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ISMERTETÉSEK ÉS BÍRÁLATOK. 
KAI DONNERS Kamassisches Wörterbuch nebst Sprachproben und 

liauptzügen der Grammatik. Bearbeitet und herausgegeben von A. J. 
JOKI. Helsinki 1944, Suomalais-Ugrialinen Seura. L I + 2 1 6 1., 1. t. 
25 cm. — Lexica Societatis Fenno-Ugricae VIII. 

A fiatalon elhunyt finn kutató kamasz-szamojéd hagyatékának 
kiadása a szamojéd nyelvek kutatásának történetében döntő fontos
ságú esemény. A kamasz nyelvnek legfeljebb két kutatójáról beszélhe
tünk : CASTRÉNról és DONNERTÓI. CASTRÉN — mint tudjuk — aránylag 
rövid ideig tartózkodott a Száján hegységbe elvetődött szamojéd nép* 
csoport között. Pontosan 100 évvel ezelőtt járt ott, 1847 novemberé
ben, s útjának eredményeként a gyűjtés időtartamához képest elég 
szép számú lexikális és grammatikai anyag áll előttünk. Összefüggő 
szöveget CASTRÉN nem jegyzett fel. Az ő anyagát minden tekintetben 
kiegészíti DONNER gyűjtése, melynek fontosságát az a tény is növeli, 
hogy valószínűleg DONNER volt az utolsó tudós, aki a kamaszok nyel
vét a helyszínen tanulmányozhatta. 

KAI DONNER kamasz anyagának publikációját a kiadó AUMS J. 
JOKI terjedelmes, kitűnő tanulmánya vezeti be. Ez a bevezetés DONNER 
életének főbb eseményeit, két szibériai útjának történetét, továbbá a 
kamasz-szamojédok kutatásának történetét, s a kiadásra vonatkozó 
egyéb tudnivalókat tartalmazza, 

DONNER kamasz nyelvi anyagának legnagyobb részét második 
szibériai útján, 1914 nyarán (jún. 29.-—aug. 26.) gyűjtötte, Abalakova 
faluban, ahol akkor még nyolc öregebb ember beszélte hibátlanul sza
mojéd anyanyelvét. 

A tulajdonképpeni DONNER-hagyaték három részből áll: szótár
ból, szövegekből és szórványos nyelvtani feljegyzésekből. A kiadás 
első részében a CASTRÉN szójegyzékénél jóval terjedelmesebb szótár 
foglal helyet, s ezt követik a szövegek: találós kérdések, mesék, imád
ságok. A szövegeket magyarázatok egészítik ki, majd a harmadik rész
ben JOKI—DONNER szövegei, igen hiányos nyelvtani feljegyzései és CASTRÉN 
nyelvtana alapján — a kamasz nyelv struktúrájának főbb vonásait 
ismerteti. A munkához pótlásként a DONNER által 1912-ben, első .szi
bériai útja alkalmával gyűjtöttv szavak jegyzéke és egy mese járul. A 
kötetet német szómutató zárja( le. 

Nem lehet eléggé dicsérni DoNNERnak azt az eljárását, hogy szó
tárának kéziratában fonetikai átírását disszertációjának jelölésmódjá-
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hoz képest némileg egyszerűsítette. A diakritikus jelek felesleges hal
mozásának hiánya első pillanatra szembeszökik (pl. mdijns helyett: 
m§rjnd, §ot%o h. @ot%o, báA\yás^h. bájiyás stb. stb.). Mindenesetre még 
így is elég sok jelet használ DONNER, S nem látjuk be minden esetben 
a sok különböző gráféma szükségességét. Nem tudjuk pl. mennyiben 
indokolt a szókezdő w-hang, hiszen csak egy szóban van meg, s ott is 
f?-vel váltakozik. Ugyancsak furcsa a kilencféle. a> tizenkétféle e jel 
használata, bár a finnugor nyelvészetben már többhöz is hozzászok
tunk. Igaz ugyan, hogy olyan nyelvről van szó, mely mindenféle ide
gen hatásnak (s így fonetikai hatásnak is) állandóan ki volt téve. Egy
részt ez, másrészt az, hogy a közösségi nyelvérzék teljes megbomlása 
következtében jóformán minden adatközlő kiejtésé más volt, indokolja 
DONNER lejegyzési módját. 

A szótár technikai kivitelénél furcsának (de nem lényegesnek) 
találjuk azt, hogy az a, a, a, á, á, á magánhangzókkal kezdődő szók 
egy csoportban vannak felsorolva, míg egyrészt az », másrészt az 
á, á-val kezdődő szók külön csoportként szerepelnek. Az anyag hasonló 
— szerintünk felesleges — szétválasztása máshol is megfigyelhető, pl. 
az e hangoknál. Ez az eljárás azért felesleges, mert pl. az a hangok 
esetében is egy fonémmel, van dolgunk. A sokféle hangjelet a kamasz 
szók kiejtésének erősen ingadozó, egyéni módja magyarázza, s ez 
okozza azt is, hogy a szótárban tekintélyes helyet foglalnak el az 
utalások. Pl. a ¥ápt§, fcvptd, kláBtd 'Schere' szó három helyen van fel
véve mint címszó, s ezek közül a két utolsó variáns utalás az elsőre. 
Nagyon sok ilyen eset előfordul s ezek láttára felmerülhet bennünk az 
a gondolat, hogy 'nem lett volna-e célszerűbb a címszavakat egész el
nagyolt átírásban, más betűtípussal közölni (mint pl. LEHTISALO „Bei-
trage zur Kentniss der Reiinlierzucht bei (len Juraksamojeden" c. 
munkájában), s az egyes variánsokat a címszó után felsorolni. Termé
szetesen azt vitatni lehet, hogy a kiadó ilyen változtatást végrehajthat-e 
a rábízott kéziraton. 

A szótár etimológiai utalásokat is tartalmaz, melyek legnagyobb 
részt JoKitól származnak. Természetesen lehet találni olyan jövevény
szavakat is melyeknek eredetére a szótár nem utal. Pl. kapót 'langer 
Lodenrock' (2«i/b) - s or. Kanor*, p'vsoAomsik 'Psalmenleser' (51/b)^=or. 
ncaaoMmHKi., sv&fes 'Span zur Beleuc-htung' (61/b) T« or. cBiTeirb. Az 
összetett szók összelett volta nincs minden esetben feltüntetve (pl. 
k'ehd'srki 'Mittwinter', vö. k's 'Winter' + t'ér 'Mitte'; soidnvkH 'erster 
Sommermonat', vö. so 'Birkenrinde' és samatldneki 'zweiter Herbst- . 
monat' stb.). Ugyancsak föl lehetne tüntetni a köznévi eredetű föld
rajzi nevek jelentését is, amennyiben az megállapítható (pl. a fiora-
seimv folyónév köznévi jelentése 'graue Stute'). A sáib^'lám 'ábschnei-
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den' , ill. svineH'em 'abrissen' esetében lehetett volna utalni a bo$Ll'om 
1schneiden ,

} ill. neH'em 'ziehen' igékre, s a sdi igekötőre. 
A szótár a fenti jelentéktelen megjegyzésektől eltekintve kitűnő 

anyagot tartalmaz s igényeinket jól kielégíti. 
N A nyelvmutatványok terjedelme sajnos nem nagy. Mindössze 31 
találós kérdés, 1 kisebb ének, 19 kis elbeszélés és 3 egészen rövid áldo
zati ima van közzétéve, a fordítással együtt 1Q lapnyi terjedelemben. A 
szövegek tartalmilag meglehetősen elütnek az északi szamojédok nép
költési termékeitől. A hosszú ideig tartó török hatás rányomta bélye
gét a kamasz népköltésre is, éppenúgy mint nyelvükre. A hősök nevei 
is jórészben török eredetűek: Ket'Sün-gwd'mr, TJráz3. A német fordítás 
lelkiismeretes pontos munka. 

