
A nyelvújításWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú t j a i r o k o n népcinknél

Előadásom annyiban kapcsolódik PÁZMÁNYPÉTER munkásságához, amennyiben ő mindig
szívén viselte anyanyelvének felemelését, kiművelését.

A nyelvújítás - az értelmező szótár szerint - a nyelvnek új szavakkal, kifejezésekkel
való, mozgalomszerű gazdagítása. Ez a mozgalomszerű nyelvgazdagítás különösen jellem-
ző Közép-Európa és Kelet-Európa kis népeire, amelyeknek történelmük egy bizonyos sza-
kaszában évszázadokkal vagy még ennél is hosszabb idővel rnérhető kulturális lemaradást
kellett rövid idő alatt póiolniuk.

Az uráli nyelvcsaládon belül a nemzeti nyelv állapotát, szerepét illetően három típu st
különböztethetünk meg, bár egy-egy típuson belül az azonos vonások mellett lehetnek
szembeötlő különbségek iz.

At. első csoportba sorolhatjuk a magyart, a fmnt és az észtet. Mindhárom nyelv mögött
sok évszázados gazdag vagy viszonylag gazdag írásbeliségű múlt áll, de mindegyiknek
megvolt a maga versenytársa, amely akadályozta a kibontakozásban. A magyart a latin és
részben a német, a fmnt ennél fokozottabb mértékben a svéd, az észtet pedig a ném et, majd
a múlt század utolsó negyedében és a jelen század első két évtizedében az orosz is. Emellett
bizonyos fázíseltolódást figyelhetünk meg a három nép kulturális fejlődésében, melyet nyel-
vi szempontból jól illusztrál a teljes bibliafordítások elkészülte. A magyaroknál ez az idő-
pont 1590, a finneknél 1642, az észteknél pedig 1739.

A magyaroknál a XVIII. század utolsó évtizedeiben indul a nyelvújítás mozgalma, s
KAzINCZY személyében kimagasló vezéregyénisége támad. Az ellentétes nézetek heves ösz-
szecsapása jellemző a mozgalomra, amely a XIX. század húszas éveire győzedelmeskedik.

A fmneknél nincs olyan, ~"':egész művelt nagyközönséget megmozgató, indulatba hozó
nyelvújító mozgalom, mint a magyaroknál. A fmnekre inkább akitartó, szívós nyelvjobbító
tevékenység jellemző, s sokkal kevesebb a szélsőség, mint a magyaroknál. A finn nyelvújí-
tás egyik kiemelkedő alakja, de nem vezére a Kalevala megalkotójaként ismertté vált ELIAS
LÚNNROT (1802-1884). A fmn nyelvújításban használt eljárások egyik jellemző példája
PALMEN svéd professzor jogi kézíkönyvének finn fordítása, melyet LÚNNROT végzett el
1836-ban, s egy kb. 1000 új szóból vagy még meg nem gyökeresedett jogi terminusokból
álló jegyzéket csatolt hozzá. A finn nyelvújítás dandárja az 1820-as évektől körülbelül fél
évszázadon át tart, s LÖi-mROT hatalmas, mintegy 200 000 szót tartalmazó finn-svéd szó-
tárának megjelenése (1866-1880) tetőzi be.

A korábbi évszázadokban a finn írásbeliség a nyugati nyelvjárásokon alapul, de a XIX.
században, elsősorban LÖiffiROT működése nyomán, a keleti finn nyelvjárások szókincse is
bekerül a Kialakuló finn irodalmi nyelvbe.

A finn nyelvújítás eljárásait tekintve nagy vonalakban megegyezik a magyarral. Sokat
merít például a nyelvjárásokból.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA kaasu 'hideg köd' jelentésű nyelvjárási szóból lett a gáz

szó, a kide 'hókristály' szót üvegkristály jelentésben kezdték használni, a puisto 'berek'
jelentésű szóból lett a park stb.

A finn és az észt nyelvújítás a nyelvjárási hátteret tekintve jobb helyzetben volt, mint a
magyar. A magyar nyelv egyik nagy előnyeként szoktuk emlegetni, hogy igen egységes. Az
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őrségi magyar és a székely különösebb nehézség nélkül megérti egymást Több mint két
évtizedes műfordítói munkásságom során azonban gyakran kellett tapasztalnom, hogy a
sokkal jelentősebb nyelvjárási különbségeket mutató finn és észt nyelv több szinonimát tu-
dott adni az irodalmi nyelvnek, mint a magyar.

