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In memoriam

Bereczki Gábor
(1928–2012)

2012. április 4-én váratlanul elhunyt Bereczki Gábor egykori tanárom,
majd kedves kollégám, a hazai finnugrisztika doyenje.

Bereczki Gábor 1928. március 24-én a Körös-parti Békésen született.
Egyetemi tanulmányait a budapesti és a bukaresti egyetemen végezte el. Az
ELTE-n kedves tanárai közé tartozott Zsirai Miklós és Pais Dezső. 1953-ban
a Szovjetunióba jelentkezett aspirantúrára, az egykori – a mai doktori rend-
szernek megfelelő – tudományos képzés keretében. Alig 31 éves volt, amikor
megvédte kandidátusi értekezését, és 1959-ben az ELTE Finnugor Tanszéké-
nek docense lett. 1963-ban azoknak a tanároknak egyike volt, akik örömmel
fogadták a Budapesten és Debrecenben újonnan indított finnugor szakra je-
lentkezőket. 45 évesen lett 1973-ban tanszékvezető, majd pedig 1979-ben
professzor. 1986-ban átadta a tanszéket Hajdú Péter akadémikusnak, és egy-
idejűleg elvállalta az Udinei Egyetem megbízását. Tíz esztendeig Észak-
Olaszországban – Udine mellett még Bolognában és Padovában is – tanított
finnugor nyelvészetet. 1998-ban emeritus professzor lett. Az elmúlt 13–14
évben kora nyártól ősz végéig felesége, Mai Kiisk észtországi tanyáján, a
koongai Kalamaaban végzett nappal gazdálkodó, méhészkedő, estefelé tudo-
mányos munkát. Egy észt–magyar nagyszótáron dolgozott többek között…

Munkásságát bibliográfusai két részre osztják: egyfelől tudományos, más-
felől műfordítói tevékenységre.

Hetvenedik születésnapjára Rédei Károly, a permista szakember és barát
adott közre egy reprezentáns válogatást az ünnepelt közel negyven évnyi
finnugrisztikai terméséből:

Ünnepi könyv Bereczki Gábor 70. születésnapja tiszteletére. Budapest
1998. – E kötetben több mint ötven kis cikket találunk szómagyarázatoktól és
etimológiáktól a magyar nyelv és a Volga-vidéki nyelvek kérdéséig. – E
munka előtti, ill. utáni kerek születésnapokra jelent meg a következő két ki-
advány: Bereczki emlékkönyv (Bereczki Gábor 60. születésnapjára) (Buda-
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pest 1988 = Urálisztikai Tanulmányok 2.) és Ünnepi írások Bereczki Gábor
tiszteletére (Budapest 2008 = Urálisztikai Tanulmányok 19. – CD-lemezen).

A nyelvtudósnak fontos írásai jelentek meg a cseremisz, ill. a finn-volgai
(finnugor) hangtörténeti kutatásokhoz, megírta a cseremisz nyelv történeti
nyelvtanát, és meghatározta a cseremisz és a mordvin nyelvi viszonyt. Ide
kapcsolódó főbb közleményei:

W. Steinitz és E. Itkonen finnugor vokalizmuselmélete és a cseremisz nyelv
(NyK 70 [1968]: 23–34; németül: ALH 19 [1969]: 305–319). – Ez a tanul-
mány alapvető fontosságú az alapnyelvi első szótagi vokalizmus vizsgálatához.

Cseremisz (mari) nyelvkönyv (Budapest 1971 = Finnugor jegyzetek XIX).
– 1990-ig (l. alább) a cseremisz nyelv egyetemi tankönyve.

Существовала ли праволжская общность финно-угров? (ALH 24
[1974]: 81–85; franciául: ÉFOu. 15 [1978–1979]: 81–90). – A finn-volgai
népek szétválásának felülvizsgálata, a volgai finnugor kor létezésének tagadása.

