid: Nyr XIX, 239—40 (Háromszék). — Mailand Oszkár, Szé
kelyföldi gyűjtés: MNGy VII. Bp., 1905. — T. Nagy Imre; Nyr 
VIII, 249 (Csíkszentkirály), VIII, 336 (Kászonjakabfalva). — Nagy 
Lajos, Barcsai. Ballada a nép ajkáról: Kolozsvári Közlöny IIL 
87. sz. — Ortutay Gyula, Székely népballadák. II. és é.n. Buday 
György fametszeteivel. — Ortutay Gyula — Kriza Ildikó, Magyar 
népballadák. H. és é.n. Bp., (1968). — Paál Gyula: Nyr IV, 383 
(Gyergyó), VI. 144 (Küküllő), 286 (Csík), IX, 192, XIX, 336. -
Petrás Ince (Rokonföldi): Nyr III, 334—6, IV, 287—8. 432, V, 
479—80. — L. még Domokos — Rajeczky I. — Sebcsi Jób, Ada
lékok népköltésünkhöz: EM 1888. 498—516. — Uő., Erdélyi nép
balladák: i.h. 132—50. — Seprődi János, Eredeti székely dalok. 
Gyűjtötte és férfikarra alkalmazta. Kv, 1914. — Uő., Marosszéki 
dalgyűjtemény: Ethn XIII, 416—28, XVII, 243—9, XXllI, 225-31, 
295—8, XXIV, 36—49. — Székely Pál, Bálványosváraljai bal
lada- és dalszövegek, töredékek: EM XLIX, 197—201. — Tóth 
Vilmos, Régi székely énekek: Ethn XXVI, 309—12. — Veress 
Gábor, A Molnár Anna című székely ballada újabb változata: 
Ethn XVI, 222—4. — U5., Székely balladák: i.h. XXll, 50-5, 
106—8. — Veress Sándor, Népzenei gyűjtés a moldvai csángók 
között: Ethn XLII, 133—43. — Versényi György, Székely balla
dák: Ethn XIII, 271—5. 

A vizsgálódás körébe vont legfontosabb balladakiadványok, 
illetőleg ilyen nemű más közlemények felsorolása után, itt kö
vetkeznek a tudománytörténeti szeiülében kiemelten felhasznált, 
irodalomra vonatkozó jegyzetek: 

1. A népköltési és éppen a balladagyüjtés megindulására és 
az irodalmi népiességgel való összefüggéseire, a gyűjtési mozza
natokra nézve 1. Horváth János alapvető monográfiáját: A ma
gyar irodalmi népiesség Faluditól Petőfiig. Bp., 1927. A kéziratos 
énekeskönyvek tartalmi vonásaira és a bennük jelentkező ízlés-
áramlatokra 1. a szerzőtől: Kéziratos énekeskönyveink és verses 
kézirataink. 40 kk. A magyar balladagyűjtés kezdő korszakára 
1. Budai Erzsébet, A népballada iránti érdeklődés története 1880-ig. 
Bp., 1934. — Erdélyi Jánosnak többször említett gyűjteménye: 
Népdalok és mondák. I—III. Pest, 1846—1848. 

2. Petrás Ince anyagát 1. Domokos — Rajeczky I, 33—129. A 
kiadvány kritikai értékelésére nézve 1. Korunk XVI, 1761—5. 
Petrás életére, személyére, gyűjtésére és Döbrentei ösztönzésére: 
Domokos — Rajeczky I, 27—32 és Domokos, MM 66—70. L. még 
MNyj V, 6—8. — Nyr-beli közleményei: III, 334—6, IV, 287-8, 
432, V, 47—8, X, 479—80. Gegő Elek munkája: A moldvai ma
gyar telepekről. Budán, 1838. — Gyulainak a Vadrózsák megjele-
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nését megelőző, illetőleg Kriza gyűjteményét pártoló közlemé
nye: Két ó-székely ballada. Gyulai Pál kritikai dolgozatainak 
újabb gyűjteménye 1850—1904. Bp., 1927. 86—126. — Nagy Lajos 
közleménye: Kolozsvári Közlöny III. 1858. 87. sz. 

3. Krizára legelőször: Gyulai i.h. 87—8. ^ Krizára és a Vad
rózsák történetére legrészletesebb összefoglalás: Faragó József 
»Kriza János és a Vadrózsák-w című tanulmánya: Antal Árpád, 
Faragó József és Szabó T. Attila, Kriza János. Három tanulmány. 
Bukarest, 1965. 65—201 (a Kriza-irodalom egészére kiterjedő köny
vészeti utalásokkal). Kriza egész irodalmi naunkásságát felölelő 
jegyzék: i.h. 271—91. 

4. Krizának a Vadrózsák II. kötete számára egybegyűjtött anya
gából való válogatás: Kriza János, Székely népköltési gyűjte
mény, összesítő válogatás a kiadott cs kéziratos hagyatékából. 
Gondozta Gergely Pál és Kovács Ágnes. Bp., 1956. I.—II. — Gyu
lai balladagyűjtéséről — az időszaki kiadványokban megjelen
tek figyelmen kívül hagyásával — egyik korán, az EME első tu
dományos ülésén elhangzott előadásán bemutatott jelentős érte
kezésébe beleszőtt darabok, valamint a MNGy I. kötetében köz-
i'eadott balladák számbavételével alkothatunk képet. Korai érte
kezése: Adalék népköltészetünkhöz: Gyulai Pál, Kritikai dolgo
zatok 1854—1861. Bp., 1908. 308—45. E dolgozatában Gyulai a 
román—magyar összehasonlító balladakutatásból adódó tanulsá
gok első kritikai értékelőjének mutatkozik. — Benedek Elek és 
Sebesi Jób gyűjtése: MNGy III, 43—114. 

5. Mailand Oszkár gyűjtése 1905-ben jelent meg: MNGy VII. 
Gyűjtőterületéről a kötet bevezetője tájékoztat. 

6. A MNGy csak felsorolásszerűen említett nevei közül Szabó' 
Sámuel gyűjtésére vonatkozóan 1. Budai Ilona i.m. 30—2. és fő
ként Faragó, A marosvásárhelyi diákok népköltészeti gyűjtő
munkája az 1860-as években: Igaz Szó IV, 1038—43. 

7. Az EME szerepére 1. Faragó, Az Erdélyi Múzeum-Egyesület 
népköltészeti hangvétele 1860-ban: Utunk XXV/15. 2. — Se
besi Jób két EM-beli közleménye: 1888. 132—50, 498—516. 

8. Krizának ez évben a Miklós úrfin (Nyr IV, 480) kívül még 
csak efiy betyárballada töredéke (A híres betyár) jelent meg (i.h. 
567—8). 

!). Jankó Jánost mind kalotaszegi, mind Torda környéki mun
kájában helyi munkatársak segítették. Három aranyosszéki bal
ladája alkalmasint Dali Ádám, Gál István és Nagy István segít
sége révén kerülhetett be a kötetbe (1. Torda, Aranyosszék, To-
rockó magyar (székely) népe. Bp. 1893. V. 1.). 

10—12. A szöveges gyűjtésről a dallam és a szöveg együttes 
közlésére való áttérést kezdeményező Seprődi e munkásságának 
értékelésére csak hagyatékának egybegyűjtésével egyidejűleg ke
rülhet sor. Addig csak idézett folyóiratbeli balladaközleményeire 
és egyetlen önálló kiadványára vagyunk utalva. — Veress Gábor 
(mh. 1937) munkájáról és gyűjtő-lendülete hanyatlásának okáról 
— a jelzett éltalánosságokon kívül — semmit sem tudunk. 

13—14. Bartók és Kodály balladagyűjtése aligha csak annyi 
darabot eredményezett, amennyi a jelzett közleményekben, kiad-
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ványokban napvilágot látott. A még ki nem adott anyag valá-
színül eg A Magyar Népzene Tára balladáskötetébe kerül raajd 
bele. 

]5—17. A csángó népköltésről és benne a balladáról való els6 
újabb híradás Domokostól: A moldvai csángóság. Csíksoralyó, 
1931. II. kiadása 1934-ben, a 111. pedig 1941-ben (Kolozsvár) je
lent meg. Domokos másik két kiadványát címszerü felsorolásban 
1. a jegyzetek előtti könyvészeti anyagban. A Domokostól újab
ban közzétett moldvai csángó eredetű anyagra nézve 1. Domo
kos — Rajeczky, Csángó népzene. II, Bp., 1961 (rendkívül gazda? 
balladaanyaggal, de ezt jegyzeteinkben figyelmen kívül hagytuk), 
Domokosnak egy régi csíki székely népdalokat tartalmazó kisebb 
közleményéből „A rossz feleség" (Jöjjön haza, édesanyám) balla
dának két, valamint a „Tőtik a Nagyerdő útját" kezdetű balla
dás éneknek egy változatát ismerjük (1. tőle: EM XLII, 328—31). 
Ugyanő az idézett csángó kötetei anyagába is belefoglalt „Bi-
Ubók János"-t a ballada keletkezési körülményeinek ismertetésé
vel külön is közölte (Ethn. XLIV, 159—601). — Ballá Péter és 
Veress Sándor anyagából, közleményeik viszonylagos szegényes
ségéből megállapíthatóan, csak válogatott darabok jelentek meg. 
— Lajtha Lászlónak a 40-es évek elején főként a mezőségi Szép-
kenyerűszentmártonban gyűjtött népköltési anyagában kevés a 
iTii vizsgálódásunk körébe vonható anyag, de ez is ráterelte a 
figyelmet a Mezőség elsűllyedtnek vélt balladavilágára. — Szegi 
Júlia és Sebestyén Dobó Klára kötete már ismert balladák vál
tozatait tartalmazza. 