Nagy mértékben élt a finn nyelvújítás aszóképzés lehetőségeivel, s ritka kivételtől el-
tekintve, nem élt vele vissza. A szóösszetételeknél szintén mértéktartók a finnek. A magyar
csőr (cső+orr) típusú összevonásra egy példát szokás idézni VOLMARIK.!LPINENtől(1810-
1883), a tos ina 'történelem' szót, amely a tost 'igazság'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ tarina 'monda, rege' összevoná-
sából keletkezett, de a mai szótárakban már nem találjuk nyomát.

A finnt általában purista nyelvnek tartják. LAURIHAKULINENemlíti a finn nyelv rend-
szeréről és fejlődésről írt híres könyvében (L. HAKULINEN,Razvityije i sztruktura finsz-
kogo jazüka. Csaszty II. Moszkva, 1955, 104), hogya finn nyelv sok esetben kénytelen a
saját szóalkotásra, mert bizonyos hangszerkezetü szavakat nagyon nehezen tud befogadni.
A struktúra szót például "ruhtuuri alakban tudná átvenni.

A finn nyelv purista volta azonban megtévesztő. Vegyük a magyar hadnagy, százados,
őrnagy, ezredes, tábornok szavak finn luutnanti, kapteeni, majuri, eversti, kenraali meg-
felelőit. A magyarban ezeket a fogalmakat mind belső alkotású szavakkal fejezzük ki, a
finnben viszont egytől egyig idegen átvételek. 1. KNnVILAkülönböző időből és szakterület-
ről származó magyar és finn szövegeken végzett statisztikai számításai (Uralisztikai tanul-
mányok. Bp. 1983. 221-233) fényesen bizonyítják, hogy a finn ugyanannyi idegen ill.
nemzetközi szót használ, mint a magyar.

Ennek ellenére a magyar, a finn és az észt szókincsre, hála e három nyelv nyelvújítási
irányzatának, a saját hagyományos szókincs s az ebből képzéssel, összetétellel alkotott új
szavak jellemzők, s ezt pozitív jelenségnek kell tartanunk. HAKULINENelőbb emlitett mű-
vébenaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(V 8 ) arról ír, hogy az ahvenanmaai (álandi) svéd paraszt negyven évvel ezelőtt még
igen nehezen értett meg egy újságbeli vezércikket, mivel a svéd nyelvben olyan rendkivüli
nagy az idegen szavak aránya. Az erdélyi román falusi lakosságnak tizenöt évvel ezelőtt
még a helybeli pedagógusoknak kellett megmagyarázniuk a politikai vezetők beszédeit a
francia és más újlatin eredetű nyelvújítási szavak tömege miatt. A svéd és a román típusú
nyelvújításnak lehetnek előnyei, de a kulturálisan elmaradott néprétegek felemelkedését
gátolja, lassítja.

Az észt nyelvújítás, bár időben messzi esik a magyartói, hiszen a XX. század első felé-
ben játszódott le, mozgalomjellegét tekintve közelebb áll hozzá, mint a finn. Elmondhatjuk
róla, hogy bámulatosan rövid idő alatt az európai irodalmi nyelvek szintjére emelte az ész-
tet. Az 1971-ben elhunyt nagy észt író, FR. TUGLAS írta néhány évvel halála előtt, hogya
század eleji észt irodalmi nyelv még sokkal nehézkesebb, szegényebb volt, mint az a nyelv,
melyen idős korában írhatott.

Persze az előfeltételek adva voltak, s az észt nyelvújításnak két kiváló vezéralakja is
támadt 1. V. VESKI (1873-1968) és 1. AAVlK (1880-1973) személyében. VESKI volt a
mérsékelt, megfontoltan haladó, AAVlKa hevesebb, szélsőségekre hajló, de ezeket a szélső-
ségeket VESKl szépen lenyesegette. AAVlK szerint a nyelvújítás görbéjét a végtelenig kell
meghosszabbítani. Lehetségesnek tartja az idegen szavak tömeges átvételét is nyelvre való
tekintet nélkül, ha ezek beilleszkednek az észt nyelv hangrendszerébe, nem rontják a nyelv
hagyományos hangzását. Ő maga ezt az elvet esztétikai purizmusnak nevezi.