Geschichte der wolgafinnischen Sprachen. In: Denis Sinor (ed.), The Uralic
Languages. Description, History and Foreign Influences. Leiden [etc.] 1988.
314–350. – Kitűnő cseremisz és mordvin történeti hang- és alaktan.

Chrestomathia Ceremissica (Budapest 1990). – Érdekes módon senki sem
ismertette e kitűnő kresztomátiát.

Grundzüge der tscheremissischen Sprachgeschichte I–II. Szeged 1994,
1992 = Studia Uralo-Altaica 35, 34). – Akadémiai doktori értekezésének
anyaga. Ismertettem: Linguistica Uralica 32 [1996]: 297–301.

Beke Ödön: Mari nyelvjárási szótár (Tscheremissisches Dialektwörter-
buch). 1–9. Neu redigiert von Gábor Bereczki (Savariae 1997–2001 = Biblio-
theca Ceremissica IV/1–IV/9). – Évkönyvünkben ismertettem: FUD 9
[2002]: 159–162.

A cseremisz nyelv történeti alaktana (Debrecen 2002 = Studies in Lin-
guistics of the Volga-region. Supplementum). – Bereczki cseremisz nyelvi
vizsgálatainak folytatása és betetőzése.

A Volga-vidék nyelvszövetségéről, areális kapcsolatáról (a török népek-
kel való nyelvi viszonyról) és hang-, alak- és mondattani egymásra hatásáról
egy sor tanulmánya jelent meg:

A Volga–Káma-vidék nyelveinek areális kapcsolatai (in: Areális nyelvé-
szeti tanulmányok. Budapest 1983. 207–236; németül: NyK 86: 307–314).

The Caracter and the Scale of Turkic Influence on the Structure of Finno-
Ugric Languages (in: Papers in Honor of Oswald Szemerényi. III. Amster-
dam–Philadelphia 1993. 509–519; olasz változata: Incontri Linguistici 17
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[1993]: 45–58; vö. még: Quaderni dell’Instituto di Iranistica, Uralo-Altaistica
e Caucaselogia dell’Universitá degli Studi di Venezia 20 [1987]: 59–67).

Az alaktani elemek kölcsönzésének néhány típusa a Volga–Káma-vidéki
area nyelveiben (NyK 100 [2003]: 97–101); Взаимосвяи языков волго-кам-
ского ареала (CIFU-10/1: 1–49, Joskar-Ola 2005); Der Sprachbund des
Wolga-Kama Gebietes (Incontri Linguistici 30 [2007] 11–28).

Egyik eloroszosodott finn-volgai népcsoportnak, a merinek vagy a mer-
jának megállapította helyét az uráli nyelvek között: A merja nyelv helye a
finnugor nyelvcsaládon belül (MNy. 85 [1989]: 439–442; olaszul: Incontri
Linguistici 12 [1989]: 11–15; franciául, in: Mélanges offerts à Fanny de Si-
vers. Uppsala 1996. 69–76). – Elsőként vallja a szerző, hogy a merják erede-
tileg finnségi (balti finn) nyelven beszéltek.

Két egyetemi jegyzetét minden finnugor szakos – és minden kolléga –
forgatta:

A magyar nyelv finnugor alapjai (Budapest 1977: kari jegyzet; Budapest
1996: egyetemi tankönyv, ennek olasz változata: Udine 1998; javított és bő-
vített változat: Budapest 1996, 1998², 2003³). – Ez a tankönyv bemutatja Be-
reczkit, aki rendkívül kiterjedt oktatási tapasztalattal rendelkezett. Ennek
folytán az összes finnugrisztikai kérdést igen közérthetően és tömören képes
volt továbbadni az egyetemi hallgatóknak, a kutatóknak, ill. a nagyközönség-
nek. A jegyzet a hazai egyetemek és főiskolák hasznos segédeszköze immár
35 esztendeje. A tankönyvbe a szerző belefoglalta korábbi kutatásainak (már
említett) eredményeit az alapnyelvi első szótagi magánhangzókra, a finn-vol-
gai csoport szétválására, majd a merja nyelv szócsaládbeli helyére stb. vonat-
kozóan. A javított és bővített változat elkészítésében – felkérésére – én is
közreműködtem, erre büszke vagyok.

