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,,KEZDETBEN VALA A MONDAT"
Klemm Antal, a magyar nyelatdrt4net pdcsi professzora

Temesi Mihrily eml4kdnek

Amikor a P6csi Erzs6bet Tudomdnyegyetem vezet6i 1930-ban Klemm Antalt meghivtdk
P6csre, tiszt6ban voltak azzal, hogy kivel kivdnj6k er6siteni a bolcs6szkar professzori ka-
r6t. Tudt6k r6la, hogy a meghivott, akkor negyvenh6t 6ves tud6st 1923-ban a pesti egyete-
men nyelvtcirt6netb6l mag6ntan6rr6 k6pesitett6k, s 1927-ben a Magyar Tudom6nyos
Akad6mia levelez6 ta$6v6 v6lasztott6k. Hire jdrt annak, hogy az Eur6p6t tanulm6nyuta-
kon bej6rt kutat6 a latinon kivi.il ndmet, francia, angol, orosz finrL 6szt 6s mordvin nyelven
olvas 6s besz6l, s eredetiben tanulmdnyozza az 6gijrijg klasszikusokat. A szakemberek a
mriveit is olvashatt6k m6r 1917-ben megjelent az eredeti nyelvteriileten gyrijtdtt anyagot
tartalmaz6 Mordoin szdaegek cimri kiadvdnya ) s 1928-ban nyomtat6sban napvildgot ldtott
akad6miai sz6kfoglal6 el6ad6sa, Amondattan elmdlete. Es a szrikebb szakmai kcizegen kiviil
is tudt6k Klemm Antalr6l, hogy benc6s szerzetes, s 1907-ben pappe szentelt6k.2

A p6csi bcilcs6szkaron 1932. szeptember 21,-6nlarlotta programad6 el6ad6sit.Ett6l az
tinnepi esem6nyt6l kezdve 1940-ig a magyar nyelvtort6net 6s a finnugor osszehdsonlit6
nyelvtudom6ny professzorak6nt tev6kenykedett. Mivel a v6ros nem tudta megtartani
bolcs6szkardt, Klemm is Szegeden folytatta munkdj6t. Tanitv6nyainak, koll6g6inak visz-
szaeml6kez6seib6l egy szelid 6s boldog ember k6pe bontakozik ki. |61jellemzi b6k6s ter-
mfszet6l, hogy a legszigorribb kifejez6s, amit m6ltatlanokra pazarolt, ez volt; huncut em-
ber. De m6gez is csak ritk6n fordult el6. Ilyenkor inkdbb hallgatott. V6lasztdkosan irt 6s
besz6lt, a durvdbb kifejez6seket tal6n nem is ismerte. A nyelvtdrt6neten kivdl fdldi dol-
gok nem 6rdekelt6k. j6t6kony brira alatt 6lt, mint iiveghizban egy k6nyes, ritka nciv6ny.
Nem vett tudomdst a h6tkdznapi 6let realit6s6r6l. Lehet, hogy boldogsdg6nak ez volt a

1 Klemm Antalnak a mordvin nyelvvel kapcsolatos kutatiisait, kcizlem6nyeit a k6s6bbi kutatds
hasznositotta. L:isd: Keresztes L6szl6: Beoezetds a mordain nyelzs€szetbe (Debreceni Egyetemi
Kiad6, Debrecen,2011) cimri k<inyv6t, s ennek hivatkozi{sait.2 Klemm Antal 1883. szeptember 1-j6n sziiletett a Vas megyei L6krin, kispolg6ri csalddban. IskolS-
it K6szeg, majd Sopron benc6s gimn6zium6ban jfuta,1902-ben Sopronban 6retts6gizett. Felsdfo-
kri tanulm6nyait a pannonhalmi f6iskolin, illetve a Pdzmiiny P6ter Tudom6nyegyetem magyar-
latin szak6n vdgezte. 1907-ben szakvizsgir! l90S-ban tandri k6pesitd vizsgit tet!. Bar6ti Szabb
Ddttid nyelzte nyeloiliittdsi szempontb6l cin.d szakdolgozatdt professzora, Simonyi Zsigmond a Nyel-
v6szeti Fiizetek 50. sziimak6nt kiadta (Bp., L908). 1909-ben a pesti egyetemen doktoriilt. Kcizben
1902-ben a Szent Benedek-rend noviciusa lett, s 1907-ben pappd szentelt6k. A doktordtus meg-
szerz6se utdn kiilf<ildi tanulmiinyokat folytatott (P6rizs, London, Briisszel, R6ma, Oxfor4 Stock-
holm). Finnorszigban, majd Oroszorszigban a finnugor rokon nyelveket tanulmdnyozta. 1932-
t61 a nyelvtdrt6net professzorak6nt megkezdte el6adi{sait a P6csi Tirdomdnyegyetem bolcsdszka-
riin. A p6csi btilcs6szkar megsztintet6se u16n1941-t6l nyugdijba vonuliis6ig, 1955. augusztus
1-j6ig a Szegedi Tudomiinyegyetem professzora volt. P6cst6l nem szakadt el: a sziinid6ket €s a
nyugdijas 6veket itt toltdtte. Itt halt meg nyolcvan6ves kordbary 1963, december 23-dn. (Temesi
Mih6ly: In memoriam Klemm Imre Antal. Magyar Nyela, 1984,259-271,) P6csett lakdst tartott
fenn. Lakcime: Petrezselyem u. 50. (Egyetemi Almanach t937/38.53.), Arprid u.24/1. (Egyetemi
Almanach L939/40.51.) V6gs6 nyughelye a P6csi Kciztemet6 P parcellij6ban tal6lhat6.
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Klemm Antal (iilve) 6s Temesi Mih5Lly

(A P 6cs Lexikon kiad6j6nak enged6ly6vel')

titka. A politikai viszonyok villtoz6s6tsemktivette. Amikor az citvenes 6vekben a rektor

arra k6rte a p.ofesszolokat, hogy soron kovetkez6 el6ad6salkon eml6kezzenek meg

Szt6linsziiletZsnapi6r6l, 6 ennek-a felsz6lit6snak ily m6don 
JetJ 

e]eg9t ,,A rektor rir k6-

,e16r" *"g"*l6kizernszt6lin rir sziilet6snap j6r61.fs most t6rjtink t6 a t6tgyas igerago-

z6s k6rd6seiru..;'ugy"n"riten, szer6ny".t eit. a hriszas 6vekben a nagy finn tud6st61,