18. A közösségi munka eredményéből Almási István, J. Sze-
nik Ilona és Zsizsmann Ilona gondozásában egybeállított ma-
gyarlapádi gyűjtemény csekély, de folklórföldrajzi szempontból 
jelentős balladaanyaga mellett az Almási István és Olosz Katalin 
keze alól kikerült magyargyerőmonostori kötet szerény ballada-
anyaga — Almási, Szegő és Sebestyén Dobó megelőző híradása 
után — az első mélyrehatoló gyűjtésből credo bizonyság arra, 
hogy Kalotaszegen és másutt is alapos kutatás még klasszikus 
balladákat hozhat felszínre. 

19. Arany Jánosnak dalgyűjteményében közölt Angyal Bandi 
balladája töredékére vonatkozólag 1. Kodály — Gyulai, Arany 
János népdalgyűjteménye. Bp., 1952, 16, 18, 138—9, Az Arany 
közlésében ismert másik betyárballada, „Fábián Pista nótája" 
1851-ben jelent meg (i.h. 171. 1.). Arany mindkét balladát minden 
valószínűséggel Nagyszalontáról ismerte. Minderre és Aranynak 
a magyar balladakincs szegénységére vonatkozó lehangoló véle
ményére 1. az előbb i.h.-et. 

20. Konsza Samu gyűjteményérc nézve 1. Faragónak a kötethez 
irt Bevezetését (5—10.1.); a kiadvány értékelését I. tőlem: Korunk 
XVII, 452—7. — Balladaanyagára Faragó: i.h. XXVIII, 1611. 

21. Gyűjteménye megjelenése utáni gyűjtéséből Kovács Ferenc
nek Faragóhoz került hagyatékában még maradhatott ballada
anyag. 
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22. A kolozsvári Folklór Intézet balladagyüjtő munkájára és 
ennek eredményeire nézve I. Faragó tájékoztatását: NépbaUa-
dáink itthon és Európában: Korunk XXVin, 1603—12. 

23. A Jávoría-muzsika balladaanyagának első közlésű darab
jairól 1. Faragó: i.h. 1611—2. 

24. A Gyulai közölte kidéi balladát 1. tőle: Kritilcai dolgo
zatok 1854—1861. Bp., 1908, 338—9. — Járdányi Pál zenetudomá
nyi jellegű monográfiája, sajnos, a jelzett balladákat csak első 
szakaszukkal közli. L. tőle: A kidéi magyarság világi zenéje. 
Kv 1943. 91. kk. 

25—26. A Balladák könyve értékelését e sorok írója az előzők
ben részletezett gyűjtési eredmények és a jegyzetekben jelzett 
irodalom adatainak ismeretében végezte. Ha magába az egészen 
más célkitűzésű bevezetőbe nem illett is bele, hogy akárcsak 
utalás formájában említés történjék a hazai balladagyűjtés ered
ményeinek közlését elősegítő kiadói tevékenységre, berekesztés
ként, mint e kötet megjelentetésével kapcsolatban leginkább 
megemlítésre kínálkozó mozzanatra, hálás elismeréssel kell rá
terelni a figyelmet arra a támogató, ösztökélő szerepre, amelyet 
a hazai balladagyűjtés fellendítése terén előbb az Irodalmi, majd 
újabban a Kriterion Könyvkiadó vezetősége az eredmények köz
zétételi lehetőségének megteremtésével játszott és játszik. — Jól
lehet e Kiadó két elődjének, az Állami Irodalmi és Művészeti 
Kiadónak és az Irodalmi Könyvkiadónak csak egy-egy válogatásos 
balladáskötete jelent meg (Faragó—Jagamas, Moldvai csángó nép
dalok és népballadák; Faragó, Jávorfa-muzsika), az utóbbi más
fél évtizedben napvilágot látott hazai népköltési gyűjtemények
ben is jelentős számú ballada van. Faragó számszerű tájékozta
tása szerint az 1954—1969-ben közzétett hat gyűjteményben 167, 
a hetedikül hozzácsatlakozó Jávorfa-muzsika 81 első közlésű da
rabjával együtt összesen 248 népballada jelent meg az Irodal
mi Könyvkiadó jóvoltából (1. erre Faragó: a 22. pontban i.h.). 
A Kriterion Könyvlciadó első önálló népballadagyűjteménye, a 
Balladák könyve, a balladák és a balladás énekek száma tekin
tetében egymagában is felülmúlja a második világháború utáni 
két évtizednek első közlésű hazai balladaanyagát. 