A grammatikai rész JOKI munkája. Nagyrészben CASTRÉN nyelv
tanához igazodik. CASTRÉNnal szemben azonban nagy előnye, hogy JOKI 
a nyelvtani alakokra vonatkozó példákat a szövegekben ellenőrizhette, 
s azok funkcióit ily módon jobban megérthette. CASTRÉN például az 
€gyes esetek funkcióiról csak nagy általánosságban beszél, JOKI viszont 
pontosan meghatározza és példákkal illusztrálja az egyes esetragok 
alkalnjazási körét. Sajnálatos tény azonban, hogy a szóképzést JOKI 
nem tárgyalja külön fejezetben. Azt hiszem, egy kis többletmunkával 
könnyen össze lehetett volna állítani a kamasz névszó- és igeképzés 
lényeges módjait Ezt ugyanis CASTRÉN munkájában is nélkülözzük s a 
kamasz képzőkhöz csak más utakon tudunk hozzáférni. 

AÜLIS J. JOKI nagy munkát végzett el DONNER kamasz-szamojéd 
hagyatékának kiadásával, s őt is, meg a Finnugor Társaságot is kö
szönet illeti azért, hogy háborús viszonyok között ilyen tartalmilag és 
tipográfiailag is szép, értékes kiadvánnyal gazdagította az uráli nyelv
tudományt. Kívánatos lenne, hogy JOKI magister a DONNER által gyűj
tött osztják-szamojéd anyagot is ily gyorsan és gondos feldolgozásban 
közzétegye. HAJDÚ PÉTER. 

Új votják-orosz szótár, 
y^MypTCKO-pyccKHH cAOBapt c iTpnvLosKeHHeM rpaMMaTH^ecKoro 

oiepic < y^MypTcicoro H3HKa, Moszkva. 1948. 446 1. 
Az idegen nyelvi és nemzeti szótárak állami kiadóhivatala 

1948-ban terjedelmes, új votják-orosz szótárt adott ki Moszkvában. 
A szótár célja, hogy segédeszközül szolgáljon a votják nyelv meg
tanulásához és a votják nyelvből oroszra való fordításhoz. Anyagát 
a votják történelmi, nyelvi, irodalmi és jiéptudományi intézet munka
társai állították össze. Közülük az előszóban VAHRUSEV V. M., KORÉ-
PANOVA K. Á., LOZSKINA E. I. és MALTH A. I. neve van megemlítve. 
A munkatársak a szókezdő haDgok szerint osztották fel maguk 
között az anyagot. Közülük láthatóan VAHRUSEV végezte a legtöbb 
munkát. 

'Nyelvtudományi Közlemények LII. 5 
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A votják tudósokat új szótár készítésére az a körülmény indí
totta, hogy a korábban megjelent votják-orosz szótárak anyaga már 
jóréslt elavult. Az előszó szerint a szótárírók az új szótárban a 
mai votják irodalmi és köznyelv lehetőleg teljes szókincsét nyújt
ják. Különös figyelemmel voltak arra, hogy munkájuk tükrözze a 
votják nép életmódjában, politikai és gazdasági életében végbement 
ama gyökeres változásokat, amelyeket az októberi szociális forra
dalom idézett elő. Az általánosan használt szavakon kívül tartal
mazza a szótár a votják népélet jellegzetes szavait, úgyszintén a 
társadalmi és politikai élet szavait meg a fontosabb tudományos, 
technikai és mezőgazdasági szaknyelvi szavakat. A nyelvjárási sza
vak közül csak olyanokat vettek fel a szerkesztők, amelyek eléggé 
elterjedtek és hozzájárulhatnak az irodalmi nyelv gazdagításához. 

Az új ' votják-orosz szótár kb. 15.000 szót tartalmaz. Mivel a 
népnyelv szókincsének a feltárása nem tartozott a szerzők céljai 
közé, a szótár anyaga nem helyszíni népnyelvi gyűjtés, hanem iro
dalmi források feldolgozása útján gyűlt össze. Forrásokul szolgál
tak a nép- és nyelvtudományi intézet korábban megjelent kiad
ványai, a nyomtatásban közzétett votják szépirodalom, három fővá
rosi és néhány vidéki votják ujság, az alsó- és középfokú iskolák 
tankönyvei, orosz szépirodalmi, szociális, politikai, mezőgazdasági 
és technikai művek votjáknyelvű fordításai, szótárak: első sorban 
a régibb votják-orosz és orosz-votják szótárak. 

Már az eddigiekből is nyilvánvaló, hogy az új votják-orosz 
szótár szóanyaga nagy mértékben eltér a korábban megjelent és 
előttünk ismeretes votják szótárak szóanyagától. A votják köztár
saságban végbement gyökeres változások következményeképen sok 
új fogalom 'vált ismeretessé, melyeknek nem volt votjáknyelvi nevük. 
Ezeken a hiányokon idegen szavak átvételével és nyelvújítási sza
vak alkotásával segítettek a votják közélet irányítói meg az iroda
lom és tudomány művelői. Természetes, hogy a votják nyelv a 
hiányzó szavak pótlására első sorban az orosz nyelvből vett át sza
vakat. Valóban vannak is az új szótárnak olyan lapjai, ahol a cím
szavak több mint fele új keletű orosz átvételnek látszik. Hogy a 
szótár szóanyaga mennyire a mai élet fogalom világát tükrözi, annak 
igazolására elég ilyen jövevényszavakat idéznünk, mint aőoHeMenm 
'előfizetés', aőcojiwmu3M 'önkényuralom', aeamapd 'élcsapat1, aeua6a3a 
'légi támaszpont', aeuaőoMŐa 'légi bomba', aemoőuozpacfiux 'önélet
írás', aemo6yc 'autóbusz', KoppeKmypa 'kefelevonat' stb. 

Több példát találunk. arra is, hogy egy-egy ősi votják tőszó 
vagy származéka, illetőleg a belőlük alkotott összetétel vált vala
mely korszerű fogalom állandó jelölőjévé. Például: 1) agéuct 'cBnaé-
Te^ib', azaz 'tanú', tulajdonkóp 'látó', vö. (MŰNK.) adj- 'látni', adjls-
Tcllts 'szemtanú, fültanú', 2) aatjebiJi 'npe^nc^ÓBHe', azaz 'előszó', vö. 
>aj, aj 'elő' + Jeli 'szó', 3) nyjuiücb 'HocH L̂him;HK', azaz 'hordár', vö. 
nulll- 'hurcolni' stb. 

A votják nyelvújítás termékei például a következő szók: 
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KbiJióypnu 'IIOBT; költő1 — az ugyancsak nyelvújítási KUJiőyp 
'cTHxoTBopéHHe; költemény1 szóból (képzőjéhez vö. vuzei ckalmár, 
kereskedő, szatócs1, alapszava vuz 'áru, portéka, kereskedelmi cikk1), 
KbijieufKU cKópeHb (cvioBa); szótő1, vö. (MŰNK.) kii 'szó1 + tófjff, vízi 
ctő, gyökér1, KbuinyM 'oKOH^aiuie; rag1 = kíl 'szó1 - j - pum 'vég1: 
A MUNKÁCSI (Nyr. LVI, 24) ismertette votják nyelvújítási szavak egy 
részét megtaláltam, más részét nem. Lehet, hogy e régi nyelvújí
tási szavak nem tudtak mind gyökeret verni, s egy részüket azóta 
másokkal pótolták. ' •] 

Az új szótár — méreteihez képest — kiegészíti a jelentéssel 
kapcsolatos igényeinket is. A votják szó jelentését általában több 
rokon értelmű orosz szó világítja meg; szükség esetén a jelentés-
árnyalat is jelezve van. A szavak használati körének megvilágítására 
szép számmal találunk kifejezéseket és szólásokat. Ha a szó több 
jelentésű, a szerzők megfelelő rövidítések alkalmazásával utalnak 
arra, hogy a votják szónak melyik fogalomkörben van ilyen vagy 
olyan orosz jelentése. ^ 

Bizonyos mértékig az etimológiai szempont is érvényesül: a 
származékszók, úgyszintén az alapszavuktól többé-kevésbbé elszige
telődött határozószók után sok esetben látunk utalást az alapszóra. 

