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Simoncsics Péter

Nyirkos István
(1933–2013)

2013. május másodikán, életének 80. évében elhunyt Nyirkos István, a Deb-
receni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének professor emeritusa, a Finn-
ugor Nyelvtudományi Tanszék korábbi vezetője. Nyirkos tanár úr életpályájának
teljes ívét 70. születésnapja alkalmából rajzolta meg a Magyar Nyelvészeti Tan-
szék jelenlegi vezetője, Hoffmann István (MNyj. 41 [2003]: 9–18); ehelyütt élete
főbb állomásainak rövid áttekintését adom meg.

Álljanak itt előbb pályafutásának adatai! Nyirkos István 1955-tól tanársegéd-
ként, 1962-től adjuntusként, 1977-től docensként dolgozott a magyar nyelvészeti
tanszéken. Finnországi kultúrdiplomáciai kiküldetéséből, a helsinki Magyar Kul-
turális és Tudományos Központ igazgatói tisztéből hazatérve 1993-ban a nyíregy-
házi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán töltött két évet főiskolai tanárként,
majd 1995-től – immár professzorként – a Debreceni Kossuth Lajos Tudomány-
egyetem Finnugor Tanszékének lett a vezetője. 1998-tól a Magyar Nyelvészeti
Tanszék tanáraként végezte munkáját, majd nyugdíjba vonulása után – esetében
ezt a frázist távolról sem kell szó szerint érteni – haláláig emeritus professzorként
dolgozott ugyanitt. Tudományos közleményeinek száma meghaladja a kétszázat.

Nyirkos István nyelvészpályafutása első lépéseit a dialektológia területén tette
meg. Ennek fontos állomása Az abaúji nyelvjárás magánhangzó-rendszere c. disszer-
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tációja, amellyel az egyetemi doktori címet nyerte el 1961-ben. A nyelvjárások
szeretetteljes kutatása élete végéig megmaradt, még a 80. életévéhez közeledve is
fáradhatatlanul szervezte az egyetemi oktatáshoz kapcsolódó gyűjtéseket, s adta
át óriási tapasztalatát hallgatóinak.

Munkásságának súlypontja a hetvenes évektől alapvetően a hangtörténet lett.
Kandidátusi értekezése a magyar nyelv inetimologikus mássalhangzóiról (1984, meg-
jelent 1987), nagydoktori diszertációja pedig az inetimologikus magánhangzókról
szólt (1993, megj. 1995), s e témában rengeteg tanulmányt is publikált. Emellett a
magyar nyelvészet számos más területére is elkalandozott: foglalkozott névtannal,
szótörténettel, etimológiai kérdésekkel, az összetett szavakkal, a kontaminációval,
a pleonazmussal, a szóhasadással, sőt, írt a rím természetéről is. Fennisztikai
munkásságából meg kell említenünk Kalevala-kutatásait, magyar–finn kontrasztív
nyelvészeti tanulmányait és a szóösszetételeink uráli hátteréről szóló kutatásait is.

Finnországgal hamar „eljegyezte magát”. 1962 és 1967 között lektorként dol-
gozott Helsinkiben. Hoffmann István ekképpen vall 2003-as köszöntőjében: „Elő-
ször 1973-ban még egyetemistaként jártam Finnországban. Ott az a benyomás
alakult ki bennem, hogy szinte minden finn ismeri és kedveli Nyirkos tanár urat.
Aki csak megtudta ugyanis rólam, hogy magyar vagyok, szinte rögtön azt tuda-
kolta tőlem: ismerem-e Nyirkos Istvánt?” Ez a népszerűség Nyirkos „velejárója”
volt élete végéig. Mesélik, nyelvóráin nem ragadt le a tárgyas ragozás nehézségei-
nek bemutatásánál és a magyar szórend elemzésénél, hanem országismereti cél-
zattal népdalokat tanított tanítványainak (és itt említhetjük a jó magyar borok pro-
pagálását is).

Lektori évei alatt született első nyelvkönyve, az Unkarin lukemisto sanastoi-
neen [Magyar olvasókönyv szójegyzékkel] (Helsinki, 1965). A Finn Irodalmi Tár-
saság Tietolipas sorozatának 40. tagjaként napvilágot látott műben Balassitól és
Zrínyitől Vörösmartyn, Petőfin, Aranyon át József Attiláig és Illyés Gyuláig 18
költő; Jókaitól Lengyel Józsefig 13 író műveiből adott közre szemelvényeket. A
kötetet – előrevetítve, megalapozva későbbi lexikográfiai munkásságát – 142 la-
pos szójegyzék zárta. Ugyancsak a Tietolipas sorozatban (71. szám) jelent meg
következő nyelvkönyve, a Nykyunkarin oppikirja [Mai magyar nyelvkönyv]
(1972-ben, majd javított kiadása 1979-ben). A kötet a korszellemnek megfelelően
épül fel: leíró szövegek, szószedet, nyelvtani magyarázatok, gyakorlatok.