A moldvai csángó nyelvjárás kutatása: MNyj V, 3—38 + 1 tér
képvázlat. — A tanulmányhoz csatlakozó jegyzetek itt követ
keznek: 'A latin nyelvű kéziratról egy Anonymus álnevű író 
emlékezik meg német nyelven a Pozsonyban 1783-ban megjelent 
Ungarisches Magazin III. kötetében; a folyóirat idézett kötetét 
azonban, sajnos, Kolozsvárt nem tudtam megkapni. Magyar nyel
ven a kéziratot — alkalmasint hiányosan — Molnár János is
mertette. Szerinte ez a latin nyelvű irat Zöld Péter csíkdelnei 
plébánosnak Blahó Bálint páterhez intézett levele vagy jegyzete. 
Molnár szerint a jegyzetke címe ez volt: Notitia de rebus Hun-
garorum qui in Moldávia et vltra degant, scripta ab Adm. 
R. D. Petro Zöld Parocho Csik-Delmensi (!) in Siculia data ad 
A. R. P. Vincent Blaho (Molnár János: Magyar Könyv-fláz. 
Posonban. 1783. III, 414—28. — Zöld működésére nézve 1. Bitay 
Árpád: ElSz I, 264—6, IV, 165—72, és az ott idézett irodalmat. — 
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L. még Mikecs László, Csángók 342—3.Megjegyzcndő, hogy már' 
Zöld előtt egy Patai András nevű jezsuita Türk József brassói 
superiorhoz írt levelében Jászvásár felé vezető útjában megem
lékezik a moldvai magyar telepek néhányáról. Nála olvassa 
egyebek mellett Goritzafalva [nyilván elírás vagy sajtóhiba Gor-
zafalva (Oituz) helyett], Tatros, Forrófalva, Terebes, Kaloger Pa-
taka, Békó, a Románvásár tájéki Szabófalva, Temesíalva, Ku-
mun-Falva és Regnec nevét (Molnár János, i.m. 74—5. — Köz- | 
lésében Patai keresztneve tévesen György. Fennebb Mikecs, im, i 
10. lapja alapján helyesbítettem). 2J***, A' Magyarok Moldowá- : 
ban: Tudománytár 1818. VIII. 144—6. 'Útleírását és a magyarság- j 
ra vonatkozó jelentését az Akadémia a következő munkábaái \ 
adta közre: A' moldvai magyar telepekről. A' Magyar Tud, i 
Academia elébe terjesztve P. Gcgő Elek S. Ferenci 
szerzetbeli magyar hitszónok, 's magyar tudós társasági levelezi 
tag által. Két toldaléWtal 's Moldvaország' abroszával. Budán, 
1838. VIII + 166 1. 1 térképpel. •'Egyébként Gegő útitársával a 
gyimesi kapunál lépett Moldva területére, s először közvetlenül 
a régi határ közelében fekvő Csügésen találkozott moldvai ma
gyarokkal. Ütleírásában Jászvásárig hatoló, s onnan visszatérő út
jában a következő községekben említ magyarokat: Csügés, Brusz-
tuláca (értsd: Bruszturósza), Kománfalva, Dormánfalva, Doftána, 
Tatros, Pokolpatak, Klézse, Forrófalva, Bogdánfalva, Bakó, Ro
mánvásár, Szabófalva, Tamásfalva, Dsidafalva, Domafalva, La
kosfalva, Jászvásár, Kalugerpataka, Barátfalva, Sóskút (? talán 
Szászkút), Pusztina, Mojnest. — E sorozatban a Szabófalva után 
következő négy faluval kapcsolatban már maga is megjegyzi, 
hogy ezeknek lakói „nyelv, öltözet és minden szokásaikra nézve 
igen oláhosodnak" (L. i.h. 11 kk.; az idézet az 21. lapon). 'Maga 
is tisztában volt azzal, hogy nem végezhetett alapos munkát, 
„Egyébiránt — írja a nyelvi jegyzet zárószakaszában — a' nyelv
vizsgálatra, mindenki gondolhatja, hogy több idő kívántatik, 
mint a' mennyit én ez úttal fordíthattam." — Éppen ezért né
hány Moldvában lakó magyart fel is kért arra, „hogy hív nyo
mozás terén ha valamelly érdekes népmondákat, dalokat és a' 
miénktől eltérő nyelvbeli szóejtési különbséget találnak, híven 
közlendik" (i.h. 81). *Már Gegő is méltán panaszkodott a térkép 
rézmetszőjére (i.h. 17). A térkép a távolsági viszonyok megálla
pítása céljából teljesen alkalmatlan. Különösen a Tatros-menti 
községek helyrajzi viszonyait tünteti fel helytelenül és önké
nyesen a térkép, egyebek mellett nyilván azért is, hogy a mel
léktérképeknek helyet szoríthasson. — Egyébként megjegyzen
dő, hogy Petrás Ince a Gegő könyvében közölt adatokról nagyon 
lesújtóan nyilatkozik, szavahihetőségét kctségbevonja (1. Tudo
mánytár 1842. VIII. 84—7). Petrásnak hellyel-közzel túlzónak lát
szó kétkedését azonban bizonyos fenntartással kell fogadnunk, 
mert egyrészt Gegő adatai, legalábbis nyelvi szempontból nem 
látszanak megbízhatatlanoknak, másrészt pedig Petrás fogalmazá
sából kitűnik, hogy a kemény bírálatban része van a minoriták 
és a Ferenc-rendiek közötti ellentétnek. Petrás ugyanis a mold
vai katolikus misszió olasz és lengyel minnritáit védi Gegővel 
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szemben, holott ezekről Gegő és a néhány évvel később író Jer-
ney (1. alább id. művét), de az újabb kutatók is lesújtó véleményt 
nyilvánítanak. (L. Mikecs, Csángók 190. kk. és az ott idézett iro
dalmat. Megjeg>'zendő azonban, hogy Mikecs m.unkájának tulaj
donomban levő, a cenzúrától egyházellenesnek minősített és tö
rölt részeket gép- és kézírásban őrző teljes példányából még 
lesújtóbb kép tűnik elénk.) 'Régi Magyar Nyelvemlékek. Budán. 
1838. I. köt. II. rész. — Hogy az érdeklődés elsősorban innen 
erndt, arra nézve maga is nyilatkozik (vö. Tudománytár 1842. 
VII, 8—9). A fordítás másik részét, a Müncheni Kódexet Döbrcn-
tei éppen akkor rendezte sajtó alá (Vö. Régi Magyar Nyelvem
lékek. Buda, 1842. III, köt.). ^A kérdések és feleletek Petrás né
hány levelének kivonatával és népdal adalékokkal ilyen cím
mel jelent meg: Döbrentei Gábor kérdései 's Petrás Incze fele
letei a' moldvai magyarok felől: Tudománytár 1842. VII, 7—34, 
VIII, 67—98, IX, 150—63. — A feleleteket az adatok hitelessé
gének megerősítése céljából Ardoini Péter Ráfiáel moldvai püspök 
latin hitelesítő záradékkal látta el (i.h. VIII, 93). Petrás a fele
leten elég sietve dolgozhatott, mert Döbrentei kérdései kelteként 
július 22-e, a hitelesítő záradék keltezésében pedig július 28-a 
szerepel. Petrás a feleletet tehát alkalmasint 22—27-e között ké
szítette cl. — Megjegyzendő, hogy Petrás és Döbrentei kapcsolatai 
a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárában őrzött Petrás-
levelek tanúsága szerint a továbbiakban sem szakadtak meg (vö. 
Domokos Pál Péter — Rajeczky Benjámin, Csángó népzene. 
Bp., 1956. I, 7—8). A tőlem c^ak néhány kiragadott idézetből 
ismert leveleknek teljes szövegükben való mielőbbi közzététele a 
népzenei szempontokon túl a csángó nyelvjáráskutatás történe
tének közelebbi ismerete tekintetéből is fontos volna. Petrás éle
tére és működésére nézve 1. Domokos Pál Péter, A moldvai ma
gyarság.' 67—70 és Domokos — Rajeczky, i.m. 6—8, 27—32. ^I.h. 
70 és 91. '"A moldvai magyar családnevekre vonatkozó 10. kér
désre adott felelete csak néhány közönségesebb családnevet sorol 
fel (i.h. VII, 34). Elszórtan, de főként a 3—4. kérdésre adott fe
leletben néhány érdekes tájszót is közöl, sokszor azonban nyil
vánvaló sajtóhibával (i.h. VII, 17—21). "Tudománytár 1842. VIII. 
96, IX, 150—63. "Erdélyi János is »NépdaIok és mondák-- című 
művébe Petrás közleményeiből vette át a csángó dalokat. — A 
csángó népdalközlők között itt kell megemlítenem Viola József 
nevét. Viola 1770-ben Marosvásárhelyt született, de orvosként 
Moldvába került, s ott a fejedelem udvari orvosa lett. Mint Mold
vában élő magyar, a magyar műveltséggel való kapcsolatait fenn
tartotta, ápolta. Érdemei elismeréséül az Akadémia levelező tag
jának választotta. 1840-ben közölt, nekem müdalszövegnek tetsző 
két csángó népdala kétségtelenül csángó nyelvjárási sajátságokat 
tükröztet vissza (L. Tudománytár 1840. VII, 138—9. — Néhány 
Violára vonatkozó életrajzi adattal együtt újraközölte Bitay, 
Viola József a moldvai fejedelem udvari orvosa, mint a mold
vai magyar népköltés gyűjtője: EISz I, 59—61.). "Közléseit 1. egy 
közlemény kivételével Rokonföldi álnév alatt a Nyr III, 93, 144, 
199, 240, 285—6, 384, 480, 568, IV, 46, 142—3, 188, 287—8, 336, 
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432, 528, V, 47—8, 89, 192, 26«—9, 288, 378, 480, 528, 570, VI, 
83—4, 287—8, 374—5, 432, VII, 178, 192, 237, 382—3, 478, IX, 
425—6, 428—9, 431, X, 48, 96, 239—40 (ez jelentéktelen különbsé
gekkel azonos a 48. l.-on közölttel!), 479—80, XIV, 42, XXVI, 48, 
144, 288, XXVIII, 47, 527, XLVI, 134. — Mint egy újabban meg
jelent kiadványból tudjuk, a ,,Magyar Tudományos Akadémia 
levelei" között Petrás és Döbrentei kapcsolataira vonatkozó irat
csomó egyik darabja Petrás gyűjtötte csángó népdalszövegeket 
őrzött meg. A füzetke a líövetkező címet viseli: „Moldva honi 
Csángó-Magyar Dallok (1. füzet) Mellyeket csupán a Leányok 
szerzenek, és danolnak a tapasztalás, és saját vallomásuk szerint. 
Kiknek szájszerinti Elmondásuk után, mennyire lehetséges volt 
sajátszerű hanglejtéseikkel öszve szedett P . . . I . . . e sk 1843 Als6-
Klésén" (vö. Domokos — Rajeczky i.m. 8, 34). E mintegy 908 
sornyi 34 népdalszöveget magába foglaló füzet és a »Moldvai 
Csángó Dalok (Il-es füzet) mellyeket öszv ê szedett Petrás Incze 
sk 1841/2-ben-« címet vi.selő 1121 sorban 51 népdal-szöveget tar
