
Penavin Olga 

VVolfgang Steinitz: 
OSTJAKISCHE ARBEITEN, 
BAND IV. 
BEITRAGE ZUR 
SPRACHWISSENCHAFT 
UND ETHNOGRAPHIE, 

(Akadémiai Kiadó, Budapest, 1980.) 

Az I. és II. kötet után a Magyar Tudományos Akadéma és az NDK 
Tudományos Akadémiája együttműködésének eredményeképpen kezünk-
ben tar that juk W. Steinitz nyelvészeti és néprajzi vonatkozású tanulmá-
nyait és az 1935-ben az osztjákokhoz tett expedíció naplóját tartalmazó 
IV. kötetet is. A IV. kötet a III.-at megelőzve jelent meg, mintegy beveze-
tésképpen a III. kötethez, amely az 1935-ös expedíció termékeit tartalmaz-
za, azaz a nem kis fáradsággal gyűjtött, felvételezett és lejegyzett me-
séket, dalokat, találós kérdéseket. 

W. Steinitzről nem egyszer állapították már meg, hogy a finnugor 
nyelvészettel és néprajzzal foglalkozó tudósok között az egyik legnagyobb 
hatású tudós. Nemcsak a nyelvtudomány, a lingvisztika kérdései fog-
lalkoztatták, a nyelvnek nemcsak az interperszonális kommunikatív sze-
repével foglalkozott, hanem a nyelvet használó emberrel is, az ember 
társadalmi helyzetével, szerepével, foglalkozásával, testi-lelki megnyilvá-
nulásaival, hitvilágával, zenéjével táncával. Egyszóval a komplett, az egéisz 
ember érdekelte már kora ifjúsága óta. Mivel már korán, 18 éves korá-
ban rádöbbent arra — egy szüleinek írott levél tanúsága szerint —, hogy 
mint nyelvész hasznosabb lehet, mint jogász (a szülők ezt kívánták), 
sőt még az is világos volt előtte, hogy germanisztikával nem foglalkoz-
hat, mert azt nem lehet összekötni a néprajzzal, ezért az indogerma-
nisztikán át a finnugor nyelvekhez jutott el, így specializálta magát a 
finnugor hangtörténetre. A finnugor nyelvek közül is az aránylag primi-
tív körülmények között, írásbeliség nélkül, a szóbeliség fokán élő obi-
ugor nyelveket beszélő chantik és manysik vonzották. Miért? Azért — 
mondja —, mert ezek a kis népek 100 év alatt eltűnnek, asszimilálód-
nak. Kötelességünk megmenteni a még menthetőt. Ez tette az osztják nyelv 
és kultúra szinte tökéletes ismerőjévé, ezért vált az osztják nyelv és 
kultúra élete nagy témájává. Ezért szentelte szinte egész tudományos 
működését az 1939-ben 23 ezer lelket számláló, Ob folyó menti osztjá-
koknak. Szívós kitartással, rendszerességgel, önfegyelemmel, felelősség-
gel végezte gyűjtőmunkáját a terepen, mert tudatában volt annak a 
fontos felismerésnek, hogy nem az íróasztal mellett kiötlött elméletek 
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alapján, hanem a terepen gyűjtött adatok alapján, az élő nyelvhaszná-
latot követve, az ember viselkedését figyelve lehet csak igazán megala-
pozott, valós értékű következtetéseket levonni. Ilyen alapelveket követve 
Steinitz mind a nyelvtudomány, mind a folklór és etnológia terén maradan-
dót alkotott. Rögtön meg kell említenünk, hogy dolgozataiban, az egy-két 
lapnyiakban, de a könyvekben i:s következetesen vallotta a rendszerszerű-
ség elvét. Ő volt a finnugrisztikában az első nyevtudós, aki fonológiai 
kutatásokat végzett és általában hangoztatta a rendszerszerűség elvét. 
Szövegkiadványai mindig a legkorszerűbbek voltak. Gyűjtőnaplója na-
gyon szépen tükrözi azt az igényességet, pontosságra, megbízhatóságra 
törekvést, melyekkel adatszolgáltatóit, de önmagát is alapos munkára 
kötelezte szöveggyűjtéskor, szójegyzékek készítésekor, nyelvtani adatok 
vagy folklór szövegek, szokások, hiedelmek stb., elmondásakor, illetve 
rögzítésekor. 