Képet alkothatunk magunknak a szótárból a votják hangjelö
lésről is. A.votják ábécének 38 betűjele van, mellek nagy több
sége azonos a megfelelő ciril betűvel. Rajtuk kívül az ö és néhány 
módosított (például felül pontokkal ellátott) ciril betű használatos . 
— a votják nyelv azon jellegzetes hangjainak a jelölésére, amelyek 
az orosz hangállományban nincsenek meg. A felül két ponttal ellá
tott JW és 3 a dz, ül. a d'z jele. Az e (zárt) é, d pedig a (nyilt) 
<£, £ hangot jelzi. Fonetikai és hangtani kutatások szempontjából • 
hátrányos, hogy az § és az ö hangnak nincs külön jelölője, jól
lehet' — legalább is nyelvjárásonként — mindkét magánhangzó 
előfordul a votjákban. Az irodalmi nyelvben az ö betű. az e hangot 
jelöli. A mássalhangzóképviselet alapján néhány találomra kiraga
dott .példából arra lehet következtetni, hogy a votják köznyelv szavai 
jobbára a glázovi (vagy a jelábugai) nyelvjárási változatban hasz
nálatosak. Erre mutat pl. a következő szavak szótári alakja; KXJSKJI 
(vö. MŰNK. Jel. huzal 'keserű1,. Jcysé (vö. Grlaz. Jel. kuío 'gazda stb.1), 
KOJKCLHU (vö. Glaz. ;kozal- 'gondolni1), KUSU (VÖ. Grlaz. Mii'hogyan1). 
A nyelvjárási szavak után a szótárjrók maguk is jelzik, hogy a szó 
az északi, a déli vagy a középső nyelvjárásterületről származik-e. 

A szótár szóanyagából legjobban érdekelnének bennünket eset
leges olyan votják szavak., amelyek a votják nyelv ősi, finnugor ere
detű szókészletéhez tartoznak s az eddigi szótárakban nincsenek 
feljegyezve. Az új szótár jelentékeny szóanyagának ilyen szempontú 
átvizsgálása azonban nagy munka lenne, s a vizsgálódás eredmé
nyének a közlése inkább szófejiő cikkekbe, semmint ismertetésbe 
kívánkozik. Különben is ilyen szavak előkerülése inkább népnyelvi 
szógyűjtés útján remélhető. A votják n é p n y e l v i szókincsre vonat-

5* 
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kozó ismereteink hamaros gyarapodását "WICHMANN GYÖRGY votják 
szótári anyaggyűjtésének közzétételétől várhattuk volna, ez a munka 
azonban csak az i- kezdetű címszók kidolgozásáig jutott el, s 
akkor a kiadás előkészítőjének, UoTiLÁnak hirtelen , halála miatt 
sajnálatos módon félbeszakadt. 

A votják népnyelvi szókincs feltárásában részt ve i etnénk mi, 
magyarok, is — MUNKÁCSI BERNÁT nyomtatásban még meg n e m jelent 
votják nyelvanyagának közzétételével. Ilyenszerű feladatok megol
dásához azonban a hazai finnugor nyelvtudománynak és munkásai
nak az eddiginél jóval tpbb támogatásra lenne szüksége. A hazai 
finnugor nyelvtudomány újravirágzását csak a magyarországi finn
ugor kutatások intézményes és tervszerű megszervezésétől remél
hetnénk, de ez még a jövő feladatai közé tartozik. Nagy hasznára 
válnék tudományunknak a magyar szovjet könyvcsere kellő kiépí
tése is. Ha ez meg nem történik, elképzelhető, hogy votják nyelv-
lokonaink például egy votják népnyelvi szótár készítéséhez a nélkül 
fognak hozzá, hogy MUNKÁCSI kitűnő votják-magyar-német szótára 
rendelkezésükre állna, nálunk viszont a finnugor nyelvészet művelői 
kénytelenek lesznek esetleg még hosszú ideig nélkülözni könyv
tárukból a votják tudományos kutató intézet fent ismertetett derék 
munkáját s egyéb kiadványait. 

Befejezésül meg kell még említenüuk, hogy az új votják szó
tárhoz 76 lapos nyelvtani vázlat is csatlakozik, elején és végén 
pedig a votják köztársaság térképe látható. Különös érdekessége 
a könyvnek, hogy szótári anyagának gyűjtői és egybeszerkesztői 
v o t j á k származású tudósok. A munkatársak na^y száma örven
detes jele annak az élénk szellemi életnek, amely a votjákok föld
jén a votják népi köztársaság megalakulása után megindult. A zűr
jén LYTKIN, a cseremisz VASZILJEV, a mordvin JEVSZEVJEV, a vogul 
CSERNYECOV és a már eddig is ismert votják GERD KUZÓBAJ példája 
— úgy látszik — serkentőleg hatott av votják értelmiség , fiaira. 
Reméljük, hogy a finnugor nyelv- és néptudomány művelői a jövő
ben egyre nagyobb számban kerülnek majd ki a Szovjetunió finn
ugor nyelvű népeinek a köréből. L A K Ó QY Ö R G Y 

• 
POSTI, LAURI, Grundzüge der livisehen Lautgeschichte (SUS. 

Tóim. LXXXV. és különnyomat. Helsinki, 1942. — XX - f 328 1.) 
A legtöbb balti-finn nyelv hangtörténetének megismeréséhez már 

egy-két évtizede részletes monográfiák álltak rendelkezésünkre: 
OJANSUU a karjala-aunusi, KETTUNEN pedig az észt, a vepsze és á vót 
nyelv hangtörténetével ajándékozott meg bennünket. Megíratlan volt 
azonban — amin*t még a NyK. előző kötetében is panaszoltam (26. 1.) 
— a lív hangtörténet. 1938 óta, amikor KETTUNEN nagy lív szótára 
megjelent, valamelyes fogalmat alkothattunk ugyan magunknak a 
lív hangtörténet egyes fontosabb kérdéseiről e szótár bevezetéséből, 
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de ez a rendszeres lív hangtant nem pójolhatta. A finn nyelvtudomány 
különösen érezte ezt a hiányt, ezért a tudományos világ hivatott ve
zetői nem is hagyták annyiban a dolgot: a helsinki egyetem PosTi 
LAURI személyében ösztöndíjast küldött ki a lívekhez hangtörténeti 
tanulmányok végzése végett. Az eredmény nem is váratott sokáig 
magára: 1942-ben minden háborús nehézség ellenére is megjelent 
POSTI várva-várt lív hangtörténete. 

POSTI LAURI már mint gyakorlott nyelvész fogott hozzá feladata 
teljesítéséhez. A gyűjtő munkában gyakorlatot szerzett magának már 
vót szövegei feljegyzése közben (megjelentek a SUS. Tóim. LXIII. 
kötetében) és a vepszéknél 1934-ben végzett helyszíni kutatásai 
alkalmával, elméleti képzettségének pedig azokban a tanulmányaiban 
adta tanúbizonyságát, amelyekben a vepsze magánhangzóharmónia 
(Vir. 1935), a lív intonáció (Vir. 1936) és a vepsze fokváltakozás 
(FUF. XXVI.) nehéz és sokat vitatott kérdéseihez szólt hozzá. Lív 
hangtanának anyagát 1936-ban jegyezte fel félévig tartó lívföldi 
tanulmányútja alkalmával. 

POSTI hangtörténete az anyag beosztását tekintve KETTUNEN ismert' 
monográfiáit követi. Előbb a magánhangzó-, majd a mássalhangzó-
rendszert tárgyalja, foglalkozik mind a spontán, mind a kombinató-
rius hangváltozásokkal. Az egyes hangok történetének bemutatásánál 
kiindulópontja a kései ősfinn hangállapot. Könyvének záró fejezetét 
a l í v hangkvantitás és hangsúly kérdéseinek szenteli. Megállapításai 
természetszerűen elsősorban a l í v nyelvjárások hangállapotának 
egymáshoz való viszonyát tisztázzák s azokat a 1 í v < hangváltozáso
kat rögzítik meg, amelyek a lív nyelvet a többi balti-finn nyelvvel 
szemben jellemzik. A pusztán lív, illetve balti-finn érdekű hangtani 
kérdések mellett azonban vannak a lív hangtannak olyan problémái 
is, amelyeknek megvilágítása bizonyos vitás f i n n u g o r kérdések 
eldöntését is elősegítheti. A következőkben csak arra kívánok rész
letesebben kitérni, hogy az ilyen problémák tisztázásához mennyi
ben/járult hozzá POSTI doktori értekezése. 