talmazó füzet anyaga ma betűhívnek jelzett közlésben teljes egé
szében ki van adva (közölte Domokos — Rajeczky i.m. 33—100). 
E szövegek mint a csángó nyelvjárás múlt század közepi nyelv
emlékei a csángó nyelvjáráskutatás számára jelentős forrásanya
got nyújtanak. i^Ezekben a régi közlésekben feltűnően sok a 
helységnév-elírás. Ez aligha tulajdonítható mindig a szerzőlmek, 
inkább szerkesztői, illetőleg korrektori gondatlanságból származ-
hatik. i^'Jerney János' Keleti utazása a' Magyarok' őshelyeinek 
kinyomozása végett. 1844 és 1845. Pesten. 1851. I—II. köt. isVe-
szely, Imets és Kovács utazása Moldva-Oláhonban. 1868. Maros-
Vásárhelyt, 1870. "A magyarság Moldvában: Földrajzi Közlemé
nyek, XVI, 1—27. — Ballagi ugyan azt mondja, hogy részint ha
jón és vasúton, részint kocsin és gyalog végigment a moldvai 
magyarság egész területén (i.h. 2.), útleírásából azonban legfel
jebb a Tatros vidéki, valamint a déli- és észald-csángó telepeket 
látogathatta meg. '^Feltűnő, hogy Ballagi a klézseiekkel kapcso
latban jellegzetes „pejpes beszéd"-ről emlékezik meg, holott meg
figyeléseink szerint köztük az sz-ezés ma már csak szórványosan 
hallható, s igazában az egy községgel északabbra fekvő Nagy
patak nyelve tekinthető csak jellegzetesen sz-ezőnek. '^Nyr III, 
1—2. Ezt ugyan a „szibiláló kiejtés" tárgyalásakor írja, de azután 
alább több ilyen kiejtésbeli váltakozó használatra utal. ôiyimj. 
kácsi 1880 nyarán Kunos Ignáccal együtt „egy hónapi fáradságos 
gyalogutat tett meg a keleti szekelysegben s a moldvai csángó
telepeken végig"; a kutatóknak „ . . . kelleténél csekélyebb anyagi 
eszközökkel rendelkezvén nemcsak a gyaloglás fáradalmaival, ha
nem valóságos nélkülözésekkel kellett küzdeniök" (Nyr IX, 444). 
Ütjük nyelvészeti megfigyeléseit Munkácsi tette közzé ^A mold
vai csángók nyelvjárása^ címmel (Nyr IX, 444—55, 481—93, 529— 
:)3, X, 101—7, 149—58, 199—205). Kunos e kutatásról csak két 
útirajz szerű cikket írt (vö. Szinnyei, Mlr. VII, 500). ^isajnos, 
nem ismerjük Munkácsiék útirányát. Bér maga dolgozatában „a 
moldvai csángóság összes vidékeinek feltűnő nyelvi sajátságait' 
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Igyekezett egybefoglalni, úgy látszik, hogy átfogó képe csak az 
északi- és a déli-csángó települések nyelvének ismerete alapján 
készült. A Tázló és a Tatros mentén aligha járhatott, sőt úgy 
látszik, hogy az egyébként is az északi-csángósághoz tartozó 
Ploskucént kivéve a Szeret bal partján levő településeket sem lá
togatta meg. 22£zt részben az első útjáról készített „úti jegyze-
tek"-ből, részben pedig beszámolójához mellékelt térképvázla
tából látjuk (Az igazi csángóknál: Erdély IX, 101—8 és Nyr 
XXXI, 82. 1. után). Minthogy azonban második útja alkalmával 
saját megjegyzése szerint a magajárta ösvényen haladt (Nyr 
XXXi, 1), két nyelvészeti beszámolója az első útjáról készített 
jegyzetekben felsorolt települések nyelvállapota alapján íródha
tott. Rubinyi ezek szerint a következő csángótelepeken töltött 
hosszabb-rövidebb időt: Klézse, Forrófalva, Nagypatak, Rekecsun. 
Gyoszény, Bogdáníaiva, Lujzi-Kalagor, Szászkút (Poncsest), Sza
bófalva, Pildest (Kelgyeszt), Korhána, Traján (Újfalu), Plosku-
cén, Váléni, Teckány. — Az ő kutatása sem terjedt tehát ki az 
egész moldvai magyarságra, mert hiszen térképén a Tázló men
téről például csak Teckánt jelzi (ezen is alkalmasint a Szerbek-
Sírbi nevű települést kell érteni), a Tatros melléki tekintélyes 
magyarságot pedig egyáltalán nem vonta be kutatása körébe. 
Ügy látszik, hogy a Szeret mindkét oldalán is csak néhány 
jelentősebb községet látogatott meg. Kétségtelen például az, hogy 
ott csak Gyoszénben és az azóta elrománosodott Valeni-ben vég
zett jelentősebb megfigyeléseket. Második útjáról különyomatban 
is megjelentetett tőle az Erdélyi Kárpát Egyesület egy, nyelvé
szeti Szempontból azonban teljesen érdektelen, hangulatoskodó és 
elfogult útirajzot ((Zsángóország, Kv, 1902. 19 1., kny az Erdély 
Népei V, 1—6. lapról). ^'Eredményeit a következő két tanulmány
ban foglalta össze: Adalékok a moldvai csángók nyelvjárásához: 
Nyr XXX, 57—65, 109—16, 170—62, 227—35. — Ujabb adalékok 
a csángók nyelvjárásához: Nyr XXXI, 1—7, 82—7, 143—8, 202—8. 
Második közleményéhez térképvázlatot is mellékelt: a vázlaton 
szereplő csángó településeket Rubinyi kétségtelenül meglátogatta, 
de vázlala még ebből a szempontból is hiányosnak tetszik. Eze
ken kívül közzétett Rubinyi még néhány csángó levelet is (Csán
gó nyelvemlékek: Nyr XXXIV, 415—23). Rubinyi csángókkal való 
foglalkozásának teljes ismeretéhez hozzátartozik annak megemlí
tése is, hogy századeleji kutatóútja után még évtizedekkel is 
értékelő és bíráló megjegyzésekliel kísérte a csángóságra vonat
kozó újabb nyelvjárási, történeti és néprajzi munkákat. L. erre 
vonatkozólag tőle a következő cikkeket: Ujabb csángó följegyzé
sek: Nyr LX, 73. — tJjabb csángó adalékok: Nyr LXII, 110—2. 
— Adalékok a csángók múltjához és jelenéhez: Nyr LXIV, 
119—24 (Ezek az ism.ertctő-értékelő cikkek Csüry Bálint, Domokos 
Pál Péter és Veress Endre alább tárgyalt, illetőleg hivatkozott 
dolgozataira, útirajzaira vonatkoznak). ^4^ vita Wichmann-nak 
a moldvai csángó cs, s, z, és zs hang történetéről írt alapos ta
nulmányával indult meg (NyK XXXVII, 149—63, XXXVIII, 265— 
6). Hozzászólt a vitához Rubinyi védelmében Simonyi Zsigmond 
is (Nyr XXXVIII, 26—8). Rubinyi válaszát 1. NyK XXXVIII, 257— 
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65 és Nyr XXXVII, 466. ^^Der Ursprung der s-Gemeinden: Neun-
ter Jahresbericht des Instituts für rumanische Sprache zu Leip-
zig. 1902. 131—7. 2i>'A moldvai csángók eredete: Ethn 1902. 433—40 
és ugyanez németül: Keleti Szemle 1902. 245—53. — A vitába Me-
lich János is beleszólt: A moldvai csángók eredetéhez: Ethn XIV, 
52—4. — Munkácsi válasza i.h. 54—6. '"A. csángó nép és csángó 
név eredete: EM XXII, 65—80, 125—37. 2BA moldvai csángók ere
dete: Századok XLVIII, 545—61. ^^A moldvai csángók eredetéről: 
Nyr XLIV, 13—20, 60—6. — Nézetét Simonja is elfogadta (Nyr 
XLIX, 37). 3°Wichmann mondattani közleményei nem jelentek 
meg, s kéziratai közt sincs effélének nyoma. Célkitűzéseire, gyűj
tött és feldolgozott, illetőleg feldolgozatlanul maradt anyagára 
nézve 1. Csűry Bálint, Wichmann György északi-csángó hagya
téka: MNy XXX11, 281—7 es az ott idézett irodalmat. "Wich
mann csángó közleményei a következők: A moldvai csángó ma
gánhangzók történetéből: Nyr XXXVII, 193—202, 241—9, 303-
14. — A moldvai csángó mássalhangzók történetéből: MNy IV, 
160—7, 208—16, 295—307, 394—400, 457—62. — A is, s, z, h és i 
hangok története a moldvai csángó nyelvben: NyK XXXVII, 
149—63, XXXVIII, 265—6. — Zum Stufenwechsel im Ungarischen: 
FUF VII, 31 kk. — Csüry Bálint, Wichmann György északi
csángó hangtanának kiadatlan részei: MNy XXXV, 73—87, 137-
43. — Kétségtelenül legfontosabb azonban nagy csángó szótára: 
Yrjö Wichmanns Wörterbuch des Ungarischen Moldauer Nord-
csángó- und des Hctfaluer Csángódialektes nebst grammatika-
lischen Aufzeichnungen und Texten aus dem Nordcsángódialekt 
herausgegeben von Bálint Csűry und Arturi Kannisto. HelsinM, 
1936. XV -H 219 1. Lexica Societatis Fenno-Ugricac IV. ^)L kér
désre nézve 1. Horger, MNyj 33. ^ Laziczius, Bevezetés a fono
lógiába. Bp., 1932. 43—4. ='A moldvai csángó igealakok: MNy 
XXVIII, 22—30, 148—54, 256. ^̂ A moldvai csángó kicsinyítő kép
zőkről: MNy XXVIII, 300—1. — A székely és csángó mondat
hanglejtés: MNy XXVI, 249—54. — Növénynevek Bogdánfalvá-
ról: MNy XXIX, 249—51, 316—21. — A csángó Miatyánk: MNy 
XXXVI. 170—2. — Szántóka: MNy XXVIII, 114—5. — '̂ Egy és 
más a moldvai csángók nyelvéről: F XXI, 140—1, — Néprajzi 
jegyzetek a moldvai magyarokról: EM XXXV, 155—76 és toy 
ETF 27. — A moldvai magyarok közt (Szatmáry Balázs álnéven): 
Napkelet VIII, 843—7. — Ütibenyomások a moldvai magyar test
vérek (csángók) közt: Debr. Szemle Vili, 241—55. 3fil941-ben be
következett váratlan halála után jegyzetanyaga, illetőleg a csángó 
szótár elkészült része Debrecenben élő özvegye és fia őrizetében 
maradt. Bárczi Géza szíves levélbeli közléséből megdöbbenéssel 
értesültem arról, hogy a kéziratos anyag Csűry nagycrtékű nyel
vészeti könyvtárával együtt 1944 őszén Debrecenben elpusztult 
— A teljesség kedvéért szükségesnek tartom itt megjegyezni, 
hogy közvetlenül Csüry halála után szó volt a déli-csángó szótár 
munkálatainak folytatásával kapcsolatban arról, hogy e munka 
elvégzésérc magam — mint Csűry egyik csángó útján kísérője 
— kapok megbízást. Mint sajnálattal látható, e terv ilyen vagy 
más formában való kivitelének előttem egyébként ismeretlen 