Steinitz eredményei még ma is élnek, állandóan hivatkoznak mind 
néprajzi, mind nyelvészeti dolgozataira, osztják, vogul szövegeire, szó-
jegyzékeire, 'etimológiáira. De megtörtént az is, hogy egyes állításai nem 
találtak egyöntetű elfogadásra, vitába szálltak vele, mint pl. a finnugor 
magánhangzók történetével kapcsolatban, mikor is Beke Ödönnel, Lakó 
Györggyel, de különösen Erkki Itkonennel folytatott vitát az őscsere-
misz és őspermi magánhangzórendszerrel kapcsolatban. Ezek a viták 
azonban elegánsak, ,,sine ira" folytak, a szakma területén mozogtak, a 
legkisebb megbántottság, sértődöttség sem csendül k i a válaszokból. Stei-
nitz úgy fogta fel a vitázok megjegyezéseit, hogy együtt, közösen kere-
sik a legjobb, a legmegfelelőbb megoldást a finnugor vokalizmus törté-
netének végleges megírásában. 

Ha a most megjelent IV. kötetet olvassuk, akkor nyelvészeti, ki-
mondottan nyelvi jelenségekkel foglalkozó dolgozatokat és néprajzi té-
májúakat különböztethetünk meg. A dolgozatokban a már Steinitz előtt 
megjelent szakirodalomra hivatkozás a szakirodalom alapos ismeretéről 
tanúskodik. Az illető témával foglalkozó magyar szerzőket is jól ismeri, 
hivatkozik rájuk, vitatkozik velük. 

Mivel ezek a tanulmányok szakköröben már régen bírálóikra talál-
tak, azaz rögtön megjelenésük után igen pozitív kritikában részesültek, 
általában nagy elismeréssel szóltak róluk, illetve beépültek a tudományos 
munkákba, itt és most ú j ra részletesen elemezni és méltatni nem szük-
séges őket, csak néhány mondat erejéig térnénk ki néhány tanulmány 
tanulságaira. 

A Magánhangzóilleszkedés az osztjákban c. tanulmányban Steinitz 
élő nyelvi adatok alapján először tárgyalja az osztjákban a főnévi és igei 
ragozásban megnyilvánuló magánhangzóilleszkedés élő rendszerét. Előtte 
vagy tagadták, vagy meg sem említették a magánhangzóilleszkedést az 
osztjákban. 

A medveénektől a Leninről szóló énekig a Gyűjtőúton Szibériában 
c. könyv részletében hiteles képét kapjuk a chantik/osztjákok medve-
ünnepségeinek. Megtudjuk, hogy a 4—5 napig tartó ünnepségen, a med-
vetoron az egész falu részt vesz, de nemcsak mint néző, hanem mint 
aktív résztvevő, mint tevékeny művész. Mindenki a saját műfajában je-
leskedik. Van, aki dalol, van, aki mesét mond, táncol, jeleneteket rögtö-
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nöz, zenél stb. A medveénekek és más állaténekek különösen kedveltek, 
nyirfahéjból készült álarcot viselő énekesek adják elő, az állat mozdu-
latait, hangját utánozzák. Az idei Finnugor Kongresszuson magam is 
részt vettem a Vogul színház előadásán, mely a medveünnepi esemé-
nyeket mutatta be. (Artturi Kannisto és más XIX. századi jeles gyűjtő 
feljegyzései alajpján készítették elő előadásukat.) 