Az egyik ilyen probléma a m a g á n h a n g z ó h a r m ó n i a 
kérdése. Ismeretes, hogy amíg egyesek a magánhang'zóharmóniát 
a finnugor alapnyelv jellemző sajátságának tartják, addig mások 
a közfinn alapnyelvben való megvoltát is tagadják. Az előbbi tá
borba tartozik CASTRÉN, HUNPALVY, BUDENZ, DONNER OTTÓ, MUNKÁCSI, 
SETALÁ, COLLINDER, STEINITZ, az utóbbiba MIKKOLA, WIKLUND és különösen 
KETTUNEN. (1. például Vir. 1925:108—18 és 1942:321—2, EKÁH. 149, 
LVHA. 20—1, VKAH. 138 jegyzet, LiWb. XXV.) A balti-finn nyelvek 
szempontjából legutóbb éppen POSTI szólt hozzá a kérdéshez — még
pedig a vepsze alapján. Újonnan megismert nyelvjárások figyelembe
vételével kimutatja, hogy a vépszében a hang az első szótagnál hát-
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rább nemcsak megelőző á, ö és ü után található, —- mint addig tud
ták, — hanem i és e után is, ez a körülmény pedig hangtörténeti okok
ból ellentmond KETTUNEN ama tanításának, hogy az a a vepszében 
a-ból keletkezett a megelőző magashang hatására. PoBTinak ez a 
felfedezése jelentős érv a közfinn alapnyelv magánhangzóharmóniája 
mellett, s —• talán éppen ezért, ezen éles szemre valló meglátás után 
—• a lív hangtörténet csalódást okoz számunkra, amikor szerzője itt 
azzal intézi el a kérdést, hogy „Es ist leider nicht möglich, in diesem 
Zusammenhang vom Standpunkt des Livischen auf die Fráge ein-
zugehen, ob in der spáturfinnischen Sprachform, von der sich das 
Livische abgezweigt hat, Vokalharmonie herrschte" (41. I.)1) Mind
addig, amíg valaki alaposan meg nem vizsgálja a magánhangzó-
harmónia kérdését a lív nyelvben, a kutatók nem tehetnek egyebet, 
mint hogy egyéni ízlésük-szerint foglalnak állást e kérdésben: vagy 
POSTIIIOZ csatlakoznak, aki a v e p s z é r e és a mordvinra hivatkozva, 
minden további nélkül a magánhangzóharmónia közfinn alapnyelvi 
voltából indul ki a lívben is, vagy pedig KETTUNENÍ követik, aki! POSTI 
új észrevételei után is azt vallja, hogy a vepszében „megőrzött" 
magánhangzóharmóniáról csak akkor lehetne beszélni, ha bebizo- , 
nyúlná, hogy az északi-észtben és a l í v b e n is volt magánhangzó
harmónia (vö. Vir. 1935:231). A kérdés kívánatos, alapos megvizs
gálására — úgy látom — éppen maga POSTI volna a leghivatottabb 
finn nyelvész. 

A lív hangtörténet másik, éppoly sokat vitatott, finnugor 
érdekű problémája a f o-k v á 11 a k o z á s korának kérdése. A finn-
ugristák (SETSLA, PAÁSONEN, SZINNYEI, TOIVONEN) általában legalább is 
finnugor alapnyelvi eredetűnek tartják a fokváltakozást, KETTUNEN 
viszont ínég a közfinn alapnyelvben sem ismeri el megvoltát, azaz .a 
közfinn kornál is újabb jelenségnek tartja (vö. legutóbb NyK. L, 
170—83) — ellenérvül a vepsze mellett épp a l í v nyelvre hivat
kozva. POSTI e kérdésben COLLINDER nyomain halad: mindketten 
több túlzástól tisztítják meg a fokváltakozás elméletét (az utóbbi Über 
den finnisch-lappischen Quantitátswechsel c. művében), lényegében 
azonban (bizonyos határok közé szorítva) a fokváltakozás régisége 
mellett foglalnak állást. . , 

Mindenek előtt különbséget tesz POSTI az ú. h. radikális (tőbeli) 
és suffixális (formánsokat illető) fokváltakozás között, amelyek más
más előfeltételektől függenek. Az előbbi esetben az erős vagy gyenge 
fok fellépte a kérdéses szótag nyíltságától vagy zártságától, az utóbbi
ban pedig a megelőző szótag hangsúlyos vagy hangsúlytalan voltától 
függ. A suffixális fokváltozás — úgy véli POSTI — a lív hangviszo-

1) Idevonatkozó megállapításokat e nyilatkozat ellenére is találunk a 
könyvben, ezek azonban nem elégíthetnek ki bennünket. 

\ 
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nyok tanúsága szerint is nyilvánvalóan megvolt a kései közfinn 
alapnyelvben; ennek kétségtelen bizonyítékát abban látja, hogy hang
súlytalan szótag magánhangzója után a fokváltakozás elmélete sze
rint felteendő dentális réshangnak h a n g h i á i i y a folytatója.' Más 
azonban a helyzet a radikális fokváltakozással! Ennek eseteiben az 
erős és a gyenge fok képviselője teljesen egyforma a lívben (azok az 
esetek, amelyekben SETALA külön gyenge fok maradványait látta, 
másképp magyarázandók: úgy, ahogy KETTUNEN tette),. és sem a szó
tagzáró, sem a szótagkezdő, sem pedig az ikerített zárhangok féltett 
váltakozásának folytatói nem nyújtanak bizonyítékokat a váltakozás 
egykori fnegléte mellett. Másfelől azonban — mondja POSTI — aka
dálya sincs annak, hogy a mai lív hangképviseletet —- általános ki
egyenlítődést feltéve — bizonyos helyzetekben a fokváltakozásból ki
indulva magyarázzuk! Mivel pedig a vepszében a fokváltakozás 
egykori megvoltának világos nyomai vannak, nieg a lapp és a balti
finn fokváltakozás genetikus kapcsolatát sem lehet tagadni, végül is 
arra az eredményre kell jutnunk, hogy a z á r h a n g o k n a k a 
f o k v á l t a k o z á s e l m é l e t é b e n f e l t e t t v á l t a k o z á s a 
m a g á n h a n g z ó k k ö z ö t t é s z ö n g é s m á s s a l h a n g z ó 
u t á n e g y k o r a l í v b e n i s m e g v o l t (225—32.1.). 

Jóval tartózkodóbb álláspontot foglal el POSTI a s z ó t a g z á r ó 
zárhangok feltett radikális váltakozásával (pl. hl ~ *yl, kr ~ '*yr, 
tr~*őr, 1. SETALA: SUS. Aik.,XIV3) 11—7) szemben. Ez szerinte nincs 
bebizonyítva. Ez esetben a feltett váltakozás lív folytatói fokválta.-
kozás nélkül is megmagyarázhatók (1. 179. és 190. 1.), s több okból 
kételkedni lehet abban, hogy a kései közfinnben ilyen esetekben 
váltakozás lett volna. 