okokból való elhalasztása helyrehozhatat lan következménnyel jár t . 
•^Néprajzi jegyzetek a csügési magyarokról : EM XLVII , 29—46. 
''Csügési szójegyzék: i.h. 428—46. — E két közlemény az első 
dolgozat címével kny-ban is megjelent az ETF 136. számaként . 
' 'Adatok a gajcsánai csángó népnyelv igealakjaihoz: MNnyv IV, 
332—6. — A moldvai Gajcsána helynevei: MNy XXXVI , 201—6. 
— A moldvai Gajcsána nyelvéből: i.h. 206—7. Kötelező kri t ikai 
és önkritikái észrevételként meg kell jegyeznem, hogy mind a 
Mártonnal együtt gyűjtött, mind a magam lejegyezte gajcsánai 
anyagban a Csűry által közzétett közleményekkel együtt — az 
e hangok jelzése tekintetében bizonytalanság mutatkozik. '"'Mold
vai csángó népmesék és beszélgetések. Népnyelvi szövegek mold
vai telepesektől. Hanglemezre gyűjtötte, á t í r ta és közzéteszi He
gedűs Lajos. Bp., 1952. 352 1. 4- 2 melléklet. •'^L. erre nézve Imre 
alapos, sok tanulságos elvi szempontot felvető ismerte Lését: 
MNyj II, 172—80. ''^Egyet kell ér tenem Imrének azzal, az á t te
lepített moldvai csángóság további nyelvi életével kapcsolatos 
megállapításával is, hogy az egymással kapcsolatba kerülő m a 
gyar népcsoportok egymásra való nyelvi ha tásának nyelvészeti 
szempontból bizonnyal érdekes eredménye lesz (i.h. 172). "Csángó 
folyamodvény 1585-ből: SzilyEmlék 121—2. ^''A teljesség kedvéért 
itt kell megemlékeznem arról, hogy Bitay Árpád egy kis közle
ményében (Moldvai csángók legrégibb írott nyelvemléke: EISz 
I, 259) Radu Mihnea moldvai fejedelemnek egy Jászvásárból ( la^) 
Vargyasi Dániel Mihály háromszéki királybíróhoz 1623. decem
ber 16-án intézett levelét tar tot ta a csángó nyelv legrégibb nyelvi 
emlékének. Amellett hogy Bitay kis cikkének megjelenésekor 
(1924) már ismeretes volt az 1585-i valóban jellegzetes csángó 
nyelvi sajátosságokat tar talmazó Jakubovich közölte levél, a Bi
tay tói csángó nyelvemlékként számon tar tot t levélben semmi jel
legzetesen csángó nyelvi sajátság nincs, és így ezt a levelet 
csángó nyelvemléknek nem tekinLhetjük. (L. még ugyanígy Mi-
kecs, Csángók 384—5.) Bitayt a levél közzétevőinek következő 
sorai vezethették félre: „E levél azt bizonyítja, miként a moldva
országi fejedelmek régibb időkben magyarul is leveleztek, még 
pedig a Moldvában letelepült magyarok — eredetileg székelyek — 
lágy dialcctusán, mely a cs és s helyett cz-ét és sz-et használ" 
(Radul moldvaországi vajda levele 1623-ból: Kubinyi Ferenc és 
Vahot Imre, Magyarország és Erdély képekben. Pest, 1853. II, 
1929; maga a levél a 128—9. lapon). A levélben sem a közlő 
jelezte, sem más csángó nyelvi sajátságra nem találhatni . A 
csángók közül kikerülő íródeák kezemankájának feltevését ma
gam ez adott esetben merőben bizonytalannak tartom. Bár a 
közzétevő a csángóság „lágy dialectusá"-ban jelentkező c-zésre, 
illetőleg sz-ezésre hivatkozik, erről csak más forrásból, nem a 
közzétett levélből tudhatott . ^^Tudomásom szerint Veress Endré
nek az Akadémiához került hagyatékában kötetekre való össze
gyűjtött csángó vonatkozású levéltári anyaga maradt ; közte hi
hetőleg csángó nyelvemlékszámba menő darab is lehet. "'Régi 
magyar levelek Moldvából. 1. Egy névtelen levele Komis Mik
lóshoz 1556-ból. 2. Dormáníalvi levél 1675-b61: MNy XXVI1, Í4 -6. 
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"A moldvai katolikusok 1646—47, évi összeírása: ETF 171. 150 L 
— A csángó kutatók számára jó tájékoztató Mikecsnek másik, 
összeíoglaló jellegű munkája: Csángók. (Bp., 1942). 412 1. (Gazdag 
kritikai irodalommal.) Mikecsre nézve 1. tőlem: EM L, 276—7; 
NyM 515—6. «A moldvai csángók szokásaiból: Ethn. XVIII, 287-
94. — Moldvai csángók babonás hitéről: Lh. 213—4. — Moldvai 
csángó mennyegző Szabófalván: i.h. XLVII, 57—65. •"A moldvBi 
magyarság. I. kiadás. Csíksomlyó, 1931. 303 ].; II. kiadás. Kv, 
1934. 268 1.; III. kiadás é. és h.n. (az előszó: Kv, 1941) 599 1. -
Mert akkor az idő napkeletre fordul. Kv 1940. 86. 1. — Néprajá 
jegyzetek a Siret partjáról: Erdély XXXV, 58—9. ^̂ A moldvai 
csángók. I. A csángók kapcsolatai az erdélyi magyarsággal: Nép
rajzi füzetek. 3. Bp., 1936. 208 + 3 térképmelléklet. — A moldvai 
magyarok hajviselete és fejrevalói: NéprÉrt. XXVII, 59—68. -
Moldvai csángók kendermunkája. I.h. XXVI, 96—101. —Régimódi 
méhészet Moldvában: i.h. XXVI, 47—8. ^iVeress Sándor, Adalékol: 
a moldvai csángók tűzhelyeihez: NéprÉrt. XXIII, 27—30, ^̂ Domo-
kos csángó népdalközléseit 1. a 49. jegyzetben idézett, ilyen te
kintetben is egyre bővültebb, három kiadásban is megjelent mun
kájában és ugyancsak előbb, másodikul idézett művében. — Do
mokos 1934-beli moldvai helyszíni és a Dunántúlra visszatelepí
tett moldvai csángóság között végzett gyűjtéséből újabban megint 
értékes anyagot közölt (1. Domokos—Rajeczky, i.m. 159—254). — 
Veresstől 1. ezeket: Népzenei gyűjtés a moldvai csángók között; 
Ethn XLll, 133—43 és kny., Bp., 1931. 13 1. — Székely népballa
dák változatai Moldvában: NéprÉrt. XXXIIl, 159—69. 5aA leg
újabban közzétett három térkép (Domokos — Rajeczky, i.m, 132, 
137—8), különösképpen az első egy egész sereg olyan pontot je
lez „csángó magyar telephely"-nek, amelyen a kutató ma, de 
alkalmasint már Domokos helyszíni kutatása idején is magyarul 
tudó csángó lakosságot nem találhatott. E térképek különben 
a szerzőtől el- vagy visszamagyarított helynévanyagukkal, a név
használatban való következetlenségekkel, ingadozásokkal és nem 
egy esetben tévedésekkel is sok esetben félrevezethetik a helyszí
nen tájékozatlan kutatót. ^^L. 50. jegyzetben i.m. 1936. ^^Ezt Lü-
kőnek saját nyilatkozatából következtetem. Miután ugyanis Lükó 
az előtte gyűjtőket az előbb jelzett szempontból egyébként jogos 
bírálattal illeti, a maga anyagára nézve a következőket írja: 
„ . , . Magam Románvásár vidékéről, főleg Jugánból hoztam na
gyobb nyelvi anyagot. Egyes helyi sajátságok elterjedésének meg
állapítására használhatók ezenkívül kelgyeszti, iazu-porcului-i, 
berkófalvi, pojána-iuráskói, kalugari, bogdánfalvi, trunki és diós-
falusi feljegyzéseim is" (Lükő i.m. 44). A tőle itt jelzett Román
vásár környéki Jugán (lugan), Kelgyeszt (Pildeijti), Berkófalva 
vagy Borgován (Birgáuani), Pojána-Juráskó (Poiana lurascáu), a 
Jászvásár környéki Jázu Porkuluj (lazu Porcului) az északi-csángó. 
Bogdánfalva és Trunk meg a déli-csángó, Kalugar (értsd: Lujzi-
Kalagor) és Diósfalu (értsd: Dzsoszény ~ Gyoszény, Gioseni) pe
dig a nyelvileg már kevert, déli-csángó és székelyes-csángó tele
pülések közé tartozik. ^Az Intézet gyűjtő-csoportjai 1950. szep-
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cember 15-e és december 13-a között mintegy tizennyolc gyűjtő-
úton vettek részt. A gyűjtési pontokra nézve 1. Faragó—Jagamas 
i.m. térkép-mellékletét. — Megemlítendő, hogy a helyszíni gyűjtés 
elősegítése, illetőleg folyamatos végzése érdekében az Intézet külső 
munkatársa, Kallós Zoltán 1955 szeptemberétől 1956 decemberéig 
a moldvai Lészpeden tanítói állást vállalt. Ott tartózkodása ideje 
alatt, amellett hogy segítette az Intézet gyüjtőcsoportjait, a mold
vai csángó folklór köréből más pontokról is maga jelentős anya
got gyűjtött. Kallós gyűjteménye legértékesebb részét a lészpedi 
népballadák emberileg teljesnek mondható gyűjteménye képezi. 
— Az ő csángó balladagyüjtéséből jelentős számú darab utóbb 
megjelent a •^Balladák könyvé«-ben. A csángó balladaanyag fo
gadtatására és értékelésére nézve 1. a szerzőnek e kötetben a tu
dománytörténeti jegyzetek közé besorolt, ezt megelőző tanulmá
nyát és a hozzá csatlakozó jegyzeteket. — ^''Mindeddig csak a 
következő énekszövegekben is gazdag kötet jelent meg: Moldvai 
csángó népdalok és népballadák. A Folklór Intézet Kolozsvári 
Osztályának gyűjteményéből szerkesztette Faragó József és Jaga
mas János. A zenei anyag összeállításában részt vett Szegő Jú
lia, Bukarest, (1954) 343 1. Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó. 
Jgyanez változatlan szöveggel a Magyar Népköztársaság és a 
Román Népköztársaság közös könyvkiadási egyezménye kereté
ben a budapesti Szépirodalmi Könyvkiadó kiadványaként is meg
jelent. — A kolozsvári Folklór Intézet munkásságára vonatkozó 
adatok közléséért Faragó Józsefnek tartozom köszönettel. '^Erre 
nézve 1. Gálffy Mózes, Márton Gyula, Szabó T. Attila, Huszonöt 
lap „Kolozsvár és vidéke népnyelvi térképé''-ből: EM XLIX, 425 
kk. és ETF 181. — Gálffy Mózes, A háromszéki nyclvjárásválto-
zatok határa. PaisEml. 446—53. — Gálffy Mózes és Márton Gyula, 
A Bolyai Egyetem magyar nyelvészeti tanszclíének nyelvjárásku-
taló tevékenysége a Magyar Autonóm Tartományban: A kolozs
vári V. Babe^ és Bolyai Egyetemek (!) Közleményei. Társadalom
tudományi sorozat. I. 1—2. sz. 253 kk. és kny. ^^Itt, a nyelvjá
ráskutatás szemléje során figyelmen kívül hagyom az első évi 
kiszállás alkalmával velünk együtt dolgozó egy néprajzos (ifj.Kós 
Károly) munkáját. Az 1949 nyarán végzett néprajzi kutatásról ed
dig semmi beszámoló, eredményeiből semmi részlet sem jelent 
meg ugyan, de alább a 69. jegyzetben hivalkodott gyűjteményes 
csángó kötet anyagában Kosnak is egy nagy terjedelmű, a mold
vai csángók néprajzára nézve alapvető és — ami. a mi szempon
tunkból fontos — nyelvi adatokban bővelkedő dolgozata várja a 
megjelenést. ^''Hogy a személyi kérdéseket a továbbiakban is ki
kapcsoljuk, itt jegyzem meg, hogy az első, 1949. évi kutatás al
kalmával az első csoportban Márton Gyula, majd Gálffy Mózes 
velem, a második csoportban Gálffy Mózes, majd Márton Gyula 
Vámszer Mártával, a harmadik csoportban Tudorán Romulus 
Mircca Demeterrel dolgozott együtt. A következő években vég
zett kiegészítő és ellenőrző munkában a fennebb felsorolt négy 
magyar kutatón kívül Balogh Dezső, Bura László, Murádin László 
és Nagy Jenő vett részt. Bura, Gálffy és Nagy emellett még ki-