A medveünnepség tulajdonképpeni műsora azzal kezdődik, hogy az 
elejtett állatot megnyúzzák, „kigombolják", „leveszik subáját", bölcsőbe 
helyezik, kitömik a bőrét, szánon vidám ének- és zeneszó mellett haza-
viszik. Odahaza posztókkal, selymekkel feldíszítik, a szoba szent sarká-
ban egy alacsony asztalra helyezik, úgy helyezve el a fejét, hogy a neki 
szánt ünnepséget figyelhesse, láthassa. Mindenki eszik, iszik. Közben 
megvendégelik a medvét is, ételt, italt helyeznek elébe: tésztából készült 
lúd, rénszarvas, hal alakot és egy pohárkában vodkát. 

Az evés, ivás után megkezdődik a medve szórakoztatása, kiengeszte-
lése. Haláláért az oroszt okolják, mert az készítette a puskát. A szeren-
csés vadász, aki a halálos lövést adta, és társai dalban elmondják a 
medve életét, halálának körülményeit, de úgy mondják, mintha maga a 
medve vallana saját magáról. Én-formát használnak az énekesek, még 
dialógust is alkalmaznak. Ezután táncolnak, színjátékokat, szatirikus bo-
hózatokat mutatnak be álarcos férfiak. Ezek a bohózatok néha egészen 
triviálisakká válnak. Kedvenc téma az orosz adószedő rászedése, az öreg 
fér j fiatal feleségének szexszel való gyógyítása, a keresztény pap és a sá-
mán meg a bálvány versengése az emberért stb. A néphagyományt ma-
gába tömörítő s hajdan egész Észak-Eurázsiában elterjedt medvekultusz 
az osztjákok és vogul ok hitvilágáról, vallási elképzeléseiről, mindennap-
jairól vall a „művészet" nyelvén. 

A szibériai osztjákok totemizmusáról szólva elmondja a szerző, hogy 
az osztjákok két f rátr iára oszlottak, a mős és a por frátriára, melyekre 
jellemző volt az exogámia. A frátr iák több nemzetségből, azaz vérroko-
nok csoportjából tevődték össze. Minden nemzetségnek saját neve van, 
ami a totemisztikus állatősre utal (hód, medve, jávorszarvas). A totem-
állatot, „akiben" a nemzetség szelleme él, a nemzetség tagjai nem ölhet-
ték meg, húsát sem fogyaszthatták el, mert tabu volt, áldozatot mutat-
tak be neki, hogy elnyerjék támogatását, segítségét a halászathoz, vadá-
szathoz. 

A szamojéd jövevényszavak az obiugor nyelvekben, Szelkup jöve-
vényszavak az osztjákban, Tatár jövevényszavak az osztjákban és vogul-
ban, Osztják jövevényszavak az oroszban, Török jövevényszavak a oszt-
jákban c. tanulmányokban a történelmi, gazdasági, politikai, kulturális 
és nyelvi kontaktusok példamutató elemzésével jut el szerzőnk az egyes 
jövevényszavak felsorolásához és etimológiájuk kiderítéséhez. 

Rendkívül érdekes a Vadász tabunyelv és argó c. tanulmány. Az 
osztjákok minden nyelvjárásában létezik pl. egy medvenyelv, melyben 
tilos megnevezni az okossága, ereje miatt nagyrabecsült medvét, test-
részeit, cselekedeteit, a vadászatban részt vevő férfit, fegyverét és más 
fontos eszközeit, a sítalpat, edényeit, kutyáját, a medveünnep evőesz-
közét, a padot a medvétől megsértett tehenet, lovat stb. Ezek normál nyelvi 
szavai, elnevezései helyett más szót használnak. A helyettesítő szavak 
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lehetnek metaforák, szóösszetételek, deformált szavak, jövevényszavak, 
származékok stb. Egyesek szerint azért van szükség erre a titkos nyelvre, 
hogy az állat meg ne értse a mondottakat. Steinitz szerint a tabunyelv 
és az argó funkciója azonos, fontos dolgokat úgy elmondani, hogy a 
környezet ne értse. Egyfajta titkos nyelv a vadászok csoportnyelve is, 
eszköz és fegyver létük megőrzésében. 