Bevezetés a balti finn nyelvészetbe (Budapest 2000). – Elsőrangú tan-
könyv a finnugor, finn és észt szakos egyetemistáknak.

Tudományos témájú egy oroszországi útinaplója, melynek alapjául egy úti
sorozat állt: 1958-tól 1979-ig a zenész Vikár Lászlóval több mint tíz alka-
lommal bejárta a Volga–Káma-vidék finnugor és török népeit, és feltérképez-
ték e népek népi zenéjét. Ezzel – kedves cseremiszes tanítványa, Pusztay Já-
nos szavaival – „legújabbkori tudománytörténetünk legnagyobb szabású
gyűjtőútjainak résztvevője” (in: Bereczki Gábor. Budapest 1998. 29 = Ma-
gyar Nyelvész Pályaképek és Önvallomások 8). A nagy zenei és nyelvi anya-
got tartalmazó albumok közül Budapesten megjelentek a következők: Chere-
mis Folksongs (1971), Chuvas Folksongs (1979), Votyak Folksongs (1989)
és Tatar Folksongs (1999). Bereczki említett naplója 270 oldalas, címe:
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A Névától az Urálig (Szombathely 1994 = Az Uralisztikai Tanszék Kiad-
ványai 4). – Itt egy negyedszázados, 1953-tól 1977-ig terjedő diáriumot tar-
tunk a kezünkben. (Kár, hogy a szombathelyi kiadás magyarázó térképeket,
hely- és névmutatót nem tartalmaz.) A napló különösen értékes annak, aki a
rendszerváltozás előtti korban már élt. Egy sor ironikus megjegyzés szerepel
a naplóban; ezek egy részét a szerző utólag szúrta be, „annak idején nem il-
lett megírnom” – finom célzatú – megjegyzés után. A napló 1966-tól terjedő
része Hajdú Péter kollégának postázott levél. Ezek közül néhány nem ért Ma-
gyarországra, így aztán utólag pótolta a szerző a kimaradt érdekességeket.

Bereczki munkásságának másik területe a műfordítás volt, pontosabban az
észt és a finn szépirodalom magyarországi népszerűsítése. A fordítás mellett
a szerkesztés, az irányítás és a kapcsolatteremtést tekintette feladatának.
Egyik-másik művét klasszikus fordításként tálalhatjuk az olvasónak. A há-
rom legismertebb mű, amelynek magyarítása ügyében a maximálisat megtette:

Az észt irodalom kistükre. Válogatta, a bevezetőket írta: Jaan Kross. Bu-
dapest 1969. – E kötetben ő a fordítók egyike, a fordítások felügyelője. Pél-
dául: észt tanárnőm, Bereczkiné Mai Kiisk felkérte néhány hallgatóját, hogy
a műfordítói munkában vegyenek részt. Engem is arra bíztatott, hogy August
Kitzberg Tuulte pöörises című drámájából két felvonást fordítsak le. Meg-
próbálkoztam ezzel az erőm feletti feladattal. Észt–magyar szótár akkor még
nem volt, így hát Wiedemann százéves észt–német szótárát vettem a fordítás-
hoz igénybe. Egy-két helyütt bizony nem is értettem meg a beszélgetés lé-
nyegét. Átadtam a gépírásos kéziratot, melyet aztán „házon belül” nyomda-
késszé tett a Bereczki-házaspár.

Väinö Linna: Az ismeretlen katona (Budapest 1982 = A finn irodalom
könyvtára). – Az 1954-ben napvilágot látott regény remek fordítása. A Ká-
dár-korszakban bizonyos szovjet katonákat realisztikusan (azaz pejoratívan)
ábrázoló részt a kiadó kihagyta a műből.