Eemil Nestor Setiiliit6l igy pa, cip6t tapott ajdnd6kba, erre igen biszke volt' Amikor

harminc 6vvel k6s6bb n"ifLjtoi lattat visettes ubue[iet, megiegyeztlk_hogy ezm6gbiz'

iorur, u, a cip6 amit Setala;61 kapott. Jellemz6r6 a kovetkez6 eset' Az 1910-es 6vek viha-

ros id6szaka ,orar, Ororro i""igiu""Zgzett finnugor t6rgy(t'kutat6sokat' Koll6g 6i frgyel-

meztett6k a lehets6ges ves"6lyZk'e, dJ6 ezt figyelmen--kiv:l hagyta' Es meg is tdrt6nt a

iaj. Azorosz titkosiend6rs6gnek f:11q11 s gyanrissd v61t Klemm, aki sz6mukra ismeret-

lei okokb6l utazgat,6s furcs? n6pekkel keies kapcsolatokat. Letarl6zlaff'6k, maid nyoma

veszett. Itthoni bar6tai a szentp6iervdri kovets6g segits6g6vel pr6bdltak kapcsolatba 16p-

ni vele, vagy valamit megtudni ho116t6r6l, u'"a*e',y..etnit..a.tupok,hirad6sai alapj6n

eltrintnek v6lt6k, s noftia'nyitv6nitott6k. Am 6 kozben Stockholmon dt hazaindult' 6s a

sv6dorsz6gb6l kiildott leveie el6tt meg6rkezett Pannonhalm6ra' Ahol 6ppen gy6szmis6t
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celebrdltak eml6k6re. Bel6pett a templomba, levette pr6mes sapk6i6t, s lassan el6re l6pe-

geteft.lzzadt tqe g'zolgoit, s ahogy menf mintha gl6ria lebegett volna a homloka f6lott.

i jelenl6v6k d6bbenten figyelt6k a ,;tilv1l6g{'.jelens6gef amint oda6r a gy6szmis6ken

"rok3" 
szerint az olt6r ele eihelyezett kopors6hoz, s sz6pen let6rdel me1l6je. A mis6t ce-

lebr616 f6ap6t meglepetds6t ellehelklpzelni, amikor az oltdrt6l a hivek fel6 fordult, 6s ott
l6tta a kopors6 mellett im6dkozni a ,,halottat".3

Klemm Antal nyelvfelfog6siinak kulcsiit e tanulmany cime rejti, amely eg6sz pontg-

san igy olvashat6: .rezdetuet vala az i. n.'mondatp6tl6 6.s a m9nlat,',ll Fontos tudnunk,

f,og/kt"m* meg6llapitdsa szerint a nyelv tartalmi, jelent6sbeli, illetve jelent6salaki

sze"mpontf v izsgilataiodn a legels6 nyelvi egys6g, amelyhel e,ljg!u1k, a mondat. Vagyis

k6pletesen sz6lia anyelvbeli egy6n: a mondat. ,,Tehet nem el6bb keletkeztek a szavak s

urit11- azokbSl a mondat 6s a mondatp6tl6 - hangsrilyozza -, hanem a mondatban 6s a

mondatp6tl6ban keletkeztek a szavak." Ezt a fentebb idlzetl kulcsmondathoz csatolva

i4a, miid.megadja a mondat definici6j6t. (Egyetemi hallgat6k sora magolta eztbe i6 ide-

ig.) ,,lmondit nyelvi kifejezdse annak, hogy egy egys6ges tudattartalmat (teljes k6pze-

tit) sz6nd6kosan a1kot6 elemeire tagoltunk, s ezeket egymdsra vonatkozlalluk, azaz egy-

mdssal logikai viszonyba 6llitottuk."s Ehhez m6sholhozzilleszi:,,Ak6rmelyik meghat6-

. roz6st fogaa;a is el vilaki, a rendes mondat l6lektani 6s egyrittal nyelvtani alkat6hoz

elengedhetetleniil k6t tag,k6tk6pzel., vagy klpzetcsoport sziiks6ges, az |llitminy 6s az

alan:y k6pzete, s ezek l6lektani 6J egyrittal nyelvtani szempontb6l is egyenl6 ray9tt,l,k!'6

Temesi Mihdly szerint ,,Klemm Antalnak a t6makdrben kozcilt tanulmdnyai 6lta16ban

abb6l indulnuk ki, hogy a mondat vizsgiiat6ban a grammatikai, a logikai 6s a l6lektani

szeml6let szi.iks6ges 6i hasznos segit6nk, de ugyanakkor a kutatds el6ter6be 6lliti6kmit
a nyelv val6s6galipj6t, abesz6dszituiici6t 6s vele az 6n (abesz1l6), valamint a miisik 6n (a

besz6dt6rs) meg a vil6g 6lland4 kdvetkezetes figyelembev6lel6t".T

Fontos hangsrilyozni, hogy Klemm a nyelvet 6lland6, de nem v6ltozatlan rendszernek

tartja. A nyelvilelens6 gek, igy a mondattani t6nyek 6rtelmez6se legink6bb oks6gi kapcso-

latok meg6rt6se 6ltal jiihet lltre.Ezl a c6lt szolg6lja a tort6neti 6s nyelvhasonlit6 m6dszer.

P6ler LAsz!6: Klemm Antal, az ember 6s a nevel6. Magyar Nyel',t' t984' 272-275.