A finnugor rokonsági terminológia rendszere c. tanulmányban az 
öcs — báty, húg — néne szembenállás meglétéről is szó esik. Ez a szem-
benállás megtalálható a finn nyelv és legközelebbi rokonai (észt, lív) 
kivételével minden finnugor nyelvben. A szerző leszögezi még, hogy a 
nemzetségi rokonság több ellentétpárra oszlik: férfi — női, öregebb — 
fiatalabb, lineáris — kollaterális ellentétpárra. Van még házassági ro-
konság. Ez elég komplikált, mert az osztjákoknál 2 asszony, 2 féleség él 
a házasságban, s ez visszatükröződik a rendszerben is. A házassági ro-
konság egyébként lehet direkt rokonság (férj, feleség, anyós, após, só-
gor) és indirekt: a direkt rokonság nemzetsége. Ez a rendszer jóval 
komplikáltabb az európai rendszernél. Hogy a finnugor rendszert meg-
értsük, nem elég a biológiai szempontokat tekintetbe venni, hanem a 
társadalmi, a szociális jelentésre is figyelni kell. 

A kötet szinte legérdekesebb fejezete az 1935 júliusától októberig az 
osztjákokhoz tett gyűjtőút naplójegyzeteit tartalmazza. A 75 kézírásos 
oldalnyi és több függelékből álló naplót folyamatosan levélben küldte el 
feleségének Leningrádba. Ezekből a feljegyzésekből tisztán és világosan 
magunk elé képzelhetjük a tudós gyűjtőt, a tanárt, a családapát, a po-
litikailag aktív és meggyőződéses kommunistát, a magánembert. Meg-
ismerjük a mindennapi gyűjtőmunka apró-cseprő örömeit, bosszúságait, 
a gyűjtőnek a jó és alkalmas adatszolgáltatóval folytatott gyors és 
eredményes munka felett érzett örömét, a buta, értetlen, gyorsan és 
rosszul, érthetetlenül beszélő adatszolgáltató miatti bosszúságát. Ma-
gunk előtt lát juk a gyomrát fájlaló, lázas beteg gyűjtőt, a vendégség-
ben a vodkát kénytelenségből felhajtó gyűjtőt, a gyűjtőt, akit gyötör-
nek a szúnyogok, a földön háló, a primitív körülmények miatt napo-
kig nem borotválkozó, hetekig nem fürdő embert, aki szívből örül olyan 
apróságnak, hogy végre ágyban alhat, megfürödhet, fehérneműt válthat 
és tisztességesen ellátják, postát kap és küldhet, tisztaság, rend van 
körülötte. Látjuk, hogyan örül a medveünnepen való részvételnek, a 
sikeres és jól hallható fonográffe'lvételnék, a végre pontosan lejegyzett 
szövegnek, mesének, dalnak, a nehezen kibogozható rokonsági rendszer 
megfejtésének, valamelyik grammatikai alak felfedezésének, illetve meg-
magyarázásának, a szent helyek meglátogatásának, ahol még látszik az 
áldozati ló maradványa. Látjuk, mennyire gyönyörködik a szép he-
gyekben, a teliholdban, a csodálatosan szép naplementében, a hófehér 
hattyúkban, a sok madárfajtában, a gyermekekben, a szép és kecses 
zeneszerszámokban. A jegyzetekből tudjuk, hogy milyen nagy volt az 
öröme, mikor meglátogathatott egy régi osztják temetőt, részt vett a 
temetőben tartott toron, fényképezhetett kedvére, iskolát, kolhozt látogat-
hatott s örült annak a csekélységnek, hogy van egy asztala, ahol kite-
regetheti könyveit, papírjait és dolgozhat. A napló azt is elárulja, hogy 
a legnagyobb örömet, megkönnyebbülést, felszabadulást a nyomasztó 
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gond alól „az expedíciónak a vége" jelentett. Az eredménnyel meg lehe-
tett elégedve: 30 füzet kb. 1000 oldalnyi feljegyzés 51 jurtából, 30 mese, 
45 dal, 20 találós kérdés, 5 elbeszélés, 60 elnevezés, 31 fonográffelvétel, 
160 fénykép szép teljesítmény az aránylag rövid idő alatt. 