Kalevipoeg. Észt hősének. Ford.: Rab Zsuzsa. Budapest 1985. – Bereczki
munkája: nyersfordítás, jegyzetek, szövegmagyarázat és utószó.

Az utóbbi évtizedekben gyakran megkaptam Bereczki tanár úr könyveit.
Ezek mindegyikében található egy-két korrektúra-javítás. A gondos és pon-
tos filológus minden megjelent művét átvizsgálta, és csak utána adta ki a ke-
zéből.

Számos díjban és kitüntetésben részesült. Hat ízben nyerte el az Európa
Kiadó nívódíját 1968 és 1989 között. A Corvina Kiadó nívódíját 1976-ban az
Észtország. Rokonaink földje c. fotóalbum szöveganyagáért kapta, a Gondo-
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lat Kiadó nívódíját pedig Lennart Meri Az északi fény kapujában c. útleírásá-
nak fordításáért. A Magyar Tudományos Akadémia nagydíját 1976-ban nyer-
te el a Cheremis Folksongs c., Vikár Lászlóval együtt készített gyűjtemé-
nyért. Legmagasabb magyar kitüntetését 2003. augusztus 20-án kapta: a ma-
gyar államfő a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztje kitüntetést
adományozta Bereczki Gábornak. A tatár nép folklórja kutatásáért és népsze-
rűsítéséért 1999. november 10-én Tatarsztan elnöke is kitüntette. Emellett a
Magyar–Észt Társaság elnöke volt, a Tartui Egyetem díszdoktora, a Reguly
Társaságnak, a helsinki Finn Irodalmi Társaságnak és a helsinki Kalevela
Társaságnak tiszteletbeli tagja, a finn Fehér Rózsa Lovagja-rendjel II. és az
észt Mária Országos Keresztje-rendjel III. fokozatának kitüntetettje, valamint
2005 óta Mariföld Kiváló Tudományos Kutatója.

Életének utolsó évtizedében két szótári vállalkozás foglalkoztatta. Sajnos
régóta tervezett észt–magyar nagyszótárát nem tudta befejezni (ennek T be-
tűjénél tartott, amikor kórházba szállították). Társszerzős munkája, a csere-
misz szófejtő szótár finnugor elemei azonban elkészültek, és a mű megjele-
nése a jövevényszavakat feldolgozó Agyagási Klárától függ (vö. kettejük
cikkét: Mutatvány a készülő cseremisz etimológiai szótárból. NyK 103
[2006]: 23–43).

A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 1993-tól húsz éven át volt finn-
ugor tanszék (2012. február 1-jétől a tanszék tanárai a magyar nyelvi és iro-
dalmi intézet oktatói lettek). Az 1990-es években két kirándulást is szervez-
hettem, az egyiket Észt- és Finnországba. Ennek keretében egyetemünk kis-
buszával és sofőrjével Koongába is eljutottunk, és Gábor Bátyámék birtokán
egy kellemes estét töltöttünk. Szólt a Tanár Úr furulyája, és a tízfőnyi csapat
magyar nótákat énekelt a messzi északon. Itt lesz Bereczki Gábor temetése.

Oroszországban, Mordovszkij Karatajba eljutva Bereczki könyvében egy
nénit idézett: „Mi mordvinok vagyunk, de tatárul beszélünk, a nemzetisé-
günk pedig orosz.” Őróla, az egyetemi tanár nyelvészről és műfordítóról pe-
dig elmondhatjuk: olyan magyarként ismerhettük, akinek senki sem volt el-
lensége (a szakmában sem!), sok nyelven beszélt, és otthona ott volt, ahol a
finnugorok élnek, akár itthon, vagy Oroszországban, akár Finnországban
vagy – családi elkötelezettségből is – Észtországban.

„Istennek köszönjük, hogy a miénk volt és az is maradt” (Szent Ágoston).

ZAICZ GÁBOR