Klemm Antal: Magyar tdrt1neti mondattan. A magyar nyelvtudomdny k6ziktinyve. II. ktitet 6.

fiizet (Els6 fele). szerkeszti: Melich J6nos, G ombocz Zolt6n, N6meth Gyula. Bp., MTA. 1928.1'. A
mri II. r6sze 1940-ben,III. r6sze 1942-ben jelent meg. (A toviibbiakban: MTM.) A kcivetkez6kre

t6rve akiir mell6zhetn6nk is a nevezetes mondatban szerepl6 mondatp6tl6kifejez6st, hangsrilyos

helyen tort6n6 el6fordul6sa miatt m6gis megadjuk 16 Klemm definici6j6l,b1t ez csak a mondat

fogalma alapjan 6rtelmezhet6 helyesen. A mondatp6tl6k eset6ben, mint amilyenek az egytagi
kiiejez6sek, az alanytalan mondatok 6s az indulatsz6k, ,,nem tagoljuk rigy a teljes k6pzetet,

mikdnt a nyelvileg teljes mondatoknil, az ily kifejez6sek egy tagolatlan teljes k6pzet nyelvi

k6pvisel6i. De mivel a nyelvileg megfelel6 teljes mondatot alkot6 t6tgyiklpzetek ilyenkor is

migvannak mind a besz616 tudat6bary 6s mivel a hallgat6ban is l6trejon az illet6 teljes kdpzet a

helyzet, a hanghordoz6s, a besz6d optikai eszkcizeinek (taglejt6sek, arckifejez6sek) k<izremrikci-

d6se folyt6n, iz6fi azily kifejez6sek a nyelvileg teljes mondattal tartalomra egy6rtdkiiek, azaz

mondatp6tl6k" (MTM 1928, 4-6., 6.).

l|'lTM1928,2.
Klemm Antal: A mondattan elmdlete. (Szdkfoglal6). Felolvasta a M. Tud. Akad6mia I. osztdly6nak

t927.6vinov. 14-€n tartott iil6s6ben. Bp., MTA. 1918. 11. (A tovdbbiakban: ME.) A nyelvtani 6s

l6lektani alany egy6bk6nt fontos ki.ilonbs6g6nek taglal6s6ba most nem megyiink bele, elegend6

itt Klemm egyik p6ld6jr4ra hivatkoznunk Pril (l6lektani alany, nyelvtani alany): sir (l6lektani

1;'litrn1ny, nyelvtani 6llitm6ny). Prii (l6lektani 6llitmdny, nyelvtani alany): sir (l6lektani alany,

nyelvtani rillitm6ny). (Tudniillik ez ut6bbi esetben P61r61, s nem p6ld6ul P6terr6l 6llitom, hogy

sir.) (ME 85.)

Temesi, i. m., 269. Temesi Mih6lynak egy m6sik, korribbi Klemmr6l s2616 irdsdra is utalunk: 1. A.

Klemm in memoriam. Acta Linguistica Hung. XV.1965,143:149.
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A tort6neti vagY sz6rmaztat6

nyelvvizsg6lat egYik tiPusa a

szorosabb 6rtelemben vett tort6-
neti nyelwizsgdlaf amelY ,,kii-
lonboz6 korokb6l 6s kiilonbozS
nvelvteriiletekr6l val6 jelens6ge-

klt iddrendben (chronologiailag)
6s helyi el6fordul6s szerint (topo-

grafrallag)" rendezi el. ,,4 sz6r-

maztalS m6dszer m6sik fajt6ja a

nyelvhasonlit6. Ez kiilonbozS
nyelvek vagy nYelvidr6sok egY-

koni vagy kiilcinboz6 korri adata-

inak osszehasonftes6b6l igyek-

szik meg6llapitani a nyelvi jelen-

s6gek tort6netel6tti fejl6d6sdt;'8

Ezt a kett6s vizsg6latot v6gzi el

Klemm f6mrive, a MagYar tiirtbne-

ti mondattan, amelYnek h6rom

kotete 1928-t61 1942-ig l6tott nap-

vildgot, 6s 104 fejezetben, azon

belil 444 alfejezetben ttugYalia a

vizsgillt teriilet k6rd6seit. Alap-
t6zise, hogY a magyar nYelv a

finnugor, t6gabban az ur6li nYel-

vek kciz6 tattozlk. Ezt az 6llit6st
mondattani 6rvekkel I6masztia

8 ME r28-a29.
e Temesi 1984,265.
m MTM I. 44-55.
11 R5na{as A jldr6ts: A nyelarokonsfug. Kalandozhsok a tdrtdneli nyelatudomdnyban.Bp', Gondolat,1978'

372.,374.
12 Klemm Antal tanulm6nyainak s egy6b ir6sainak Pdcsett osszeallitott bibliogrlfiaja 84 t6telb6l

611. Ravasz J6n .", Ap6;;ii;drmdnyTlyetem 1g23-1g50.vr. r6sz 1103-1108. L6sd m6g: P6tetLAsz-

16; Klemm lmre Antal *unt.arrago Nf"t rerr"ti Dolgozatok 58. szerk. Hajdri P6ter 6s Nyiri Antal,

Szeged,1965.

a16. Ez az 6 szakterilete. Kuta-

t6sai alapjdn meg6llapitotta, hogy ,,a finnugor egyszerfr' mondat.alaptulajdonsdga no-

mindlis volta,6s ehhezhozz,6fii,it',nogy a finnugoiosszetett mondat kezdetleges form6-

iu-iiO,t1""On6lkiili, "gt""I,6 
,angi,Zgysrer(,inondatok osszekapcsolSsa"'e A n6vsz6i

'attit*a.y tehdt 6si 
"aiiio"sag, 

uieu"i--ig"r 6llitm6ny ellenben szerinte nem finnugor

alapnyelvi saj6toss6g, ez t66bia finnugor nyelvek kr'ilon 6let6ben fejl6dott ki, vagyis a

n6vsz6i 6llitm6nyiszerkezetbe ut6lag iertili a l6tige.10 (Aznlabb nyelvtort6netivizsg6-

latokaz5sialapnyelvnekm6ssaj6toss6gaitemelikki,fSk6nthangtani6salaktaniszem-
pontb6l.) ,Ezzeltup"rofuifu" hingsriliozni kell' hogy - mint R6najlas Andr6s megfo-

iut^u,"tu _k6t nyelv akkor rokonJha a kozos alapny-elv '6s az.6 nyelvi rendszertik ko-