607 



vette részét a Folklór Intézet 1951, 1953. és 1956. évi moldvai 
gyűjtőútjából is. — Ugyancsak itt említjülí meg, hogy mivel az 
említett két román gyűjtő anyagát nem sikeriilt megszereznünk, 
az első évi kutatóút után véglegezett kérdőívünkkel Neiescu Pétre 
román nyelvészkutatónak a román—magyar nyelvi kölcsönhatás 
vizsgálatához szükséges nyelvföldrajzi anyag gyűjtése érdekében 
négy ponton újabb gyűjtést kellett végeznie. ''Ezt a két csoport
ban való dolgozást érthette félre munkánk egyik értékelője, mi
kor azt mondja, hogy e sorok írója meg Márton Gyula egy „50!) 
szavas kérdőívet gyűjtött fel, végiglátogatva minden egyes ma
gyarul beszélő moldvai csángó falut, s e gyűjtést nagyobb kérdő
ívvel ugyané területen Gálffy Mózes és Vámszer Márta meg fogja 
ismételni" (Bárczi, A magyar nyelvatlasz munkamódszere. Bp,, 
1955, 41). Már Lőrincze is kiemelte, magam is már első beszá
molómban (MNy XLIX, 510) rámutattam, hogy a második csoport 
az első csoport kijelölte nyolc ponton egészen más kérdőívvel 
végzett gyűjtést, szó sem volt tehát a gyűjtés megismétléséről. 
'^L,. tőlem: Nyelvkutatással — a nacionalizmus ellen: Utunk 
1949/20. 12. (A közlemény újságírós címe a szerkesztőségtől szár
mazik.) 8'Uő., Cercetári asupra graiului popular al Ciangáilor din 
Moldova: Cum vorbim III/2 31—3. ^^Lőrincze Lajos, Beszámoló 
romániai utunkról: MNy XLIX, 224. ^L. tőlem, A kolozsvári 
magyar egyetem munkaközösségének nyelvföldrajzi kutatásai a 
moldvai csángóság körében: i.h. 508—14. '"'Márton Gyula, A mold
vai csángó nyelvjárás atlaszának munkálatairól: Nyr LXXVIII, 
376—82. •̂'A kutatás irányítójának, e sorok írójának folytatólagos 
és tervszerű munkáját mintegy két évig a fentieken kívül itt 
nem részletezhető személyi nehézségek is megakadályozták. "E 
fennebb említett, nyomtatásban is megjelent három tájékoztatón 
kívül 1956 nyarán az RNK Akadémiája Kolozsvári Nyelvtudo
mányi Intézetében „Beszámoló a moldvai csángók között végzett 
nyelvjáráskutató munkáról" címmel Gálffy Mózes, a moldvai 
gyűjtés egyik legclmélyültcbb résztvevője is tartott tájékoztató 
előadást. ^'A történeti rész Cselényi Béla és Vágó Béla, a nép
rajzi Faragó Józi3ef, ifj. Kós Károly és Szegő Júlia, a nyelvjá
rási pedig Gálffy Mózes (hangtan), Márton Gyula (román szó
kincshatás). Vámszer Márta (az alaktan egy része) és Szabó T. 
Attila (az alaktan egy része, a szókincs) fogalmazásában került 
a kiadóhoz, de nem jelent meg. '"L. tőlem: A kicsinyítő-becéző 
képzők a moldvai csángó nyelvjárásban: A Kolozsvári Bolyai Tu
dományegyetem (1945—1955. H.n. 1956) 445—91. lapján. Megjegy
zendő, hogy e dolgozat is már 1950 júniuséban készen volt, de 
csak 1956-ban jelent meg (erre nézve 1. az i.h. 487 is): A dol
gozat újabb kiadását 1. a VálTan. IV. kötetében. '^Citeva aspecte 
ale influentei limbii románé in lexicul graiului ceangáu din Mol
dova: Studii §i Cercetári Lingvistíce VI, 331—9. — Ugyanerről 
némi kiegészítéssel magyarul: A moldvai csángó nyelvjárás szó
kincsét ért román nyelvi hatásról: MNy LII, 92—100. "^E tekin
tetben megnyugtató eredménynek tarthatjuk, hogy 1957 nyarán 
mintegy 900 térképlap sokszorosítására alkalmas tusrajzban már 
készen van. — Előzetes tájékoztatóul megjegyzendőnek tartjuk, 
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hogy ábrázolási módszerünkben a térképlapok 1949-ben kezdett 
megrajzol tatásában az egyszerű adatbeiró módszert alkalmaztuk 
még azelőtt, hogy Deme László kandidátusi dolgozatának vitája 
sohin közte és Bárczi Géza meg Lőrincze Lajos között éppen a 
nyelvatlasz ábrázolási módja kérdésében az ismert, magas szín-
voualú és rendkívül tanulságos véleménycsere lefolyt (1. erre 
Deme, Nyelvatlaszunk funkciója és további problémái. Bp., 1956. 
llaga a vita a 317—47). Meg kívánjuk jegyezni azt is, hogy jól
lehet az adatbeírásos lapok mellett összesítő jelenség-térképlapo
kat is szándékszunk közreadni, Bárczi és Lőrincze álláspontját 
magunk is osztjuk, s így a nyelvtérkép anyagának kiértékelő fel
dolgozását és szemléltetését nem tartjuk az anyagközlő munka 
feladatának. ''^Szinte felesleges megjegyeznem, hogy a magunk 
munkájáról 1957-ben sok vonatkozásban teljesebb, egyes pontok-
bui az előbbitől eltérő képet rajzolhattam, mint amilyent 1950-
ben fogalmazott beszámolómban (MNy XLIX, 508—14) igyekez
tem rögzíteni. £:ppen ezért a csángó-kutatás iránt érdeklődőnek 
ajánlatos az első beszámoló adatait e tájékoztató alapján ellen-
órízní; eltérések esetén természetesen az utóbbi beszámoló adatai 
tekintendők irányadóknak. 

Záradékul a szerző — a csángó nyelvjáráskutatás tervezője és 
irányítója minőségében — szükségesnek tartja megjegyezni, hogy 
az 19ö7-ben közzétett dolgozat itt a feleslegesnek és időszerűt
lennek látszó jegyzetek figyelmen kívül hagyásával, apróbb sti
lisztikai módosításokkal, de lényegében változatlanul jelenik meg. 
A szemlélődésnek időbelileg napjainkig való kiegészítése terje
delemben korlátok és a szerző más irányú nagyfokú elfoglaltsága 
miatt maradt el. Végül tájékoztatásul szükséges megjegyeznem, 
hogy a történeti szemléhez az első közléskor mellékelt térkép
vázlatot itt nem állt módunkban közölni. Ezt az érdeklődő a 
MNyJ V, 38. lapja utáni mellékleten és valamivel ritkább pont
hálózattal Jagamas—Faragó i.m. mellékleteként tanulmányozhatja. 

A Szótörténeti Tár szerkesztési kérdéseihez: Nyr C, 246—8. — 
£ válaszcikkben kifejtett vélemény további részletezőbb megoko-
lására, sőt egy-egy részletében módosítására nézve 1. e kötetben 
főként >*A Szótörténeti Tár szerkesztése közben« című alábbi ta
nulmányt. 