A rokon nyelvek szókincsének forrásul való felhasználása a magyar nyelvújítóknál
csak kuriózumképpen merült föl, egyetlen szót kölcsönöztünk a lappból, a mintát, de ké-
sőbb erről is kiderült, hogy végeredményben norvég. A finn nyelvújítók néhány szót átvet-
tek az észeből. Az észt nyelvújítók már jelentősebb mértékben merítettek a finn szókincsből.
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Az A;\VIKtól javasolt finn átvételekből is meghonosodott legalább száz. Az észt nyelvújítók
a távolabbi rokon nyelvekből, pl. a cseremiszből és a mordvinból is kölcsönöztek néhány
szót. A cseremisz nu/go 'jegenyefenyő' szó például nulg alakban honosodott meg az észt-
ben. Jelentős a finn mintára megalkotott észt képzett szavak és összetételek száma.

AAVIKegy olyan eljárást is meghonosít, mellyel sem a magyar, sem a finn nyelvújítók
sohasem éltek, a mesterséges szóalkotást. 297 mesterségesen konstruált variánsból választ-
ja ki például AAVIKa veenda 'meggyőz' igét. Ezt a szót 1914-ben alkotta, s az hamarosan
gyökeret vert az észt nyelvben, ma már több származékkal együtt találjuk a szótárakban,
az összetételekről nem is beszélve. AAVIKmesterségesen alkotott szavainak száma mintegy
150, amelyeknek körülbelül egyötöde honosodott meg, több közülük a leggyakrabban hasz-
nált észt szavak közé tartozik, mint pl. a reetma 'elárul', sitras 'őszinte' stb. A legtöbb
mesterségesen alkotott szó 1913 és 1917 között került be az észt nyelvhasználatba.

Az észt nyelvújítás jó példája annak, hogyan képes a hozzáértő mesterséges beavatko-
. zás rövid néhány évtized alatt átformálni egy nyelvet, ha ezt a társadalom is igényli.

A fmnek, észtek, magyarok közül jelenleg az észteknél folyik a legélénkebb nyelvműve-
lő tevékenység. Egy külön bizottságot létesítettek, amelyhez bárki beküldheti, ha új szót
talál ki, s ha a bizottság megfelelőnek, találja, a sajtón, a rádión, a televízión keresztül nép-
szerűsíti, s így számos szerenesés új szóalkotás honosodik meg napjainkban is az észtben.

A másodile csoportba olyan népek tartoznak, mint a zürjén, a votják, a cseremisz és a
mordvin. Ezeknek a népeknek az írásos hagyománya jelentősebb, mint ahogy a köztudat-
ban él. A XVIII. század második felétől 1917-ig a votjákoknál például 200, a cseremiszék-
nél 255 nyomtatott kiadvány látott napvilágot. Ezek többségükben vallásos tárgyú írások
voltak.

A zürjének XIV. századi írásbelisége hamarosan teljesen feledésbe merült, úgyhogy ez
a későbbiekben nem jelentett számukra kulturális előnyt. A szóban forgó népek nyelvújítá-
sa századunk 20-as éveiben és a 30-as évek első felében folyik, s a hivatalos irányítás jel-
lemző rá. A párt- és állami szervek foglalkoznak a nyelvi problémák megoldásával, de ebbe
bevonják a szakértők, elsősorban a pedagógusok széles körét is.

A zürjéneknél 1918-ban a Sziktivkar, tehát a mai fóváros környéki pedagógusok kon-
ferenciája határozatot fogad el arról, hogy ennek a vidéknek a nyelvjárása szolgáljon a
zürjén irodalmi nyelv alapjául. Különben a korábbi kiadványok is elsősorban ennek a
nyelvjárásnak a nyelvén alapultak. Az említett határozatot két évvel később a zürjén orszá-

gos oktatási konferencia is megerősítette. 1923-ban egy hasonló határozat tette meg a
permják nemzetiségi kerzet fóvárosa, Kudimkar környékének nyelvét a permják irodalmi
nyelv alapjának. Tipikus jelenség volt ez. Sok évszázados elmaradást kellett rövid idő alatt
pótolni, s nem volt idő kivárni, hogy a természetes fejlődés döntse el ezeket a kérdéseket,
így határozattal oldották meg őket.

1953 decemberében magam is részt vettem Joskar-Olában azon a konferencián, amely
a két cseremisz irodalmi nyelv, a hegyi és a mezei közelítését tüzte ki célul. A megelőző
évtizedekben -samáé volt mezei irodalmi nyelvben a többes szám jele, pl. p6rt-samáé
'házak'. Egy ekkor elfogadott határozat szerint a -wlak többesjel vált kötelezővé, s 1954.
január l-jétől ). sajtóban és a rádióban már aaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp o r t -w la k 'házak' formát használták és hasz-
nálják jelenleg is.