;;iti;ly"^"tossig attaplttratO meg, illetve ha toioittik 6s a ktizos alapnyelv kozott a

ilggy"i"iifU ,6si.nd,i".rek folyamato s mozg6sa kimutathat6".11 Ebben az osszefig-

;;1%;6rt6kelend6k Klemm Anialnak a finnigor, illetve ur6li alapnyelvre vonatkoz6

6llit6sai.12
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Gondolatmenetemnek ezen a
pontj6ntiszt6znom kell a magam
ndz5pont16t. F6k6nt az6rt, rnett
nem vagyok nyelv6sz. Csup6n a
nyelvtcirt6net irdnt 6rdek16d6
irodalm6r. De az egyetemenhall-
gattam Benk6 Lor6ndot, Berrdr

Jol6nt, s6t mdg B6tczi GEz6t is.
El6tte pedig a f6iskoldn nyolc f6l-
6ven kereszttil Temesi Mihdly
elSad6sait. Temesi Klemm Antal
tanitvAnya volt (tobbsz<ir id6zle
5t), 6n pedig Temesi6 (ez€rt aj6n-
lottam az 6 ernl6k6nek ezt a dol-
gozalol), 6m,,hritlens6gem" elle-
n6re a vonzalmam a szem6lyes
kcit6d6sen t:i.l az6rt megmaradt.
Tudom, mindez szakmai 6rte-
lemben kev6s. Nincs jogom teh6t
6llitanl ez6rt csup6n kcizvetitek
6s felt6telezek. De van n6h6ny el-
gondol6som. P6lddul a rokons6g
k6rd6s6r6l. Amikor nyelvrokon-
sdgr6l besz6lek, s a magyar nyelv,
mindannyiunk anyanyelv6nek
finnugor, ugor, ur6li jelleg6t 6s

rokonitdsdt hangsrilyozom, ak-

kor ezt elhat6 r olom a sz6rmazAsi,
faji k6rd6sekt6l. A nyelvi 6s faji
rokons6g k6t kr.ilcinbciz6 dolog,

hab6r nem v6IaszIhal6 6lesen kiilcin. Elk6pzelhet6 adott esetben m6s-mds n6pek b6k6s

vagy kev6sb6 b6k6s cisszekapcsol6ddsa, amely folyamat sordn a tobbs6g nyelv6t 6tveszi a

beolvad6 csopor! mikozbenezitadjaa m6siknakbizonyos jelk6peit, hagyom6nyalt6ssza-
vainak egy r6sz6t. De ez ut6bbi r1szemt6l val6ban csak felt6telez6s.

Viszont fontosnak tartom Klemm nyelvtort6neti 6llit6sainak kontextusba helyez6s6t.

N6mi leegyszerrisft6ssel azt mondhatorrr,hogy az a tcirt6net, amelynek a p6csi professzor
jeles szerepl6j 6vE v6lt, 1770-ben Sajnovics l6nos Demonstratilj{val kezd5dik. A neves je-

zsuita tud6s voltak6ppen csillag6sz volt, s a V6nusz napkorong el6tti elvonul6s6t megfi-
gyelni akar6 kutatiisi programban vett r6.szt a ,,l6mafelel6s" Hell Miksa munkat6rsak6nt.
Az optim6lis vizsgllat 6rdek6ben az 6szak-eur6pai Vardo sziget6t jelcilt6k ki a vizsg6lat
helyszin6ril, ahol lappok 6lnek. Amig az el6klsziletek folytak, Sajnovics j6rta a korny6-
ket, ismerkedell az ott lak6 n6ppel, figyelte besz6driket, szokdsaikat, ily m6don nemcsak

azt tapasztalta, hogy a lappok kuty6i n6lkiilcizhetellen 6rz6 szolgdlatot teljesitenek, 6s a

rdnszarvasok terel6s6vel foglalkoznak (Temesit6l tanultam, hogy csipetnyi humor el6se-

giti a hatlgat6k 6rdekt5d6s6nek fenntartAs6t, ez1rthozzlleszern), de fontos feladatuk az

6tkez6shez haszn6lt ed6nyek megtisztit6sa, elmosogat6sa. Mindek<izben az ifjri tud6s
alapvet6en fontos nyelvi meg6llapit6sokhoz jutott. Ennek alapjdn jelentette ki, hogy a

lapp 6s a rnagyar nyelv idem esse, vagyis ,,ugyanaz", amit rigy 6rtett, hogy egykor kcizos

gyokernk volt. Ez a fontos tcirt6neti szempont sz6hasonlftdsokkal t6rsult, 6s a nyelvtani
szerkezettel kapcsolatos megfigyel6seket is jelentett, p6ld6ul, hogy a tobbes sz6m iele
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mindkdt nyelvben ak, akiizlpf.okd pedig a b.13 Sajnovicsnak ugyan kedv6t szegte a ,,hal-
zsiros rokonsdg" mir6nk (Attila fiaira) test6l6sa miatt felhdrdiil6 kozv6lem6ny, de m6gis
akadt, aki folytatta munk6j6t. Gyarmathi S6muel (aki eredetileg matematikus volt)
AfJinitas cimri munk6j6ban (1790-ben) a nyelvi hasonl6s6g (affinitas) eszm6j6t kiterjesz-
tette a finnugor nyelvek sz6lesebb kdr6re. R6mutatott a kikcivetkeztethet6 alapnyelv fon-
toss6g6ra (err6lbesz6l Klemm is), 6s kimutatta, hogy a hasonl6s6gokn6l mdg nagyobb
jelent6s6ggel birnak a szab6lyos hangmegfelel6sek. Hogy a finn sz6kezd6 k a magyarban
m6ly mag6nhangz6 el6t h lesz (kala - hal), a finn k6t magdnhangz6koztit-ie z-v6v6l1k
(kota - h6z), a finn sz6kez d6 p pediga magyarban/(paul - falu) stb. (Rem6lem, j61 eml6k-
szemB6rczi G6za el6ad6s6ra, de k6zikonyvekben utdna lehet n6zni a dolognak). Ez ut6n
Reguly Antal h6si vdllalkoz6sdt kell emliteni, pdratlanul gazdagnyelvi 6s n6pkolt6szeti
gyftjI6munk6j6t (az 6 nyomAban indult el a mordvin szdvegeket gy6it6 Klemm Antal),
amelynek feldolgoz6sa ut6daira v6rt, majd kitort az ,,ugor-torok h6bor6" Budenzl6zsef
(a Magyar-ugor \sszehasonlit6 sz6tdr szerz6je), illetve kovet6je, Hunfalvi P61 6s a torok ro-
konit6s hive, V6mb6ry Armin k6zdtt. Budenz 6s kdvet6inek 6lldspontja diadalmasko-
dott. Ett6l kezdve a finnugor elm6let hegem6n helyzetbe keriilt, uralkod6 paradigmSv6
v6lt, 6m Viimb6ry hivei az6rt dacos mell6ksz6lamot k6pviselnek az6tais.la Az egyeteme-
ken is az ,,ugorok" foglalt6k el a tansz6keket. Klemm is kdz6jiik tartozolt. Alapmriveket
publik6ltak. De ebb6l ennyi el6g is. Csak Zsirai Mikl6s Finnugor rokonsdgunk cirnfr osz-

