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likációim egyike. Ebben többek közt megállapítottam: jelentek meg hasonló modern értelmezésű chresto-
mathiák az 1960-as években — pl. a bloomingtoni Uralic and Altaic Series-ben —, ilyen mértékben „nyelv-
tanközpontú” chrestomathia azonban még aligha: Hajdú ChrSam. című egyetemi segédkönyvét 60%-ban 
a szamojéd nyelvek szerkezetének vizsgálata teszi ki (vö. NyK. 71: 466; l. a 3. sz. jegyzetet is). A kötetben ta-
lálható jurák és szelkup nyelvtannal Hajdú két addig kevéssé tanulmányozott uráli nyelv modern leíró 
grammatikáját adja. A ChrSam. a korszerű és egyidejűleg tömör nyelvleírás iskolapéldája, egy olyan szer-
ző ismeret- és tudásanyagának koronája, aki — Mikola egykori megfogalmazását felidézve — kompetens 
a szamojéd nyelvészet (valamint a szamojéd történelem, szellemi és anyagi kultúra) minden területén. 

Hajdú professzor e műveivel egyfelől a korszerű nyelvhasonlítás, másfelől a modern nyelv-
leírás alapkövét rakta le. A BUNy. és a ChrSam. egyaránt lényegre törő, egyszersmind közérthető
és kitűnő arányérzékkel megformált fejezeteket tartalmaz, és mindkét szintézis egészéről is el-
mondható: a legszigorúbb tudományos igényt is kielégítik, és emellett didaktikai szempontból is 
példamutatóak, vagyis a szakmai mellett oktatáspolitikai vonatkozásban is irányt mutatnak. 

Hajdú Pétert, a nagy tudóst, tudományszakunk fáradhatatlan szervezőjét és irányítóját, a finn-
ugor szakos egyetemi oktatás egyik vezető egyéniségét 2002. október 14-én mély részvét mellett 
búcsúztattuk a Farkasréti temetőben, a református egyház szertartása szerint. Ravatalánál Maróth 
Miklós és Rédei Károly akadémikusok, sírjánál Kenesei István intézetigazgató, a Hamburgból ér-
kezett Jevgenyij Helimszkij szamojédológus és a hűséges tanítvány, Simoncsics Péter mondott 
meggondolkodtató és megindító búcsúszavakat. Az életmű tüzetes elemzése a másik kedves egy-
kori hallgató, Csepregi Márta feladata lehet az írásom elején említett, lassanként összeálló és 1993 
decemberében kiadásra kerülő emlékkötetben. A harmadik diákja, az ígéretes tehetségű Márk Ta-
más és szegedi katedrán utódja, a sokoldalúan elmélyült, mindig korrekt Mikola Tibor professzor 
már nem lehetett a gyászolók között. Tőlük Hajdú Péter, az idősebb pályatárs és jó barát volt 
kénytelen elköszönni egy-egy szívszorító nekrológban (NyK. 88: 301—3, 97: 281—7). Hiányzott  
a nálánál két héttel idősebb, már 1994-ben elhunyt amerikai — „tiszteletbeli magyar” — jó barát 
is, akit Hajdú a „Robert Austerlitz: 60?” című írásban méltatott, és e köszöntőben egy kicsit a most 
eltávozóra is ráismerhetünk: „világszerte kedvelik, becsülik, tisztelik. Tudós produkciójáért, okos 
derűjéért, kedvességéért, kezdeményezéseiért, aktivitásáért. Ellenállhatatlanul szellemes, eredetien 
és mélyen gondolkodó személyiség.” (NyK. 86: 251). Az idézetet a folyóiratból hosszan folytat-
hatnám. Csak annyit fűzök ezúttal még hozzá: megborzongtatóan aktuális a laudatio lezárása „a fel. 
szerk.” részéről, „akit egy austerlitziáda az alábbi rébuszban örökített meg (sírfeliratnak is jó): 
»Mit mondott a kopaszkodó [sic!] Deutsch—Ungar? — HAJ-DU«” (uo. 255). 

Hajdú Péter nevét nemcsak önmaga, az uralisztika művelői is évtizedek óta a „HP” rövidí-
téssel illetik. Ebben is van persze játékosság, de mindez sokkal több annál. Meggyőződésem szerint  
e HP a modern uráli összehasonlító nyelvtudományt jelképezi, és azt, hogy akire vonatkozik, an-
nak neve fogalom, azaz érték és mérték e diszciplína mindenkori művelésében — ma és a jövőben. 
 Professzor Úr, Péter Bátyánk! Isten veled! 

ZAICZ GÁBOR 

Kiss Lajos 80 éves* 

Ezen ünnepi alkalommal kerülni kívánom a szokványos köszöntések gondolatmenetét és for-
dulatait, ezért XVIII., XIX. és XX. századi gondolkodókhoz fordulok, tolmácsolják ők mindazt, 
amit tisztelt és igen nagyra becsült ünnepeltünk munkásságáról, gondolkodásáról és tudományos 
munkáinak indíttatásáról röviden mondani óhajtok. 
 