A Szótörténeti Tár szerkesztése közben: MNy LXXVI, 10—24. 
— Az MTA Nyelvtudományi Intézetének munkaülésén 1979. feb
ruár 16-án tartott tájékoztató a Tárról addig megjelent érté
kelések, bíráló észrevételek kritikai ismertetésével. 

A Szótörténeti Tárról a marosvásárhelyi Kriierion-nap meg
nyitóján: Igaz Szó XXVII, 189—90. — Az 1979. január 12-én tar
tott megnyitón — a megjelenésben akadályozott szerző helyett — 
ezeket a sorokat Lohinszky Loránd olvasta fel. 

A szerző válaszol Beké György kérdéseire, l. A nyelvi drága
kövek bányásza: Igaz Szó XXIII, 429—34 Újraközlés a kérdések 

;és a válaszok némi változtatásával >»A Hét évkönyve 1978-M című 
kiadvány 167—78. lapján (-Nemcsak a magyar nyelvtörténet mű-
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velőinek — a román és szász kutatás munkatársainak is 
2om« címmel). 2. Hagyomány és korszerűség a helyesiráshan: í 
Hét X/25. 4. — Kérdések és feleletek a »Magyar helyesírási 9z6-
tár-M (Bukarest, 1978. 718 1. Kriterion Könyvkiadó) megjelenése 
alkalmából. — Az itteni közlés Bekének a szerző, illetőleg a Tér 
méltatására vonatkozó bevezető sorait elhagyja. Mindkét tíkken 
egyébként is kisebb változtatásokra, stílusbeli simításokra kén;-
szerült a szerzS. 



KIEGÉSZÍTÉSEK A SZERZŐ SZAKTUDOMÁNYI 
ÉS TUDOMÁNYNÉPSZERŰSÍTŐ KÖZLEMÉNYEINEK 

KÖNYVÉSZETÉHEZ 

összeállította Sz. Csáti Éva 

Az alábbi egybeállítás kiegészítése és folytatása a szerző ••Nyelv 
és múlt* című III. tanulmánykötete 547—62. lapján megjelen
tetett könyvészeti közleménynek. Az egyes tételek évenkénti egy
beállításában az önállóan megjelent kiadványok megelőzik az 
időszaki sajtótermékekben vagy más kiadványokban megjelente
ket, emezeket pedig a tudománynépszerűsítő tanulmányok, cik
kek követik. Az egyes évek könyvészeti tételeinek felsorolását Ism. 
előre jelzéssel könyvismertetések, illetőleg -értékelések zárják. — 
A Válogatott tanulmányok és cikkek II—V. kötetében megjelent 
közlemények címe elé • került. Az egyes tételek adatai után álló 
Kny jelzés rendszerint címlapos különnyomatra, ritkábban cím
lap nélküli levonatra utal. 

1940. Cyergyól helynevek a XVII—XIX. századból. Bp., 1940. 
67 1. 1 térképvázlattal. 

1970. Anyanyelvünk életéből. Válogatott tanulmányok, cikReft 
I. Buk., 576 1. + 1 lev. (Arcképpel). Kriterion Könyvkiadó. — Bal
ladák könyve. Élő hazai magyar népballadák. Kallós Zoltán gyűj
tése Szabó T. Attila gondozásában. Buk., 1970. 680 1. Kriterion 
Könyvkiadó (A bevezető tanulmány, az anyagrendezés és a jegy
zetek a szerzőtől). — *Miérf és hogyan gyűjtsük a helyneveket?: 
MQv. XXin/2. 34—41. — 'Meghalt Mátyás király...: l.h. XXIII/ 
5. 48. — *Farczády Elek köszöntése: Előre XXIV/6975. 2. — •Seb
ből pirosan buzog a vér...: NylrK XIV, 133—9. — *EUűnt tele
pülés-e Barbátfalva?: MNy LXVI, 472—6. — 'Széljegyzetek két 
kolozsvári XVI. századi nyelvemlékhez. 1. Hogyan lett Heltai 
Gáspár kolozsvári halastó birtokosa? 2. A virágénekmondás egy 
1585-beli nyelvemlékben: NylrK XVI, 361—3. — *A magyar nyelv 
eredete és kialakulása: Korunk XXIX, 170—81. — *Egy kicsinyke 
szavunkról: Előre XXIV/6957. 2. — Feudalizmuskori román—ma
gyar nyelvi érintkezés: A Hét 1/3. 3—4. — 'Irodalmon Mvül?: 
Igaz Szó XXVII/2. 54—60. — A magyar személynevek történetéből: 
Hargita (Csíkszereda), 1970. nov. 28-i sz. — Ojabb magyarországi 
nyelvtörténeti kiadványok: NylrK XIV, 207—14. 

1971. Kriza János és a Vadrózsák nyelvjáráskutatásunkban: 
Kriza János (Antal Árpáddal és Faragó Józseffel). II. átdolgozott 
kiadás. Kv 1971. 177—232, 262—4, 269—70, 274—6. Dacia Kiadó. — 
A szó és az ember. Válogatott tanulmányok, cikkek II. Buk. 1971. 
574 1. + 2 mell. Kriterion Könyvkiadó. — 'A „győri bokály" és 
a „győri kancsó" erdélyi elterjedéséhez: Ethn. LXXXII, 77—9. — 
Egy 1599. évi kolozsvári harmincadjegyzék szótörténeti adalékai: 
MNy LXVII, 89—95. — *Prókátor, prokurátor: Nyr XCV, 10 9—12. 
— *A marosvásárhelyi személynévanyag becejellegű elemei a 
XVII. század első felében: NylrK XV, 15—33, 235—44. — 'Pipe: 
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MNy LXVII. 216—22. — A régi Háromszék személynévi eredetű 
településnevei: Megyei Tükör (Sepsiszentgyörgy) IV/335. 4. -
*Deák és diák: Jóbarát (Buk.) V/24. 7. — *Hogyan alakultak M 
személyneveink?: Hargita Kalendárium (Csíkszereda) 1972. 122-
8. — Régi erdélyi nyelvemlékek: Utunk Évkönyv 1972. 201—5. -
Tulogdy János köszöntése: Korunk XXX, 1529—30. — Ism 
*Emlékezetre méltó dolgok 1718—1784 (Rettegi György emléMis-
tai. Közzéteszi Jakó Zsigmond. Buk. 1970): A Hét II / l l . 5—6. -
*B. Nagy Margit, Reneszánsz és barokk Erdélyben. MűveWdés-
történeti tanulmányok. Buk. 1970: Ethn LXXXII, 95—7. - F*. 
hértói Katalin, A XVI. századi magyar megkülönböztető newít; 
NylrK XV, 179—81. 

1972. Nyelv és múlt. Válogatott tanulmányok, cikkek III. Buk. 
1972. 624 1. + XI. 1. mell. Kriterion Könyvkiadó. — Mutatvány az 
Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár szócikkeiből: NylrK XVI, 121-
30, 307—15. — Mutatvány egy erdélyi szótörténeti tár szóclkhA-
bői: MNy LXVIII, 1—23. — Erdélyi szövegemlékek 1552—ISfH 
tájáról: MNy LXVIII, 222—6. — *Ifj. Heltai Gáspár élete és he
lyesírása ismeretéhez: ActaHistLit.Szeg. X—XI, 13—27 és In-
dalomtört. Dolg. 65. — *Fellegjáró nyclvroknnltás: Müv. XXV/g. 
41—3, 46. — *Látszat rokonság — valóságos rokonság: i.h. XXVI 
10. 44—6. — *Nyelvünk finnugor eredete és rokonága: i.h. XXVI 
11. 43—6. — Ism. Dr. K6s Károly, Népélet és néphagyomány: 
Korunk XXXI, 1885—90. 

1973. Balladák könyve. É15 erdélyi és moldvai magyar nép
balladák. Gyűjtötte kallós Zoltán. Sajtó alá rendezte Szabö T. 
Attila. Bp., 1973. 880 1. + 20 műmell. 4 lemezzel. Magyar Helikon 
(23 250 példány, belőle 3650 példány számozva, nyl-kötésben). -
A Marosvásárhelyi Sorok és a Marosvásárhelyi Glosszák (IV 
czády Elekkel). Buk., 1973. 8 8 + 4 1. mell. Kriterion Könyvkiadó. 
— Az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár Előszava (I) és Tájéfcoz-
tatója (11): Korunk Évkönyv. Kv., 1973. 159—71. — •Ctnegeífl, 
Clnigetö: MNy LXIX, 483—4. — XVI. századi magyar nyelvi 
céhlratok: i.h. 100—3. — *Nyelvművelés és nyelvtörténet: Mfiv. 
XXVI/5. 30—1. — *Kié a gyerek?: i.h. XXVI/fi. 21—2. — •Htoo-
talos vagyok oda én is...: i.h. XXVl/7. 27. — * Bűbájos vagy!: 
i.h. XXVI/8. 23—4. — Ism. *A finn és a magyar Kalevala ílef-
útja. Nagy Kálmán Kalevala-fordításának megjelenése alkalmá
ból: A Hét IV/4. 5—7. — *Magyar Értelmező Kéziszótár: NylrK 
XVII, 369—72. 