szegz6 mriv6t emlitem (1937),Lak6 Gydrgy h6romkdtetes etimol6giai sz6l5r6t, Amagyat
sz6k6szlet finnugor elemeil, valamint Hajdri P6ter Finnugor ndpek 6s nyelaek cimri konyv6t
(1962), ame|yben a szerz6 Klemmr6l ezt irta:,,Finnugor [...] mondattani k6rd6sek szor-

galmas 6s rittcir6 munk6sa volt".15

Persze, a tudom6ny k6rd6sei 6s meg6llapit6sai minden esetben nyitottak, szakmai 6r-
vekkel tov6bb b6vithet6k, alakithat6k. Az 6ltalunk vizsg6lt teriileten h6rom rijabb k6rd6s

v6ltott kipar6zs vit6kat. Sajnos, ez a d.6s telev6nyf mez6 mindig csalogatja a kalandozni
kiv6n6 dilettdnsokat is. Ez ut6bbiakat figyelmen kiviil hagyva (ezeknek b6s6ges kritikai
szernl,ljlt adja Honti L6szl6))6 a ,,maverick linguist", Angela Marcantonio Az urdli nyeltt-

csaldd cimfi krinyv6t emlitjiik, amelynek kiss6 f6lrevezet6 cirne mdgdtt e nyelvcsal6dra

vonatkoz6 tudom6nyos konszenzusnak a kritik6ja rejlik, a szerz6 sokkal ink6bb a tdrok
rokonit6s hive, kiilcincis tekintettel a baskirokra.lT A felvet6s 6rdekes,6m a kdnyv kritiku-
sai nem tal6k6k rneggy6z6nek a szerz6 6llil6sart, 6weit. Az ural-alt6ji (kor6bbi sz6val:
tur6ni) nyelvcsal6dra vonatkoz6 ismeretek (ez a finnugor, illetve az ur6lit4zis felettes elve

lenne) tov6bbi kutat6sokat ig6nyelnek. Mario Pei az ide sorolhat6 nyelvek kiizcitt struktu-
r6lis hasonl6s6got felt6telez, az aggltttin6l6 (ragoz6, toldal6kol6) jelleg mellett p6ldtiul a

magdnhangz6-illeszked6s jelens6g6t emliti, valamint azt a saj6tossdgot,hogy ezek a nyel-
vek nem ktilcinbdztetik meg a nyelvtani nemeket. De ez nem jelent felt6tleniil nyelvrokon-
s6got is.18 igy van ez azigynevezett sumer (sumir, szumir) k6rd6ssel kapcsolatban is. Az

16

Johannis Sajnovics S.l.: Demonstratio. Idioma llngarorum et Lapponum idem esse. Tyrnaviae, Anno
MDCCLXX.
A vitdr6l: Pusztay J6nos: Az ,,ugor-tdrbkhdbori" uthn. Fejezetek a magyar nyelthasonlitds tiirtdnet4-

b6l.Bp.,Magvet6,1977. Klemmr6l eztirja:,,A tudom6nytcirt6netnek ebbenazid6szakiban szii-

lettek olyan 6ltal6nosan is j6l haszn6lhat6 elm6leti kovetkeztet6seket el6rt monogrdfidk, mint
p61d6ul Klemm Antal sz6faji-mondattani tanulmdny ai" - 175.

Hajdri P6ter: Finnugor n4pek 6s nyelztek. .Bp., Gondolat, 1962,398.

Honti L6szl6: Anyanyeloiink atyat'isdgdrdl ds a nyelvrokonsdg ismdrtteirdl. T1nyek 6s odgyak. Bp.,

Tinta,2012.
Angela Marca ntonio: Az urhli nyelocsal1il. Tinyek, mitoszok ds statisztika. Forditotta Imre K61m6n.

Bp., Magyar H42,2006.
Mario Pei: Szabitytalan nyelotdrtdnet. Forditotta Fabricius Ferenc. Bp., Gondolat, 1966. E kcinyv

szakmai lektor a B6rczi G6za.
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e t6ren publikAl6 n6pes t6borb6l a tudomdnyos felk6sztilts6ggel rendelkez6 Varga
Zsigmondot 6rdemes emliteniink, aki szerint a sumir az ural-alt6ji nyelvcsal6d kor6n ki-
szakadt, s azon beliil f6k6nt ugor hasonl6s6gokkal rendelkez6 6ga, jellemz6i kdziil 6 is a
nyelvtini nemek hi6ny6t, az agglutinfuci6t 6s a mag6nhangz6-harm6ni6t emeli ki,6s kul-
tur6lis hasonl6s6gokat is feltllelez,igy az ,,6gig!r6 I{' motivum6t. (Megjegyezzik,hogy
a sumer gondolat Ady Az 6s Kajhn cfmii vers6ben, lirai form6t oltve, szint6n hangot kap