A naplót a füzetekben található anyag jegyzéke egészíti ki, Steinitz 
felvételei és munkáinak bibliográfiája zárja le a kötetet. 

A szép, hibátlan kiállítású könyv az Akadémiai Kiadó jó hírnevét 
öregbíti. A IV. kötet kiállítása semmiben sem marad el az I. és II. kötet 
kiállításától. 
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Matijevics Lajos 

MAGYAR CSOPORTNYELVI 
DOLGOZATOK 1. 

(Hajdú Mihály: A csoportnyelvekről, Budapest, 1980. Kiadja az 
ELTE Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárási Tanszéke valamint a MTA 
Nyelvtudományi Intézete) 

„Űj sorozatot indított az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Magyar 
Nyelvtörténeti és Nyelvjárási Tanszéke, valamint a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Nyelvtudományi Intézete". Ezeknek az ú j füzeteknek 
az ,a célja, „hogy közzé tegyék mindazt a népnyelvi, nyelvjárási, regioná-
lis köznyelvi, szaknyelvi stb. értéket, amely szakdolgozatokban, doktori 
disszertációkban, néprajzi és nyelvjárási pályázatok pályaműveiben meg-
mentésre kerül ugyan, de publicitásra nem számíthat." — olvashatjuk 
Hajdú Mihály első mondatait a bevezetésben. Bár a kiadványokból már 
három szám érkezett hozzánk (Németh Marietta: A mályinkai szénégetés 
szakszókincse, 2; és Túri Teodóra: A kisbéri szíjgyártás szakszókincse, 
3.), ez alkalommal csupán az elsővel foglalkozunk részletesebben. Már-
csak azért is összpontosítottuk figyelmünket a sorozat első füzetére, mert 
itt találjuk meg összefoglalva azokat az álláspontokat és nézeteket, ame-
lyek a nyelvtudomány viszonyulását igyekeznek feltárni a csoportnyel-
vekhez. Ugyanakkor itt foglalja egybe Hajdú Mihály a csoportnyelvek 
mai helyzetét, értékelését, miközben több történeti tényre és igazságra 
is fényt derít velük kapcsolatosan. 

Nem lesz hiábavaló kiindulni egy nem éppen kecsegtető adatból, 
amikor a csoportnyelvek iránti magatartásunkról szólunk. Scheiber 
Sándor (A Magyar Nyelv III. 230. old.) ismertetőjében felhívja a figyel-
met, hogy legrégibb tolvajnyelvi szó jegyzékünket már kilencszer közzé-
tették (Dugonics András, Sima Ödön, Mochnick Károly, Györffy István, 
Balassa József háromszor is, Szirmay István és Zolnay Vilmos). Nos, ezek-
után felmerül a kérdés, hogy erre azért kerülhtett-e sor, mert a főszer-
kesztők valahányszor újdonságként kezelték a szójegyzéket, vagy a köz-
zétevőkben élt állandóan olyan szorongás, hogy sem a közvélemény, sem 
pedig a nyelvtudomány nem értékelte kellőképpen a cikket, s minden 
megjelentetés tulajdonképpen újabb felhívás is volt a további teendőkre 
és feladatokra. Ha átolvassuk Hajdú Mihály hosszú tanulmányát, azaz 
nagyító alá vesszük a Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok 1. számú füze-
tét, akkor megközelítő feleletet kapunk e kérdésekre. A hatvan oldalas 
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füzetből az derül ki, hogy még számtalan kétely, még nagyon sok kérdés 
tisztázatlan maradt a csoportnyelvekről mindezidáig. Első, és egyben a 
leglényegesebb fontosságot éppen ezért tanúsíthatunk e tanulmánynak, 
mert megpróbálja — s jó hozzáállással — elindítani a legégetőbb kérdé-
sek tisztázását. A nyelvi csoportok és a nyelvhasználati különbségeik fe-
jezetben a csoport fogalma mellett két olyan kérdéskört sikerül jól meg-
világítania, mint a csoportnyelv és a nyelvjárás, valamint a csoport-
nyelv és a nyelvtörténet viszonya. „A nyelvtörténeti kutatások folya-
matában igen nehéz tekintettel lenni a csoportnyelvi vonatkozásokra, s 
csak az utóbbi időszakok nyelvi vizsgálatai teszik ezt könnyebbé . . . a 
nyelvemlékek nyelvcsoportjához való kötése már nem valósítható meg 
ezekkel kapcsolatban" — mondja Hajdú Mihály. 