Ezzel POSTI legfontosabb finnugor érdekű megállapításairól szá
mot is adtam. Hátra van még, hogy módszeréről is szóljak, meg 
hogy néhány észrevételt tegyek bizonyos részletkérdésekre vonatkozó
lag. Ami PosTinak kutató munkájában követett eljárását illeti, dicsé
rettel kell megemlékeznünk arról, hogy mielőtt saját véleményét 
kifejtené, az előző kutatók álláspontját részletesen és világosan ismer
teti s állításaikat komoly megfontolás tárgyává teszi. Amíg a többi 
•balti-finn nyelv egyik-másik hangtörténetéből sokszor még jóformán 
azt sem tudjuk meg, hogy, azt a véleményt, amelyet a szerző elutasít, 
ki, hol és pontosabban miképp fogalmazta meg, addig POSTI könyvé
ből kitűnően meg lehet ismerni nemcsak a fokváltakozás törzsgon
dolatát (1. SETALA: SUS. Aik. XIV3 és FUF. XII., Anz.), hanem ennek 
sz elméletnek későbbi hajtásait is, (amelyeket összegyűjtve sehol sem 
találhatunk meg). Ezekkel a hajtásokkal a finn nyelvészeti iroda
lomban lépten-nyomon találkoztunk, de hogy ki és hol termelte 
<©ket, azt sokszor rendkívül körülményes volt megállapítani. 
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Részletekre vonatkozó megjegyzéseimre térve rá, feltűnőnek ta
lálom, hogy POSTI csupán 4 lív faluból gyűjtött rendszeresen anyagot 
fontos tanulmányához. Hiszen a lívek aránylag k,is területen élnek 
és a- finn kutatók helyszíni tanulmányainak nélkülözhetetlen előfel
tételei általában nem hiányoznak,. ily körülmények között pedig meg
érte volna a fáradságot, hogy a S2erző valamennyi lív falu nyelvével 
megismerkedjék. — Nem valami meggyőzőnek látszik előttem az az 
állítás (78. §); hogy a szókezdő /- hatására egyes, szavakban a magas 
magánhangzó mély hangzóvá változott, tehát pl. jd-^-ja: jamdd 'dick, 
grob' (~ f. jdmed), jöra -= *jarva 'Bee, Landsee' (~ f. járvi), jü- =-
ju-: juvd 'gut' (~ f. hyvd) stb. Maga POSTI is elismeri, hogy a szó
kezdő ja- egyes esetekben változatlan maradt, — hogy a jd- =»- ja-
változás mikor történt meg s mikor nem, ő sem tudja megmondani, 
— a lív jdmd§ etimológiai megfelelői közt esetleg figyelembe veendő 
a mélyhangú finn jama-kka is, vö. KETTUNEN, LiWb. 84a (jddrd mel
lett is van jaara), — a lív járva mellett a vótban is a-val hangzó 
alak van : jarvi, sőt van ilyen a vepszében i s : iafv {iarf), — in
kább eredeti a mellett szól a lapp jaw're (-= *jarve) is (a magas
hangú mordvin, cseremisz és zűrjén változatok nem döntik el a 
kérdést (1. NyK. LI, 34—7.). Ily körülmények közt számolni kell 
azzal a lehetőséggel is, hogy az idetartozó szavak egy részében a 
mélyhangúság az eredeti, ill. a lív; szó ősrégi mély hangú változat 
folytatója. Mindezek mellett figyelembe kell még vennünk azt is, 
hogy a j hangnak eddig csak palatalizáló, nem pedig velarizáló hatá- , 
sát ismertük, vö. pl. észt (nyelvjárási) jdnu (-c janu), jdgu (-= jagu)t 

jdiku (-= jatku) stb. 1. KETTUNEN, EKÁH.2 125, továbbá vót jeka -= *jeka, 
je(tsi -= *j§<tsi, jevi -«= *j§vi, söjetan -c *söj§tan, Aadjepi •« *Aadjepi, 
1. KETTUNEN, VKÁH. 129 és 140. 

Az 51. lapon tagadja POSTI azt a lehetőséget, hogy a lív jöra. 
és társai eredeti a-tövűséget képviselhetnének, vagy más szóval: hogy 
e szavak mai lív a<-tövűségének köze volna ahhoz a régi szóvégi ket
tősséghez, amelyre a finn jdrvi ~ lapp jawWe megfelelésből követ
keztetni lehet (bővebben a kérdésről még POSTI előtt LAKÓ : NyK. LI, 
26—44). Nem tudom (s a mai viszonyok között nem is áll módom
ban megállapítani), hogy miként magyarázzák az észt járvamaa kerü
let nevét s a többi /örya-előtagú helynevet. Én ezeknek járva elő
tagját a finn járvi-vel azonos szónak, pontosabban e szó genitivusá-
nak gondolom.1) Ha e véleményem megállja a helyét, akkor az: 

1) A régi finn Tileitosianiakirjában azt olvasom.' ugyan, hogy Jlárvarnaa-
ban tavak nincsenek. KENTS J„ (Élesíti. jOpperlaamiait kesikkoolidieUe,, Míaa-
ieadus IV. 4. pajrandatud tírükk, Tairtui, 1937) saeriníij azonban v o l t lak. r 
„Hiliisieimal ajal on pai'ju járvi kinni kasvanud ning muutunud soodefcs ja 
kőrgrabadöks (Járvaníiaa — járvedíe miaa)" (53. I.) 
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észtben egymás mellett van az»eredeti e-tövűségré utaló jdrv, gen. 
járve és az a-tövűségre utaló járva. Ez esetben pedig mégiscsak meg
van a lehetősége annak, hogy a lív nyelvjárásokban mutatkozó ket
tősséget, ill. a lív jöra és a finn jarvi megfelelését régi kettősséggel 
magyarázzuk. 

A 101. lapon azt olvassuk, hogy az ismert lív Umlaut — tehát 
egyebek közt a tőszótagbeli a =»- a változás — jésítetlen mással
hangzók (e. k. k előtt) szabályosan bekövetkezett, ha a következő 
szótagban valaha í vagy / állott (kivéve az epenthézis eseteit). Mint 
sűrűn előforduló szó említést érdemelt volna, a kaks 'zwei' számnév 
k i v é t e l volta miatt. — A 226—9. lapon hosszú fejtegetést olva
sunk a progresszív mássalhangzóhasonulás lehetőségéről, s egy idé
zetből (226. 1.) azt gondolhatná az olvasó, hogy a magyar nyelvben 
ilyen nincs. I.. azonban KRAUTER, Nyr. XXXVI, 211—2. 

Ha összehasonlítjuk POSTI nyelvanyagát KETTUNEN szótárának 
adataival, azt tapasztaljuk, hogy a két kutató általában, egyformán 
hallotta a lív szavakat, egyformán jegyezte fel őket (mindamellett 
különbségek is akadnak, 1. 101. 1. jegyzet). Ez megnyugtató a tudo
mány szempontjából. A feljegyzés külsőségeiben már több különbség 
van; ezekről 1. KETTUNEN : Vir. 1942, 318—9. Sajnálatosnak kell 
mondanunk, hogy POSTI jelölésmódja több tekintetben feleslegesen 
eltér KETTUNENétől. A lív szókincs legfontosabb forrása mégiscsak 
KETTUNEN szótára, s kétségtelenül az is marad. Csak megkönnyítette 
volna számunkra POSTI feljegyzéseinek felhasználását, ha miattuk 
nem kelíene más jelölésmódot használnunk, mint amilyen KETTUNENnél 
van. Ha jelröl-jelre lemásoljuk POSTI feljegyzéseit (külön megjegy
zés nélkül), a jelölésben" eltérések látása azt a hitet keltheti a távql-
állókban, hogy v a l ó s á g o s különbséggel van dolguk. 

KETTUNEN szótárának bevezetését POSTI munkájával egybevetve 
azt is megállapíthatjuk, hogy, a hangjelenségek é r t e l m e z é s é b e n 
elég sok eltérés van kettőjük között (a legfontosabbakról már fen
tebb beszámoltam). Ez várható is volt, hiszen — mint POSTI előszavá
ból megtudjuk (VIII. 1.) — éppen az késztette a szerzőt könyve 
megírására, hogy felfogása KETTUNENétől bizonyos fontos kérdésekben 
különbözött. Tisztázatlan kérdés mindkettőjük kutatásai után is sok 
van még a lív és a többi balti-finn nyelv egymáshoz való viszonyá
ban [nem találom pl. a lív peizé 'warm Averden' ~' észt peesida 
mngánhangzómegfelelésének magyarázatát). Minden esetre a*zonban 
POSTI könyve hézagpótló munka, amelyet — különösen a szóvégi 
mássalhangzókról szóló fejezetet (268—83. 1.) — a lív szóragozástan 
és szóképzéstan iránt érdeklődők is haszonnal forgathatnak. 

LAKÓ GYÖRGY. 
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Ujabb mondat tani ku ta tások a *balti-finn nyelvek körében. 