,,O-Babilon ideje 6ta / Az 6s Kajdn harcol velem..." A kolt6 n6h6ny publicisztikai ir6s6ban
is sz6ba keriil.) A sumer rokonit6s elveinek 6s folyamat6nak alapos 6s kritikus 6ttekint6-
s6t adja Komor6czy G6za, aki szerint az agglutin6l6 sumer nyelv tipol6giai rokons6ga a

finnel vagy a magyarral nem jelent egyittal nyelvrokons6got. S b6r a sumer nem s6mi 6s

nem indogerm6n nyelv, aszeru6bir6lja az altiljirckons6g hipot6zis6t, s filol6giai 6rvekkel
crifolja a t6veszm6nek tekintett sumer-magyar rokons6g gondolat6t, ahogyan 6 mondja, a

,,sumer-magyarol6gi6l". A sumert nem rokonithal6 ,,sziget-nyelvnek" tekinti. Az iiab-
ban nagy figyelmet keltett, s a mezopot6miai ir6sos eml6kekkel kapcsolatba hozott
als6tat6rlaki lelet iigy6t a szerzf ugyancsak kritikai g6rcs6 al6veszi.le

Kicsit elkalandoztam. Szolg6ljon ments6gemre, hogy azt a kontextust igyekeztem (ta-

liin avatatlanul) felvlzoln| amelyben Klemm Antal f6 mfive, a Magyar tijrtdneti mondattan

elhelyezend6. De most m6g kdt fontos tanulmdnydt kell emlitenem. A magyar mondat 1si
elemei cimfr. dolgozat6ban tizennlgy archaikus elemet mutat be.20 Ezek kdzi.il csup6n n6-
h6nyat hozok sz6ba. Ahat6roz6k h6rmas rendszere mellett fontos nyelvi karakterjegy-
nek tekinti, hogy a t6sz6mnevek ut6n a f6n6v egyes szdmban marad (harminc ezilstpdnz),
hogy a birtokos jelz6 rcgtalan, mert a birtokviszonyt a magyar a birtoksz6n jeloli (a 16

ldba), s a ragozdsban a jelz6 nincs egyeztetve (kls hdzak). Az ek&d6sz6t szint6n 6si elem-
nek tartja. Atlitdsait a szerz6 ki.il6nbdz6 finnugor nyelvekb6l vett p6ld6k sokas6g6val
t6maszljaal6. (Ezeket mell6zom.) Es ebben a tanulm6ny6ban is a n6vsz6i dllitm6nyt em-
liti els6 helyen az 6si elemek sor6ban. (Hdta mdgdtt farkas, feje fdldtt hoII6.)Ebb6l vezeti le a
tdrgyas igeragozis finnugor nyelvi jelens6g6t.'z1

Kdzbevet6leg meg kell emliteniink Klemm Antalnak kedves vdros6val, P6ccsel kap-
csolatos nyelv6szeti, he$tdrt6neti kutat6sait. Pdcsihelyneaek cinni tanulm6ny6ban a vdros
nev6nek rnagyar6zatamellett (ezl 6 a Szent P6ter tisztelet6re felszentelt Basilica, Ecclesia
Petri-t6l eredezteti) olyan p6csi helynevek etimol6giai 6rtelmez6s6t adja, mint Misina,
Balok6ny, Daindol, Szk6k6, Tettye Ddmorkapu, B6lics.Emagyarizatok 6ltal felt6rul a hely
mriltja a koz6pkor 6s a tcircik id6k szelleme, hangulata. Kiildncisen 6rdekes a Piricsizma-
dfl6 nev6nek megvil6git6sa, amelynek el6tagj6ban Peri basa neve rejlik, a ,,csizmd' ut6tag
pedig a 'fot6s', 'krit' jelent6sri tor6k csesme, cseszme sz6b6l alakult a n6p ajk6n. A n6v jelen-
t6se tehdt Peri basa kritja. Nem kev6sb6 6rdekes a Poturluk (Puturluk) n6v rnagyarAzala:
Klemm szerint val6szinfileg a kcirnydken 616 bosny6k muzulmiinokr6l, reneg6tokr6l ne-
vezt6k el. (Apoturok a reneg6tok gyfrjt6neve a horvdt-szerb nyelvben.)z

Kcizvetve P6ccsel fiigg ossze Klemm AntalnakaNyirladll6i-k6dexr6lsz6l6 tanulm6nya.
Ez egy olyan formul6skonyv amelyben magyar glossz6kat ta16lunk. A formul6k M6ty6s
kir6ly idej6b6l val6k. A k6dexben sok magyar csaldd- 6s helyn6v taldlhat6. Klemm kimu-
tatja, hogy a glosszdk nagy r6sz6nek ir6ja nem Nyirk6l16i Tam6s, mint v6lt6k, hanem

fohannes de Magtu vagyis Magyi J6nos pesti jegyz6, ezdrt a becses eml6ket ink6bb
Magyi-k6dexnek lehetne nevezni. A t<j,rdk dril6st tril6lt k6dexet Klimo piispcik megv6sd-

20

27

Komor6czy G6za: Sumer 6s magyar? Bp., Magvet6, 1976. A sumer mint sziget-nyelv: 76. A kdnyv
alapos bibliogrdfidval segiti az 6rdekl6d6 olvas6kat.
Klemm Antal: A magyar mondat 6si elemei. Magyar NyeIzt,XVllI.1922,10-:17.
Klemm Antal: A vogul 6s az osztyAk tdrgyas igeragozAs. Nyelatudomdnyi Kdzlemdnyek XLYII.
1928.
Klemm Antal: Pdcsi helyneoek Pannonia-Kcinyvtdr 16. Szerk. Koltay-Kastner ]en6. P6cs, 1935.
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rolta konyvt6 ra sz6m6ra.1833-ban kalalogiz6lt6k, majd nyoma veszett, s csak 1916-ban

keriilt vissza a piispoki konyvt6rba.23 De t6r;rink vissza a finnugorokhoz, illetve a ma-

napsiig is fel-feilangol6 ,,ugor-torok hdboflihoz". Temesi-tanitv6nyk6nt azt tan6csolom,

na vatitinet a finnugor elirdletet c6fol5 vagy alternativ 6ll6spontot kifejt6 konyv keriil

akezlbe,mindig olvissa el e mrivek kritikaj6it is.2a Hallgassuk meg a m6sik felet! Budenz

is meghallgatta"Y6mb6ryt,vdmb6ry is Budenzet. Ennek a nyitotts6gnak a jegy6ben em-

litem 
"meg 

Varga Zsigmond kcinyv6t.'z5 Komor6czy kritik6j6val'