* Elhangzott 2002. november 12-én a Nyelvtudományi Társaság felolvasó ülésén. — Folyó-
iratunk korrektúramunkálatai közben kaptuk a szomorú hírt: Kiss Lajos akadémikus, Társasá-
gunk alelnöke 2003. február 16-án elhunyt. 
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Azért teszem ezt, mivel Kiss Lajos munkásságát számos alkalommal volt lehetőségünk be-
mutatni és értékelni, s nem utolsó sorban azért is, mert ünnepeltünk egyike diszciplínánk azon mű-
velőinek, akinek neve a szaktudomány képviselőin túl, az érdeklődő olvasók széles táborában is 
ismert, elsősorban a „Földrajzi nevek etimológiai szótára” révén. A köszöntés tehát óhatatlanul 
egyfajta felsorolással egybekötött értékelésre korlátozódnék. Nem óhajtanám azonban, ha ezúttal 
nem esnék szó, legalábbis nálam avatottabb személyek tollából, hacsak mozaikszerűen is a tudós-
ról és az emberről együtt, munkássága és habitusa egy-egy általam jellemzőnek tartott vonása át-
tételes, közvetett felvillantásával. Szóljanak tehát a régiek! 

 
„A szó mint olyan nem egyedülálló szó, hanem határozott értelem és tartalom hordozójaként 

a beszéd alkotóeleme. Minthogy a nyelvhasználathoz szorosan kötődik, kollektív jelentése van, 
ami viszont társadalmi jelenséggé teszi.” 

„Nincs jobb lelki szabadság, mint sem maga, sem más előítéleteitől nem függeni.” 
„Az óceán első pillantásra végtelen, mélységében mindenütt nyugodt, mindenütt egyenlő

víztömeg. Pontosabb vizsgálatok azonban kiderítik, hogy a tenger felszíne alatt különböző áram-
latok kanyarognak, hogy a tengerben is óriási folyamatok hömpölyögnek, melyek medre — maga  
a tenger. Ez áramlatok mindegyikének megvan a tulajdon iránya, a tulajdon gyorsasága, a tulajdon 
hőmérséklete, megvan neki a maga chemiai minősége és a maga állat- és növényvilága. Távolról 
jön és messzire megy: mélységes árja különböző égöveket szel át és különböző világrészek partjait 
mossa.” 

„Kritika kell közöttünk, meg nem kérlelhető és kemény kritika, de részrehajlatlan, de igazsá-
gos. Ki kell irtanunk a hízelkedés, a szolgai csúszás lelkét, ledöntögetnünk szobrait a bálványozás-
nak; elrezzentenünk a lelketlenséget; kimutogatnunk egymás vétkeit, botlásait, kimutogatnunk az 
utat, melyen nagy nemzetek példájaként a tökély magas pontjához vergődhetni.” 

„A népek élete egy nagy szerves élet, S mint a gyümölcs, midőn rakásra gyűl, Egymást ro-
hasztva új életre éled, Szeszt fejtve ki, mikor már összefüll, A nép is így, midőn forrásra gerjed, 
Java, salakja mind eggyé vegyül; A tiszta szesz felszínre tör, kiválik, S a rothadó elem seprőbe 
mállik.” 

„Általában ezek az urak [ti. a berlini professzorok a XIX. század hetvenes éveiben] igen 
kellemetes benyomást gyakoroltak rám, csupán egyetlen dolog nem nyerte el tetszésemet, s ez az 
egész Berlini Egyetemre vonatkozik: mindennek teljes és tökéletes figyelmen kívül hagyása, amit 
szlávnak neveznek.” 

„Jönnie kell s jön is egy pillanat, mikor fény cikázik ki a ködből és felvillan a Gondolat… 
Ez az emlékezés hőstette. Keresett egy nevet, egy arcot, egy szót, tudta, hogy van, születésre vár,  
a nyelve hegyén van; előtte millió lehetőség gomolygott füstoszlopokként, míg végre megszületett. 
Megvan! Ez az! Az emlékezésben ráismert arra, amit az örökkévalóságból hozott. Ezért a nagy, 
absolut visszamenetelért minden műalkotás prófécia. Mikor nagyon, teljesen visszamegyünk a múlt-
ba, előre érkezünk. Nagyon emlékezni annyi, mint jövendőt mondani.” 

 
(Az idézetek sorrendben Hans-Georg Gadamer, Kölcsey Ferenc, Wesselényi Miklós, Riedl 

Frigyes, Bajza József, Arany László, Vatroslav Jagić és Ravasz László munkáiból valók. Hans-
Georg Gadamer: Lesebuch. Tübingen, 1997., horvát fordítása: èitanka. Zagreb, 2002. 143; Rösel, 
Hubert: Vatroslav Jagićs Briefwechsel. München, 1962. 33, 35; Ravasz László: Orgonazúgás. 
Stúdium, 1927. 34, 35. A többi idézet forrása: Vajthó László: Magyar idézetek könyve. Bp., 1942.) 
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