A finnugor nyelvek mondattanának kutatása eddig meglehetősen 
háttérbe szorult. Kétségkívül legjobban ismerjük a magyar nyelv 
mondattanát: KLEMM ANTAL Magyar történeti mondattana finnugor 
területen az e l s ő t ö r t é n e t i m o n d a 11 a n. A mondattani vizsgá
latok eredményei messze elmaradnak azonban a hangtani és alaktani 
kutatások eredményei mögött még a balti-finn nyelvek körében s ma
gában a finn nyelvészetben is. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy 
a balti-finn nyelvek mondattana terra incognita volna. Alapos részlet
tanulmányok már nem egy kérdést részletes vizsgálat tárgyává tették, 
s a finn meg az észt nyelv l e í r ó mondattanát értékes összefoglalások 
ismertetik meg velünk. A finnek körében SETÁLA EMIL volt az úttörő a 
mondattani kutatások terén. 16 éves korában írt finn mondattanocs-
kája és az északkelet-satakuntai nyelvjárásról kiadott mondattani mo
nográfiája a finn mondattani kutatások első állomásai. Említést kíván 
még SETALAnek a mondattan terén kifejtett munkásságával kapcsolat
ban az is, hogy több évtizedig ő látta el a finn középiskolát mondat
tani tankönyvekkel. Suomen kielen lauseoppi oppikouluja varten című 
tankönyvének tudtommal 1926-ban megjelent 11. kiadása az utolsó. — 
SETALA alapvető mondattani rendszerezéseinek hatása megérzik a mon
dattan későbbi finn művelőinek munkásságán is. Közéjük tartozik 
KANNISTO ARTÚR (Lauseopillisia havaintoja lántisen etela-Hameen kieli-
murtéesta) és AIRILA MARTTI (Suomenkielen lauseoppi oppikoulujen ja 
seminaarien tarpeeksi; 9. kiadása 1937-ben jelent meg). 

Részben a finnek közül kerülnek ki az é s z t mondattan kutatói 
is. Már KETTUNEN észt nyelvkönyvei (Eestin kielen oppikirja és Oppi-
kirja eestin ja suomen eroavaisuuksista) is tartalmaznak Lauseopillisia 
erikoisuuksia című fejezetet, fontosabb azonban ezeknél KETTüNENnak 
az észt mondatrészeket tárgyaló, részletes tanulmánya: Lauseliikmed 
eesti keeles (Tartu, 1924). —AIRILA MARTTI az észt oratio obliqua hasz
nálatát világította meg (Viron kieleri oratio obliqűasta: Suomi V17, 
1—58 és különlenyomatként: Váháisia Kirjelmiá 86. szám. Helsinki, 
1935). Ismeretes, hogy az észtben külön igemód (modus obliquus, 
észtül: kaudne kőneviis) van használatban olyan esetben, amikor a 

» beszélő a cselekvést hallomás alapján ismerteti, azaz a történteket úgy 
adja elő, ahogyan azok egy harmadik személy közlése szerint állítólag 
végbementek. AIRILA elsősorban az úgynevezett titkos oratip obliquával 
foglalkozik, amelyet nem előz meg mondást jelentő ige. Ez az észt 
nyelv önálló fejlődésének sajátos, érdekes terméke, amelyet más balti
finn nyelvben nem találunk meg. Használatára előbb az irodalmi 
nyelvből idéz'példákat AIRILA. A -vat, -ja, -da, -ma, -nud és -tud végző
désű igenevek szolgálnak a modus obliquus alakjaiként. A köznyelv-
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ben leggyakoribb a -vat végződésű, jelen- vagy jövőidőre vonatkozó 
alak, pl. fa tulevat meile '(valaki azt mondta, hogy) ő eljön hozzánk', 
i:úgy hírlik, v. állítólag) ő eljön hozzánk'. A múlt idő kifejezéséré van
nak egyszerű és összetett alakok is, pl. saanud és olnud saanud. 

A cselekvő személy általában nincs jelölve a modus obliquus 
alakjain. Keletkezésüket participiumos, illetőleg infinitivusos szerkeze
tekből való kiválás útján magyarázza a szerző. 

AIRILA értekezésében sok a tévesen értelmezett példamondat, az 
•észt irodalmi nyelvet sem aknázta ki kellőképp. A modus obliquus 
keletkezésének megmagyarázására jóval mélyebben szántó kutatásokra 

„lett volna szükség. A szerző érdeme azonban a példamondatok össze
gyűjtése, az észt oratio obliqua kérdéseinek felszínre vetése s alakjai 
nyelvjárási elterjedtségének megvizsgálása. 

Maguk az észtek is hozzájárultak nyelvük mondattani sajátsá
gainak egybegyűjtéséhez és rendszerezéséhez: PUUSEPPF., MUÜK ELMAR 
és TEDRE MTHKEL meg PŐLD H. nyelvtanai részletesen tárgyalják az 
észt leíró mondattant is. 

Több rokonnyelv ö s s z e h a s o n l í t ó mondattani vizsgálatára 
eddig ugyancsak kevesen vállalkoztak az északi nyelvészek közül. E 
téren úttörő jelentősége van TUNKELO E, A. Alkusuomen genitiivin 
funktsioista című monográfiájának ( = Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seuran Toimituksia 120. rész, 1—2. k. Helsinki; 1908; ül. 1919—20). 
Ehhez fogható alapos részlettanulmányt még csak egyet ismerek, s ez 
a helsinki egyetem 1942-ben elhunyt észt lektorának, a költő és iroda
lomtörténész GRÜNTHAL ViLLEMnek (költői nevén RIDALA) a doktori érte
kezése: itámerehsuomalaisten* kielten yksikön nominatiivi objektin 
edustajana aktiivin yhteydessá (Helsinki, 1941). 

Mint a címből is láthatjuk, GRÜNTHAL könyve azzal a finn nyelv
ből is ismert jelenséggel foglalkozik, hogy a balti-finn nyelvekben egye
bek közti bizonyos c s e l e k v ő igealakok mellett egyesszámi nomina-
tivusban van a tárgy. A finn leíró nyelvtan szerint a legközönségesebb 
esetek egyike az, .amikor az állítmány a felszólító mód egyesszámának 
1. vagy 2. személyében áll (pl. syö omena). Gyakori azonban az az 
eset is, amikor a tárgy néni közvetlenül az igei állítmányhoz, hanem 
ennek valamely igenévi bővítményéhez tartozik (pl. pojan táytyy syödd 
omena). Ha mármost az állítmány alaki tulajdonságait (egyszerű vagy 
összetett, személyragozott vagy igenévi alak), az igei állítmány kifejezte 
cselekvés minőségét és a tárgy mineműségét (status objectivus, st. 
limitativus, st. resultativüs, st. spatii) is figyelembe vesszük, akkor a 
szempontok sokfélesége következtében igen nagyra nő azoknak az 
egymástól néha csak jelentéktelenül különböző eseteknek a száma, 
amelyekben ragtalan tárgy van a mondatban. GRÜNTHAL az anyag 
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ilyenféle differenciálását végre is hajtja .doktori tanulmányában, s így 
anyaga valamennyi balti-finn nyelv és nyelvjárás, továbbá a régi nyelv 
bevonásával igen jelentékenyre nő. Végeredménye az, hogy a mai finn 
nyelvtanoknak azok a szabályai, amelyek az egyesszámú nominativus-
nak cselekvő állítmány melletti, tárgyként való használatára vonatkoz
nak, főbb pontjaikban közfinn-kori nyelvhasználatot tükröztetnek 
vissza. Ha a tehdá ige jelenti az állítmányt és b a tárgyat (ül összetett 
tárgy esetén annak egyik tagját), akkor tehát azt mondhatjuk: a rag-
talan tárggyal szerkesztett mondatok közül már a közfinn korra nyúl
nak vissza az ilyenek, mint tee tai tehkőá b, tee tai tehkaá kaksi b : 
tá, tee tai tehkaá puoli b : tá, tehkaámme b, tehkáámmé kaksi b : tár 

tchköön t. tehkööt kaksi b:tá. — Gyakori a ragtalan tárgy bizonyos sze
mélytelen igékhez kapcsolódó infinitivus mellett is. Az efféle mondat
típusok közül közfinn koriaknak bizonyulnak pl. A:n taytyy tehdá b 
tai .kaksi h •' ta, A :n pitaá tehdá b tai kaksi b : tá, A : n pitáá tekemán 
b tai kaksi b : tá, A : n on tekeminen b tai kaksi b : td (A a cselekvő 
személy neve helyett áll). Más, állítmányul szolgáló, személytelen kife
jezések mellett is közfinn kori á ragtalan tárgy; ilyenek: A : n on tarvift 
tai vajaa tehdá b, (A:lla) on aika, máará jne. tehdá b, (A : n) on 
hyvá tehdá b. 