1974. Balladák könyve (II. magyarországi kiadás). Bp., 1974. 
651 + 3 1. + 20 műmell. Magyar Helikon (30 000 példány; belCle 
1500 példány számozva, nyl-kötésben). — *Lencsés György „Ars 
Medicá"-ja kéziratainak kérdéséhez: MNy LXX, 144—57. — •VÍÍW 
Károly nyelvészeti, filológiai és művelődéstörténeti munkássága: 
Ethn LXXXV, 158—64 és kny. — Jegyzetek a XVI. századi „Ars 
Medica" kérdéseihez: Orvosi Szemle (Marosvásárhely) XX, 224—9. 
— Note cu privire la probléma manuscrisului „Ars Medica' din 
secolul al XVI-lea: Revista MedlcalS XX, 226—31. — *Pais Dezső 
(1886—1973): NylrK XVIII, 194—5 (Név nélkül). — *Egy ember
élet az emlékezés fényében: A Hét V/ l l . 6 (Farczády Elek ha-
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lálára). — *Seprődi János, az ember és a tudós hagyatéka: i.h. 
V/27. 8. — Ösi csiki és erdöháti települések: Hargita Naptár 1974. 
205—9. 

1975. Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár. Buk., 1975. 1225 + 3 1. 
(román és német címlappal is). — *Örök nyelvújítás: Anyanyel
vünk művelése. Összeállította Gálffy Mózes és Murádin László. 
Kv„ 1ÍI75. 5—8. — *Három szó w,últja. 1. Kié a gyerek? 2. Hiva
talos vagyok oda én i s . . . 3. Bűbájos vagy!: i.h. 67—78. — *Nyelv-
művclé:i és nyelvtörténet: i.h. 61—7. — *A hárókisasszony balla
dájának históriáju Apor Péternél: Ethn LXXXVI, 368—70. 

1?)76. *A Szótörténeti Tár szerkesztési kérdéseihez: Nyr C, 
246—8, 

1SÍ77. Balladák könyve. Élő erdélyi és moldvai magyar népbal
ladák (III. magyarországi kiadás) Kallós Zoltán gyűjtése Szabó T. 
Attila gondozásában. Bp 1977. 668 + 2 1. Magyar Helilíon (Meg
jelent 60 000 példányban, Ijclőle 7000 példány számozva, nyl-kö-
tésben). — Kelemen Lajos élete és Tnwikássága. Bevezető tanul
mány Kelemen Lajos ^Művészettörténeti tanulm.ányok<- cimű kö-
teléh(.'z. Buk. r:)77. 7—31, 223—5. Kriterion Könyvldadó. — */l 
galamhhi'igos nagykapu az erdélyi régiségben: Ethn LXXXVIII , 
302—28. — Kelemen Lajoa a személyes emlékezés fenyőben: Ke
resztény Magvető LXXXIII , 182—94, — A százados évíordulóra 
(a Kelemen Lajoséra): A Hét VIII/39. 8. — *Egy tanulmánykötet 
és ami előtte történt: Korunk XXXVI, 359—63. — Ism. Tájak, fal
vak, hagyományok. Jegyzetek dr. Kós Károly tanulmányköteté
hez: j h, 205—9. — A hagyományok és az elődök nyomában [Fa
ragó József, Nagy Jenő és Vámszer Géza ••Kalotaszegi népviselet 
(1949—1950)*' című kötetéről]: i.h. 809—14. — *Pápai Páriz Ferenc 
és öröksége (Pápai Páriz Ferenc, Békességet magamnak, mások
nak. Bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel közzéteszi Nagy Gé
za): A Hét VIII/48. 5. 

1978. Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár. IT. köt. Buk. 1978. 1219 
+ 5 1. Kriterion Könyvkiadó (Szerkesztő munka tá r sak : Kosa Fe
renc. Nagy Jenő, Vámszer Márta, Vigh Károly, Zsemlyéi János). 
— Magyar Helyesírási Szótár. Kri terion Kézikönyvek. ,Buk. 1978. 
718 1. Kriterion Könyvkiadó (Balogh Dezső, Gálffy Mózes és Ke
lemen Béla társaságában). — *Sietős polgár: MNy LXXIV, 348—9. 
— *Farkasinat gyújt, farkasinat vettet: Ethn. LXXXIV, 558—9. — 
„Megközelíteni minden tudomány legfőbb célját, legnagyobb esz
ményét: az iqaz^:ágot": Magyar Tudomány XXIII , 692—4. — Fü
löp Antal Andor arcképei: A Korunk Galéria kiállí tás-katalógu
sában és Igazság XXXIX/236. 2. 

1979. *A szótörténeti Tárról: Igaz Szó XXVII, 189—90. — 'Mó
ricz Zsigmond és Kelemen Lajos találkozásai: Korunk XXXVIII , 
328. Újraközölte: Móricz Zsigmond Itöztünk. Szerk. Kántor Lajos. 
Ruk. 1979. 108—14. — *Mikoriak Pápai Páriz Ferenc növénynév-
glosszúi?: MNy LXXVI 464—5. — *Az erdélyi magyar nyelvtu
domány kérdései: Nyr LIII, 257—67. — Die sprachlichen Resté 
einer primitíven Zahlart und die ungarischen halbierenden Zah-
Irn: Sthlachter Fcstschr. Wiesbaden 1979. 281—6. — Levélrészlet 
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a névtudomány műszavairól: Névtani Értesítő 1979/2. 33—4. Ism. 
'Körösi Csoma Sándor indulása: Korunk XXXVlii, 926—9 (Csetri 
Elek könyvéről). 

1980. Nép és nyelv. Válogatott tanulmányok, cikkek. IV. Buk. 
1980. 675 1. Kriterion Könyvkiadó. — *A Szótörténeti Tár szer
kesztése közben: MNy LXXVI, 10—24. — 'Április bolondja, bo
londok napja és áprilist jártat: A Hét XI/15. 6—7. — *A ro
mániai fiatal magyar nyelvészek munkájáról: Műv. XXXIII/7, 
3 9 ^ 0 (Képpel). 



SZABÓ T. Attila: 
LIMBA § I LITERATURA 

CUPRINS 

I. CiTE CEVA DESPRE CULTlVAREA LIMBII 
Perpetua innoire a limbii . . . 5 
Cultivarea limbii si istoria limbii . 10 
Despre un cuvintel al limbii noastre 17 
Berúg . . . 20 
Variantele diák §i deák 23 
Despre expresia Bűbájos vagy! . . 26 
Variantele gyerek si gyermek . . . 30 
Hivatalos vagyok oda én is 35 
Forma de conditional várnók $i variantele . 39 
O „inadvertentá": stíals2 $1 síelsz . . . . 41 
Dsida Jenő gi cultivarea limbii 43 
Despre activitatea tinerilor lingvisti maghiari din 

Románia . 46 
O carte despre viata limbii maghiare . 52 
Biográfia limbii maghiiare . . . . 54 
Biográfia limbii maghiare — in englezá 60 
Trásáturile .specifice ale limbii noastre G7 
Originea íji íormarea limbii maghiare 71 

IL NUMELE $1 ÓMUL 
Toponime superstitioase 92 
Nume de strázi cu prefixul Bel — in Clujul de odi-

nioará 96 
Angyalhegye î Zangyalhegye 98 
Arsága 100 
Benemig, Belemig . . . . . . 101 
Cinegető, Cinigető 103 
Em,án, Josikmán 106 
Bfizek $i variantele lui 108 
Haparnyak 110 
Hegyesel . . . 112 
Piriül Kásövér 113 
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KüLiik, Kürlik, Kulik . . 114 
Mézmár, Szőlőmár . . . 116 
Mylsid 117 
Cuvíntul rév ^i var iantele sale in toponimele din 

Transi lvania 119 
Vérvölgy . . . . 125 
Veszekedő erdő . . 127 
Zörk, Zörke, Zerke . . . . . 128 

III. CARTEA §1 LITERATUKA 

Arta ex-libris-ulni 130 
Trei ex'libris-uri ale bibliotecii Colegiului Reformat 

din Cluj . . 137 
Din trccutul legátorici de cárti in Cluj . . . . 142 
Ce gen de cintec este virágének {— c intarea florilor) 145 
Coni i ibutü la istoricul cíntecelor sLudenteijti maghiarc 162 
Elíigiul studentului . . ._ 174 
T,a obiríjia textului a douá cintece populare maghiare 176 
O poezie de Csokonai devenitá cintec studcntesc . 183 
Despre un cintec de pe vremea turcilor . . . . 187 
Un piesupuü cintec al lui Kemény János . . . 190 
Douá interprctár i alc devizei 'Pro Libertate ' a Itu-

rutilor . . . 196 
Visul lui Bánffy Farkas 198 
Serisori ale lui Arany $i referiri la Arany in co-

rcspondenta lui Szabó Károly 202 
íntilniri le lui Móricz Zsigmond §1 Kelemen Lajos . 208 
In afara l i teraturii? 215 
Note la monográfia lingvisticá a poemului Szabács 

Viadala . . 226 
Anecdotc cálStoare . . 236 
Soarta pove5tilor noastre populare . . . 239 
Cintecele noastre . . 246 

IV. NOTE DE L E C T U R A 

Bánffy Jánosné: Memoriile din epoca luptei pentru 
l ibertate 252 

Csüry Bálint: Dictionarul graiului maghiar din zóna 
Some$ului inferior 254 
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O moiiografie dcsprc onomastica románeascá din 
Tara Fágára$ului 258 

MargLnalii la o noufi publicatie despre ceangál 260 
Portul popular maghiar din zóna Cálata . . 269 
Fenno-Ugric Vocabulary 272 
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