Vegtifelteiz"* 
"u 

k6.d6rt. A tudomenyos hasznon kivil, az e1m61eti 6s tort6neti is-

meretek b6viil6s6n tri1, milyen egy6b 6rteime van a nyelvrokons6g k6rd6s6vel val6 fog-

lalkoz6snak? Kolcsey jut elzemf,e, aki az ember vildgra-nyitotts6ga (a Herdert6l vett

weltoffenheit) melleit egy territ6riumhoz val6 kot6d6s6t hangsrilyozta. Az ember terri-

23 Klemm Antal: A pdcsi Nyirkhll1i-k1dex magyar glosszdl. Pannonia-Kcinyvtir 37. Szerk' Halasy-

Nagy J6zsef. Pdcs, 1937.

az"olvas6k figyelm6be aj6nlom a kovetkez6 konyveket: Hegedris J6zsef: Hiedelem 6s aal6sdg'

Killfbldi €s hazii ndzetek a magyar nyelo rokonsrtgdr6l.Bp., Akad6rniai, 2003. A finnugor elm6letr5l:

lOZ-Izz.A sumer-magyar iird6sr6l: 138-148. Okok 6s okozat. A magyar nyela eredetir1l tdrtdneti'

szocidlpszichol6giai As flliz6fiai megkbzelitdsben Szerk_. Bark6-Nagy Marianne. Bp., Gondolat, 2018'

T6tfalusiIstv6n Seri1sekaBakonyban.Kalandosnyelotdrttnet.Bp.,Libti'2012.
ir.yargaZsigmond: Az 6smagyir mitol6gia sumir 6s ufal-altiii drdkstge. 1956. A kiad6s 4eprinti6t

kiadta a Nemzeti Oroks6g Kiad6'
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t6riuma az anyanyelve. Ha kognitivista 6ll6spontra helyezkedtink (Chomsky), akkor
vizsg6l6d6saink az ,,univerz6lis grammatika" tanulm6nyoz6sdt jelentik sajiltos n€z6-
pontb6l. Ha pedig a nyelvi relativizmus felfog5s6t valljuk oly m6don, hogy felt6telezzik:
a kbzds anyanyelvet besz6l6k bizonyos m6rt6kig (ezl rn6r Humboldt is igy gondolta) kti-
lonnyelvi vildgban 6lnek, amelyhatdssal van szeml6lettikre,6rt6krendjiikre, akkor egy6-
ni 6s nemzeti onismeretiinket segitik az efflle stridiumok. Ahogy Edward Sapir frta:
,,Naiv dolog azt hinni, hogy az embere( a val6s6ghoz nyelv n6lkiil viszonyulnak, s a
nyelv csup6n a kommunikdci6 6s a reflexi6 alkalmi eszki5ze. A val6 helyzet az,hogy a

vil6gk6pet jelent6s m6rt6kben a nyelv hat6rozza rneg."26 Persze, e k6rd6s tanulrn6nyoz6-
sdhoz Chomskyt is el6 kell venni, de most 6rjnk be Pinker A nyeloi dsztdn cirnfr, ndpszerfr.
kcinyv6nek emlit6s6vel.27 Am a legfontosabbat m6g nem mondtam: a nyelwel val6 foglal-
koz6s felett6bb 6rdekes, s6tsz6rakoztat6 tev6kenys6g. Folyton ezjLrtaz eszembery ami-
kor Klemm Antal Magyar tijrtineti mondattandt lapozgattam.28

27

Edward Sapit: Az ember 6s a nyela. Forditotta Fabricius Ferenc. Bp., Gondolat 1971,. 45.

Steven Pinker: A nyeloi 6sztdn, Hogyan hozza l6tre az elme a nyeloet? Forditotta B6cz Andrils. Bp.,
Typotex,1999.

Jelzem, hogy a jeles p6csi professzor p6lyAj6r6l alapos dolgozatot k<izolt Figlet Csilla: Klemm
Antal nyeloAszprofesszor (1883-1963). Adal€kok a p6csi magyar-finn kapcsolatok tcirt6net6hez. A
P6csi Szemle (szerk. Romv6ry Ferenc) kiil<inlenyomata, 2007,30-43.Ydgnl kozlom Klemm Antal
p6csi b<ilcs6szkaron tartott el6addsainak 6s szemini{riumainak jegyz6k€t tan6venk6nt 6s sze-
meszterek szerint. Osszeiillitii somat A Magyar Kirdlyi Erzsdbet Tudomdnyegyetem Tanrendjei cimfl,
f6l6venk6nt kiadott kotetei alapjdn k6szitettem.

193L/32,I. Amagyar ragozlstcirt6nete,3 6ra. Magyar t6rt6neti mondatan,2 6ra. Nyelv6sze-
ti gyakorlatol 2 6ra.

I93l/32,IL Magyar tcirt6neti mondattary 2 6ra. A magyar ragozAs ttirt6nete, 3 6ra. Nyelv6-
szeti gyakorlatol 1 6ra. Megjegyz€s: Az 1931./32. tan6vben az egyes kurzusokndl m6g nem
szerepel Klemm Antal neve. A n6v helyett a ,,K6s6bb kinevezend6 tanfu" kilejezds szerepel.
Ennek az lehet az oka, hogy Klemm kinevez6se folyamatban volt, de m6g nem v:ilt hivataloss6.
Ezeket az 6r6ka! azonban megtartotta vagy k6s6bb bep6tolta.-A k<ivetkez6 6vt6l m6r szerepel
a neve az egyes kurzusoknril. Megjegyzem, hogy a p6csi nyelvtdrt6neti oktatdst megalapoz6
Zolnai Gyula (r61a m6shol ejtek sz6) nyugdijba vonul6sa (1930) 6s Klemm P6csre 6rkez6se kd-
zdtti m6sf6l 6vben Tolnai Vilmos viillalta a Magyar 6s Osszehasonlit6 Finnugor Nyelv6szeti
Tansz6k vezet6s6t. A finn nyelvet Szab6 Alad6r lektor tanitotta m6g.