Felveti GRÜNTHAL több helyen azt a kérdést is: mi a magyarázata, 
hogy a balti-finn. sőt sokszor a többi finnugor meg a szamojéd nyel-
•vekben is a nominativus áll a tárgy eseteként? — Határozott választ 
nem ad e kérdésre, megkockáztatja azonban azt a feltevést, hogy a 
tárgyul szolgáló nominativussal szerkesztett mondatok olyan kor ma
radványai, amelyben a ragozás még ismeretlen volt. A juxtapositio 
korszakának nevezi ezt GRÜNTHAL, — vele szemben a flexió kora 
(tehát az accusativus is) későbbi fejlődési fokot jelentene (JL 278—9. 
és 292. 1.). 

GRÜNTHAL könyve nehéz olvasmány. Kemény diót jelent mindjárt 
terminológiája is, ami kitűnik abból, hogy magyarázatára több mint 
30 lapot kénytelen fordítani a szerző. Szerintem azonban egyes fogal
mak (páájásen, apujásen, edussana) tisztázása még így sem sikerült 
kellőképp.1) Sok egyéb közt elsikkad annak a magyarázata is, hogy az 
adjunctiv connexio vagy adjunctio segédglosszája (apujásen) ilyen 
mondatokban, mint anna minulle omena és anna minulle kaksi omenaa 
mennyire k ü l ö n b ö z i k /egymástól. Pedig ez a különbözés a szerző 
szempontjából nem lehet lényegtelen, hiszen az előbbi mondatban egy 
tárgyként álló főnév, az utóbbiban pedig egy számnév van nominati-
vüsban. Részletesebben és világosabban ki kellett volna fejteni, hogy a 

1) A finn pilinevezések helyett NOREEN eredeti elnevezéseit véve alapul* 
páájásen &. m, főgloEsza, apujásen a. m. segédglossza. 
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tárgy mint segédglossza ö s s z e t e t t is lehet s hogy ennek tagjai mi
lyen viszonyban vannak egymással. GRÜNTHÁL elszórt megjegyzéseiből 
— a finn leíró mondattanokat is figyelembe véve — arra a véleményre 
jutunk, hogy (magyar szakkifejezéseket használva) számnévi (mennyi
ségi) jelzős tárgy esetén a s z á m n é v (a mennyiséget kifejező főnév) 
az összetett tárgy főglosszája (jelzett szava), az a főnév pedig, amely
nek a mennyiségéről szó van. mellékglossza (azaz: jelző, mely a szó
ban forgó mennyiséget minőségileg meghatározza). Ilyenformán a 
számnévi (mennyiségi) jelzős szerkezetek mondatbeli viszonyát leg
alább is obiectalis kapcsolat esetén éppen fordítva fogjuk fel a finn
ben, .mint a magyarban meg a finnugor nyelvek többségében. Persze 
•ennek megvan a maga oka: a finnben a mértékjelölő szó a mondatbeli 
viszony hordozója, a magyarban meg a többi rokonnyelvben pedig 
azon a szón jelöljük a mondatbeli viszonyt, amelynek" részét vesszük 
<vö. SEBESTYÉN IRÉN: NyK. XLIV, 149). 

Terminológiáját és magát a tanulmánya alapjául szolgáló rend
szert jórqszt a svéd NOREEN ADOLFÍÓI kölcsönzi a szerző.11) Általános 
nyelvészeti tájékozottsága különben 'feltűnően nagy. Elősegítette ezt 
nagy nyelvtudása, aminek az egyes balti-finn nyelvek szóba kerülő 
mondattani sajátságainak értelmezése közben is nagy hasznát látta. 
Származott azonban hátrány is abból, hogy a szerző .oly bőségesen 
ontja irodalmi ismereteit az elméleti kérdések fejtegetése közben: amíg 
^gy-egy problémáról a legkülönfélébb kutatók véleményét is megismer
hetjük, addig magának GRÜNTHAMiak az álláspontját sokszor alig tud
juk kihámozni az ismertetett nézetek tömkelegéből. Szerkezet, stílus 
tekintetében is nem egy hiányossága van á könyvnek. Hiányzik pél
dául a tanulmány céljának olyan világos, szabatos, részletes megjelö
lése is, amilyent TUNKELO ismertetésében (Vir. 1941:367) olvashatunk. 
Afőfejezetek részleteredményei nincsenek kellőképp kiemelve, össze
folynak a másodrangú részletekkel. Rendkívül zavaró, hogy GRÜNTHÁL 
sokszor szinte végenélküli mondatokban fejezi ki gondolatait s az 
alapgondolat megértését olykor 3—4 soros közbevetett mondatok nehe
zítik meg. Például a XIX. lapon 14 soros, a XXIV—XXV. lapon 11 so
ros, a XXVIII—XXIX. lapon 17 soros mondatot olvashatunk. A tudo
mányosságnak ez a közérthetőség rovására történő gyakorlása nem 
lehet követendő példa. 

Minden esetre azonban GRÜNTHÁL tanulmánya lelkiismeretes 
munka. Számos utalást találunk benne a távolabbi rokonnyelvékre, 
még a szamojédra is, s ezen utalások alapján reméltük, hogy GRÜNTHÁL 
még több tanulmánnyal fog hozzájárulni a finnugor nyelvek mondat-

*) NOREEN rend szerének rövid ismertetését 1. KLEMM ANTAL, A mon
dattan elmélete 43—5. I. 

\ 



7 8 ISMEETETÉSEK ÉS BÍRÁLATOK 

tanának megvilágításához. Őszintén sajnálhatjuk, hogy e sokoldalú 
kutató a tárgyról írt tanulmányának folytatását már nem adhatta ki s-
terveit immár nem valósíthatja meg. 

A másik fontos mondattani tanulmányt, amelyről feladatom szá
mot adni, KETTUNEN LAURI írta: Vepsan murteiden lauseopillinen tutki-
mus ( = S U S . Toimituksia LXXXVI. — Helsinki, 1943. — I X + 576 1.)-
Mivel a finnen és az észten kívül a többi balti-finn nyelv mondattana 
eddig még nem volt monografikus feldolgozás tárgya, azt mondhatjuk, 
hogy KETTUNEMiak ez a most ismertetendő vepsze mondattana, jófor
mán teljesen ismeretlen területet világít meg a tudomány fáklyájával. • 
E mű előmunkálatai jó pár évtizeddel mennek vissza a múltba. Déli-
vepsze anyagát nagyobbára még 1917—18-ban, ennek kiegészítését 
meg a többi nyelvjárás anyagát 1934-ben gyűjtötte a szerző. A gyűjtés
ben meg egyéb munkálatokban is segítségére volt SIRO PAAVO, akinek 
a hevét vepsze*és cseremisz szövegek kiadójaként már régebbről ismer
jük (vepsze nyelvmutatványai együtt jelentek meg KETTUNEN gyűjtésé
vel, 1. SUS. Tóim. LXX., Helsinki, 1935). 

Eredetileg KETTUNEN nem mondattannak, hanem mondattani pél
dagyűjteménynek szánta feljegyzéseit, mely nem lett volna egyéb, mint 
a vepsze szótár frazeológiai kiegészítője. Bár tervét később megváltoz
tatta s jelenlegi formájában mondattani tanulmánynak nevezi könyvét, 
mégis maga is elismeri, hogy a mondattan elvi kérdéseinek tisztázására 
több időt kellett volna fordítania s munkája főértékének — úgy látom 
— ma is a gazdag példatárt tartja. Mivel könyve valóban magyarázat 
és szövegszerű útbaigazítás nélkül szűkölködik olyan esetekben is, 
amikor arra szükség lenne, meg a rokonnyelvekre is inkább csak rövi
den utal — részletezés és igazoló anyag közlése nélkül, ezért munkáját 
nekiink is elsősorban mondattani példagyűjteménynek, illetőleg vázla
tos leíró mondattannak kell tekintenünk s akként értékelnünk. 