A szókincs bővítésére fóként a nyelvjárások szolgáltak forrásul ezekben a nyelvekben.
A leggyakoribb eljárás a nyelvjárási szavak némileg módosított jelentésben való irodalmi
nyel vivé tétele volt. Így például a zürj. f is 'verekedés' jelentésű szóból az irodalmi nyelvben
'harc' lett, a cser. tiste 'jel' szót 'zászló' jelentésben kezdték használni, a mord. kajavks
'adó' szónak pedig 'vám' lett az új jelentése. Széltében kihasználták a szóösszetétel lehető-
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ségeit, pl. zürj. ii som 'kőszén' (iz 'kő', som 'szén'), cser. imnáwij 'lóerő' (imne 'ló', wij
'erő').

A magyar csőr szóhoz hasonló összevonások is születtek, pl. a cser. törstul 'elektro-
mosság' a törstalmö tul 'ugráló tűz' jelzős szerkezetből, de ezek egy-két kivételtől eltekint-
ve nem maradtak meg.

Az oroszból való kölcsönzéssei kezdettől fogva élt e nyelvek nyelvújító mozgalma, de
kezdetben jóval kisebb mértékben, mint a későbbiekben.

A legkiemelkedőbb nyelvújító vezéregyéniség minden bizonnyal a kiváló votják költő
és tudós, GERD KUZEBAJ (1898-1941) volt, aki ismerte a finn, az észt és a magyar nyelv-
újítást és követendő példát látott bennük.

A zürjének, votjákok, cseremiszek, mordvinok nyelve szűkebb keretek között használa-
tos, mint a finn, az észt és a magyar. Ezeken a nyelveken folyik az elemi iskolai oktatás,
napilapok, folyóiratok, szépirodalmi művek jelennek meg rajtuk, s a helyi rádió- és tévé-
adásban is jelentős szerep jut nekik. Az állami és a gazdasági életben azonban már alig
vagy egyáltalán nem használatosak, s a természettudományokat sem művelik ezeken a
nyelveken. A nemzeti kultúra szükségleteit azonban kielégítik, s alkalmasak akár európai
szintű irodalmi művek létrehozására.

A harmadik csoportba tartoznak a vogulok, azosztjákok és a szamojéd nyelvek. Ezek-
nél a népeknél, ha az októberi forradalom előtt volt is valami írásbeliség - egy-két ábécés-
könyv és bibliarészlet már a múlt században megjelent nyelvükön -, az 1-2 %-os írni-
olvasni tudás mellett azonban nem lehetett különösebb jelentőségük. A forradalom után
általában kijelöltek egy-egy nyelvjárást. amelynek alapján ki kellett munkálni az új iro-
dalmi nyelvet. A nagy nyelvjárási különbségek miatt a többi nyelvjárás részvétele az új iro-
dalmi norma megteremtésénél rendszerint nem jött szóba.

Aszókészlet hiányainak pótlására itt még nagyobb szükség volt, mint az előző csoport
nyelveinél. Ezt is fölülről irányították, de más megoldás aligha jöhetett volna szóba. Abból
ítélve, hogya vog. towlingyap, a nyenyec tirt'a nano, az enyec tide oddo 'repülőgép' sza-
vak szószerinti jelentése egyaránt 'repülő csónak', vagy a vog. naingyap, az osztj.
tu tinggap , a szelkup fül' alako, az enyec tu oddo 'gőzhajó' viszont szószerint mindenütt
'tüzes csónak' (Zakonomemosztyi razvityija lityeratumüh jazükov narodov SzSzSzR
v szovetszkuju epohy. Otvetsztvennüj redaktor torna: N. A. BASZKAKOV.Moszkva, 1969.
360; 476), a nyelvújítás ügyét Szibériában nagy területet összefogó biztosságnak kellett
irányítania. Ezt a bizottságot az az elgondolás vezérelte, hogy az egyes népek jellegzetes
környezetéből kiindulva nevezzék meg az új fogalmakat. Később az oroszból való közvet-
len kölcsönzés háttérbe szorította ezt az eljárást.

Az obi-ugor és a szamojéd nyelvek funkciója még szűkebb, mint az előző csoportban
tárgyaltaké. Részben az elemizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfokú oktatásban, továbbá a helyi sajtóban jutnak szerephez,
s a szép irodalom művelésében. A nálunk is jól ismert JUVAN SESZTALOVpéldául vogul
irodalmi nyelven írta verseit, melyek nemzetközi hímevet szereztek neki.
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