Nyirkos lektori évei alatt azzal szembesült, hogy nem áll a tanulók rendelke-
zésére korszerű magyar–finn szótár. (Az addigi egyetlen mű Weöres Gyula 1934-
es szótára volt, amely egyrészt elavult, másrészt már nem volt kapható, har-
madrészt pedig eleve csak zsebszótár terjedelmű volt, ami alkalmatlannak bizo-
nyult a komolyabb tanulásra.) E hiány pótlására vállalkozott Nyirkos István:
Unkarilais–suomalainen sanakirja. Magyar–finn szótár c. munkája 1969-ben je-
lent meg Helsinkiben (2. kiadása: 1977). A 380 oldalas szótár alapja az előbb em-
lített nyelvkönyv szójegyzéke volt. A szótár szókincsanyaga megfelelt a kommuni-
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katívabb tanulási igényeknek, de műve, számos erénye mellett mégsem vált széles
körben használatos opusszá, hanem rövidesen visszaszorult a könyvtárak és
könyvgyűjtők polcára. Erről a fordulatról azonban nem a nagyközönség, hanem
maga Nyirkos István „tehet”, aki 1977-ben megjelentette újabb művét (Suomi–
unkari–suomi taskusanakirja [Finn–magyar–finn zsebszótár], Helsinki, 712 lap),
amely – számos kiadást (1979, 1986, 1988, 1991) megérve – a finnországi magyar-
barátok, a turisták és a nyelvtanulók sokaságának fontos segédeszközévé vált.
Műve egy rendkívül sikeres finnországi sorozat részeként jelent meg. Kisméretű
formája miatt könnyen kezelhető (bár nagyon apró betűs a szövege), a szócikkek
egyszerű felépítése miatt nyelvészeti előélet nélkül is jól használható. Külön turis-
tabaráttá teszi az étel- és italnevek szókincse (519 magyar ételnévvel!) és egyfajta
társalgási zsebkönyvszerű függeléke.

A szótár megújított, átdolgozott változata (olvasóbarát formátum, nagyobb
betűs szedés, a címszavak jobban elkülönülnek benne) Uusi suomi–unkari–suomi
taskusanakirja [Új finn–magyar–finn zsebszótár] címmel először 1996-ban jelent
meg (majd 2000-ben és 2009-ben újabb kiadásai is napvilágot láttak). – E szótá-
rak révén (is) ismert – és hosszú időre ismert is marad – Nyirkos neve Finnor-
szágban. Sajnos, ez a szótár nem jelenhetett meg Magyarországon, pedig így még
többen használták volna. (Ezt a hiányt Jakab László finn–magyar és magyar–finn
szótárai pótolják, amelyek a közelmúltban láttak napvilágot.)

Otthonosan mozgott a finn névtan területén. Áttekintő cikkei a mai napig köte-
lező olvasmányok az e területre merészkedőknek. Ő volt az, aki elvállalta a
Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézete és a Helsinkiben működő
Honi Nyelvek Kutatóintézete (Kotimaisten kielten tutkimuskeskus) közös szerve-
zésében elindított Onomastica Uralica c. kutatási program és kiadványsorozat ve-
zetői tisztét. A sorozatban eddig kilenc kötet jelent meg az uráli névtan különféle
témaköreiről, Nyirkos a sorozat két kötetének szerkesztője is volt: Hungarian
Onomastics in Onoma. Onomastica Uralica 1c. Debrecen, 2002. [Hoffmann Ist-
vánnal és Ördög Ferenccel közösen] és History of the Study of Toponyms in the
Uralian Languages. Onomastica Uralica 2. Debrecen – Helsinki, 2002.

Nyirkos István – lektorként, majd kultúrdiplomataként – a magyar nyelvet és
kultúrát is népszerűsítette Finnországban, s ugyanígy szívügyének tekintette a finn
kultúra magyarországi terjesztését. Rendkívül nagy szerepet vállalt a finn–magyar
és magyar–finn baráti körök és a testvérvárosok tevékenységében, mindkét or-
szágban számos előadást tartott, konferenciát szervezett.

Nyirkos István tudományos pályafutását, diplomáciai tevékenységét számos
elismeréssel honorálták. Szakmai elismertségét jelzik a következő állomások:
1972-ben tagja lett a Finnugor Társaságnak, rá egy évre a Finn Irodalmi Társa-
ságnak és a Kalevala Társaságnak. 1985-ben beválasztották a Finnugor Kong-
resszusok Nemzetközi Bizottságába. Tagja volt az MTA uráli és magyar nyelvé-
szeti munkabizottságának, elnöke volt a Reguly Társaságnak.



SZEMLE, ISMERTETÉSEK 473

Ami a kitüntetéseket illeti: már 1969-ben megkapta a Finn Fehér Rózsa Lo-
vagrend I. fokozatát, majd diplomáciai küldetése befejeztével, 1993-ban Finn
Oroszlán Lovagrend Parancsnoki Fokozatát és ugyanabban az évben a Finn Aka-
démia Emlékérmét, itthon pedig a Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztjét.

Mindezen adatok egy eredményekben, sikerekben gazdag tudós és kultúrdip-
lomata pályafutását tárják elénk. Nyirkos tanár úr azonban ennél lényegesen több
volt. Mindig segítőkész, kedves, mosolygós alakja nem halványul, történetei, az
életről és a tudományról való felfogása mindig is itt fog maradni velünk.

Maticsák Sándor