A vepsze mondattan két szempontú csoportosításban tárja elénk 
a vepsze példamondatokat. Az első részben a mondatrészeket vizsgálja 
végig a szerző, a másik részben pedig azt mutatja be, hogy az egyes-
szófajoknak milyen szerepük lehet a mondatban. Az első részben az 
alannyal kapcsolatban pl. ilyen kérdések kerülnek előtérbe: milyen 
szó lehet alany a mondatban, — állítmányul használt személyragos 
igealak az alany kifejezőjekent, — teljes és részleges alany, ~ , alany-
talan mondatok. Az állítmánynál szóba kerülő problémák: az állítmány 
mineműsége, — egyezése az alany személyével és számával, — állít
mány nélküli mondat stb. A szófajokról szóló rész a névszók, az ige
alakok és a partikulák mondatbeli szerepét tárgyalja. A névszókról 
szóló részben gazdag példatár szemlélteti az esetek fá'jait (pl. genitivus \ 
possessivus, subjectivus, objectivus, partitivus, originis stb.). A mon
datfajokat tárgyaló fejezetek az egyenes és a függő beszéd, az alá- és-
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mellérendelés, az ú. n. mondatpótlók, az ellipsis és a pleonasmus kér
déseit világítják meg vepsze szempontból. A kötetet a szórend tárgya
lása fejezi be. Ráadásul a vepszék lakóhelyének térképén kívül muta
tót is ad a szerző, amely lehetővé teszi a kutatók számára a mitológiai, 
gyógyászati, vallási, néprajzi stb. vonatkozású példamondatok megke
resését a példák e rengetegében. 

E részletek után térjünk. rá arra a kérdésre: milyen jellegűek 
á l t a l á b a n a vepsze nyelv mondattani sajátságai? — KETTUNEN nem 
ad könyvében semmiféle összefoglalást, kíséreljük meg tehát magunk 
valamilyen összkép megrajzolását. 

Mindenekelőtt azt kell megállapítanunk, hogy a vepsze mondat 
szerkezete, >a vepsze kifejező eszközök összesége és ezek egymásba 
kapcsolásának módja — a vepsze nyelv fonetikájában és szókészleté
ben erősen érezhető orosz hatás mellett is — ma is határozottan 
b a l t i - f i n n jellegű. A vepsze alakrendszer nagyjában megegyezik a 
finn és a többi balti-finn nyelvével s á l t a l á b a n ugyanazt a funk
ciót tölti be, mint-az utóbbiak alakrendszere. Ebből következik az is, 
hogy ilyenformán a finnből és az észtből ismert számos mondatszerke
zet, kifejezésmód, vonzat stb. közfinn eredetűnek bizonyul. Az ilyen 
vepsze-egyéb balti-finn mondattani egyezések száma oly nagy, hogy 
felsorolásukba nem is. bocsátkozhatunk bele. Lássunk mégis a legfon
tosabb jelenségek köréből egy példát: hogy alakul a tárgy eseteinek 
használata? — Hogy a teljes és a részleges tárgy kifejezésére a vepszé-
ben is külön esetek szolgálnak, a többi balti-finn nyelv ismeretében 
egészen természetes. A teljes tárgynak a vepszében is két esete van: az 
-n ragos (genitivussal egyalakú) és a ragtalan (nominativussal azonos 
alakú) accusativus. Habár vannak is nyomai különnyelvi fejlődésnek, 
mindkettő általában akkor használatos, amikor a finnben. Nagyjából 
ugyanezt mondhatjuk a részleges tárgy esetének, a partitivusnak a 
használatáról is. 

Persze szép számmal vannak olyan mondattani kapcsolatok, ki
fejezésmódok is, amelyek a vepszén kívül csak egy-egy balti-finn 
nyelvben vannak meg. Ilyen egyezések legnagyobb számmal talán a 
vepsze meg a karjalai nyelvjárások között állapíthatók meg. Nem hiá
nyoznak továbbá^a vepsze nyelv különéletében keletkezett mondattani 
szerkezetek és kifejezésmódok sem. Ezek kétfélék: részint a vepsze 
nyelv önálló hajtásai, részint orosz hatás eredményei. Hogy mikor mi
vel vari dolgunk, azt sokszor nem mondja meg, illetőleg nem tudja el
dönteni KETTUNEN. De ezen nem is csodálkozhatunk. A mondattani je-
lenségek körében nagy szerepe lehet a párhuzamos fejlődésnek. Egy
mástól távol eső nyelvekben is keletkezhetnek olyan kifejezésmódok, 
amelyek nagyon hasonlítanak egymásra, habár semmi esetre sem le
hetnek egymással genetikus kapcsolatban. Az ilyen egyezések magya-

\ 

\ 
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rázata abban van, hogy társadalmi fejlődés egy-egy fokon a legkülön
félébb nyelveket beszélő népeknél is lényegében egyforma, s a szem
lélet azonossága bárhol létrehozhat egyforma kifejezésmódokat 
(vö. RAVILA : Vir. 1943:247). A nyelvrokonság kérdéseiben éppen 
e z é r t nincs a mondattani egyezéseknek akkora fontossága, mint a 
hangtani megfeleléseknek és az alaktani egyezéseknek. 

Minden esetre lássunk azonban példát a finntől való különbö
zésre, azaz vepsze különnyelvi sajátságra is. Ilyet egyebek közt az ige
alakok területén találhatunk. Amíg a finnben és az észtben az imper-
fectum, a perfectum és a plusquam-perfeetum használati köre szigo
rúan elkülönül egymástól, addig a vepszében az imperfectum-alakok 
pótolhatják a perfectumot és a plusquam-perfectumot is, tehát a múlt 
idő általános igealakjaiként szerepelnek. KETTÜNEN szerint ez a helyzet 
az oroszban is, ezért valószínű, hogy az imperfectumnak a többi mult
alak rovására való elterjedésében orosz hatást kell látnunk. — Érde
kes különnyelvi fejlemény az is, hogy az általános vagy — mondhat
juk — határozatlan declinatio mellett külön határozott declinatio kör
vonalai kezdenek kibontakozni. Az utóbbi a mordvin határozott decli-
natióhoz hasonlóan alakul: a se (ne) mutatónévmás bizonyos esetek
ben (vö. finn poika se vain laulaa) oly szorosan kapcsolódhatik a 
megelőző főnévhez, hogy hangsúlyát elveszti, s ilyenkor a határozott 
névelő jelentésmódosító szerepét töltheti be, pl. akaA-se muzik-s e 

pitefis 'vaimon mies (se) on Pietarissa'. I 
Nyilvánvalóan orosz hatás, hogy a vepszében sokszor olyankor 

is melléknévképzős jelző áll, amikor a többi balti-finn nyelvben geni-
tívusBan levő főnév áll jelzőként, pl. me<tsahne iáand iskob, tar-
\)mjpuitöda 'metsnnhaltija f 'nietsainen isántá'') iskee, táytyy tehdá 
taikoja'. — Gyakran orosz hatásnak fogható fel, de eredeti sajátság is 
lehet, a létige hiánya bizonyos esetekben, pl. sajiagáne tsoma kajia 
'salakká on hyvá kala'. 

KETTÜNEN ismertetett tanulmánya általában ugyanazt a mondat
tani rendszert és felfogást tükrözi, .mint már a Lauseliikmed eesti 
keeles. Világos beosztásával és hatalmas anyagával kitűnően alkalmas 
ez a könyv arra, hogy segítségével a finn (és az észt) nyelv ismerője a 
mai vepsze nyelv mondattani sajátságai közt eligazodhassak. Kívána
tos volna a többi kis balti-finn nyelv mondattanának hasonló kidolgo
zása is. Ezek a már meglévő finn és észt leíró mondattanokkal együtt 
kellő alapot nyújtanának a balti-finn nyelvek összehasonlító mondat
tanának megírásához. — A vepsze mondattan újabb bizonysága KET
TÜNEN jól ismert, rendkívüli anyaggyüjtő képességeinek is, amelyekkel 
a balti-finn nyelvek megismertetéséhez nagyobb mértékben járult hozzá, 
mint bárki más. Szép tette a szerzőnek, hogy művét KANNISTO ARTÚR 
emlékének szentelte. LAKÓ GYÖRGY. 
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