Másik lényeges, s nagyon időszerű kérdés a bevezető tanulmányban 
a csoportnyelv sajátságainak a feltárása. Még mindig vitatott kérdése a 
nyelvtudománynak, hogy a csoportnyelvek elnevezés vagy az ilyen meg-
nevezések, mint katonanyelv, orvosi nyelv, diáknyelv helytállóak-e, nem 
szorulnak-e helyesbítésre, mivel felépítésükben nem térnek el attól a 
nyelvtől, amelyikhez tartoznak, csupán szókincsük változott meg, arra 
szorítkoznak és vonatkoznak a különbségek. Hajdú Mihály részletesen, 
példák segítségével próbálja igazolni „A nyelvi jelek típusainak csoport-
nyelvi sajátságai" fejezetben, hogy bizonyos körülmények között és sa-
játos esetekben nemcsak a szókincse, hanem a hangrendszere és a mon-
dattana is megváltozhat egy-egy csoportnyelvnek. S ezzel újabb kérdés-
kört igyekszik elindítani mindazokban, akik alapos ismerői a csoport-
nyelvek-struktúrájának. Kár, hogy nem fejtegeti részletesebben ezt a 
kérdést, s nem mutat rá a nyelvtudomány és a nyelvészek által is elfo-
gadott megkövesedett felfogásokra és sérthetetlen szabályokra. Feltéte-
lezzük, hogy e kérdéskör tisztázásának megvalósításaira helyet adnak a 
későbbi füzetekben és dolgozattémákban a szerkesztők. Nem utolsó szem-
pont annak a tisztázása sem, hogy mindmáig miért nincs egy argószótára 
a magyar nyelvnek, s miért maradtak csak töredékek, rövid szójegyzé-
kek egy-egy csoportnyelvből, s hogy miért olvashattunk csupán az utóbbi 
években több csoportnyelvi tanulmányt a Magyar Nyelv, a Magyar 
Nyelvőr és más folyóiratok lapjain. Reméljük, hogy a csoportnyelvi dol-
gozatok beindítása nem marad meg csak az indulási és a kezdeti stá-
diumban, hanem koncepciójához méltón követi elképzeléseinket és tenni-
valóinkat. 

Végezetül hadd hívjuk fel a figyelmet még egy lényeges mondatára 
Hajdú Mihálynak: 

„Amennyiben országhatárainkon kívülről olyan témájú és minőségű 
dolgozatot kapunk, amely beleillik a sorozatba, és amelynek kiadása 
hasznos, szükséges, vállaljuk a megjelentetését ugyanazokkal a föltételek-
kel, mint a hazai kutatók munkáit." Ezek után nem leszünk szerények, és 
valóban nagyon sokat várunk ezektől a dolgozatoktól. 
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