1932/33, I. Magyar tort6neti mondattan,3 6ra. Finn nyelv 6s olvasm6nyok, 1 6ra. Bevezet6s
a finnugor osszehasonlft6 nyelvtudom6nyba,l.6ra. Nyelv6szeti gyakorlatok, 1 6ra.

1932/33,II. Magyar tcirt€neti mondattan, 3 6ra. Finnugor dsszehasonlit6 nyelvtudom6ny, 1

6ra. Finn nyelvtan 6s olvasmdnyok, 1 6ra. Magyar nyelv6szeti gyakorlatok, 1 6ra.
1933/34,I. Magyar t<irt6neti mondattan. Az cisszetett mondat,3 6ra. Finnugor <isszehasonli-

t6 alaktary 1. 6ra. Finn nyelv 6s olvasmiinyok, 1 6ra. Magyar nyelv6szeti gyakorlatok, 1 6ra.
1933/34,II. Magyar tcirt6neti mondattan. A mell6kmondatok, 3 6ra. Finnugor <isszehasonli-

t6 alaktan. A sz6kdpz6s, t 6ra. Finn nyelv 6s olvasm6nyok, 1 6ra. Magyar nyelvdszeti gyakorla-
tok.1 6ra.

1934/35,L A nyelvtudom6ny alapfogalmai,26ra. Finnugor cisszehasonlit6 alaktary 2 6ra. Be-

vezet6s a finnugor 6sszehasonlit6 nyelvtudorn6nyb4 1 6ra. Magyar nyelv6szeti gyakorlatol 1 6ra.
1934/35,I. Altaliinos fonetika, ktiloncis tekintettel a magyar nyelvre, 1 6ra. Finnugor rissze-

hasonlit6 alaktan" 2 6ra. Finn nyelv, 1 6ra. Magyar nyelv6szeti gyakorlatok, l 6ra.
1935/36, L A magyar nyelv tcirt6neti hangtana, 2 5ra. Finnugor risszehasonlit6 alaktan. A

szem6lyragok, 2 6ra. A magyar nyelvtudomdny tcirt6nete, 1. 6ra. Magyar nyelvdszeti gyakorla-
tok, 2x1 6ra. (Kiildnboz6 hallgat6i csoportoknak, mds-m6s napon.)

1935/36,II. A magyar nyelv trirt6neti alaktana" 2 6ra. Magyar jelent6staru 2 6ra. Finn nyelv-
tan,l- 6ra. Magyar nyelv6szeti gyakorlatok,2x1 6ra.

1936/37,1. A magyar sz6k€pz6s,3 6ra. Bevezet6s a finnugor risszehasonlit6 nyelvtudom6ny-
ba,2 6ra. Magyar nyelv6szeti gyakorlatok, 2x1 6ra.
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ffindattan,26ra..Anye1vtuo:iuiy.il'p"|vei,26ra.Finnugor
tisszehasonlft6 t',uigta.t, 1 6ra' Magyar nyelv6szeti gyakorlatok' 2x1 6ra'

Ig37/38,I.Magyar tttrt6neti mJid attan,Z6ra'nilnlSSlosszehasonlit6 alaktan' 1 6ra

ldnos fonetika ,2 iia.Magyar nyelv6szeti gyakorlatok' 2xl 6ta'

IggT/gg,Il.Magyar t6rt6neti mondattJo 3 6ra. Finnugor <isszehasonlit6 alaktan, 1 6ra' Finn

nyelvtan tort6neti-aiapon, 1 5ra' Magyar nyelveszeti Cy"ry1*l'"t:t^:l:vtan tort6neti alapon, 1 6ra' Magyar nyelveszetr gya^urrdLU^/

1938/39,I.Magyar tortenetimi'iiuttui,z dt" Finnu8or os.slehason'lit6 alaktan:1.lii-1"5

,"d;;#;g;;3J*"'r."r."'ro nyelvtudom6nyb a,2xf 6ra. Magyar nyelv6szeti gyakorlatol

2x1,6ra.- 
I938/3L,IL A nyelvtudom6ny alapelvei,2 6ra' Magyar tort6neti mondattan'25ra

Atta-

Finnugor

1 6ra. Alta16-dsszehasonlit6 alaitan, I 6ra. Magyai nyelv6szeti gyakorlatok' 2xI 6ta'

Tg3g/40,I' Magyar tort6neti h"angtan,2 6ra' Finnugor tisszehasonlit6 alaktan'

nos fonetika, 2 6ri.'Magyar nyelv6szeti gyakorlatok' 2x1 6ra'

IgZg/40.II. Jelent6stan, i'Or".W"gyiialaktan,2 6ra. Finn nyelv ttirt6neti alapon, 1 6ra. Ma-

gyar nyelv6szeti gyakorlatok, 2x1 5ra'

1s4o/41.I. A magyar sz6k6pz6s,2 6ra' Finnugor osszehasonlitg i11ft:1,T'11'^8"":-":::^
ri"##o*J;.'iril;;;i'"d"-6nvba,2x1ui":Y"ul11y:t::::"^1"?::':91?\::,i.'1

fi";il;;:';;;il;l;;i;,;mi doktori ":y:^:;i:7":::"i::^Y"^i:.5:'i:1":11:';.Xi1rvrcBJebyzsr' 
lt' i6sdbb a Zipernowsky K6roly Techni-

1.9g6 6;1g41kozott a p6csi bolcs6szkar hallgat6ia v-o 
... . ^--^". ^^-ra+omiiffi ;-A*til*J",""t"*"tt.itareg;'"e'rel9lo:f "-s^Ti::i::":::9"fi ,:?".T;i

ffi;:,.l"iffi ,il';;X;i;iii;vrj,F;;6*11i1::n:*T:::T'"1""%:*"#il:l
e gondosan vezetett

yi"eAA, rnost, rnikor e tanulm6nyt irtam, milyen nagy haszn6t veszem

jegyzeteknek. Koszonet 6rte'
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