KISEBB KÖZLEMÉNYEK

A kettőztetések szerkezeti típusai a finnugor nyelvekben
I.
A nyelvbeli kettőztetésnek sok változata van: ismétlődhetnek egész
szavak, egyes szótagok, de• előfordul hangok kettőztetése is. A megismételt
részek egymásutánja lehet közvetlen, vagy esetleg segédszók (kötőszók)
választják el őket. Aszerint, hogy teljes vagy részleges ismétlésről van-e szó,
megkülönböztetnek teljes kettőztetést (Gemination) vagy részleges kettőztetést (Reduplikation). 1 É n úgy látom, hogy célszerűbb a kettőztetési típusokat
más alapvető szerkezeti sajátságok alapján osztályozni (1. alább, 7.1.).
A világ legkülönbözőbb nyelveiben való általános elterjedtségét a kettőztetés a maga mennyiségi szemléltető sajátságának köszönheti. Onomatopoetikai jellege révén mintegy visszatükrözi a természet hangjainak, valamint a
térnek és az időnek az érzékelését, a tárgyak elhelyezését, a cselekvés lefolyá
sának milyenségét, és így elsősorban az utánzás, a disztributív és az aspektusi
jelentés, továbbá mindenféle kiemelés, hangsúlyozás stb. nyelvi eszközéül
szolgál. Azonkívül HiKTnek is igazat kell adni abban, hogy a kettőztetés
egyes típusai a játszi szóalkotásra és rövid szavak meghosszabbítására való
törekvéssel magyarázhatók. 2
Még a múlt század derekán jelent meg A. F . P O T T kitűnő tanulmánya, 3
amelyben a szerző tipológiai kutató módszerrel a kettőztetésnek nemcsak szó
alkotási, hanem nyelvtani és stilisztikai szerepét is boncolgatja. Az indo
európai, finnugor, türk, óceániai, amerikai, afrikai és más nyelvekből vett
példák alapján P O T T azt bizonyítja, hogy a kettőztetés egyes fő típusai meg
találhatók olyan nyelvekben is, amelyek rendszerükre és származásukra nézve
egyáltalán nem hasonlítanak egymásra. W U K D T meg éppenséggel azt állítja,
hogy a kettőztetés két módját a világ minden nyelve ismeri: az egyik ismétlődő
hangok utánzására, a másik a tulajdonság és a cselekvés kiemelésére (fokozá
sára) szolgál. 4
Habár a kettőztetés általános jellege és eltérjedetsége kétségtelen, talán
mégsem lenne felesleges, ha megvizsgálnánk típusait egy nyelvcsalád keretein
belül. Hiszen bizonyos kettőztetési típusok különösen jellemzők egy valami
lyen nyelvre (vagy nyelvcsaládra), a másikban meg csak elvétve fordulnak
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elő. Az indoeurópai nyelvekben például az igeidők képzésében játszott nagy
szerepet a kettőztetés, 5 a finnugor nyelvek történetéből ezt viszont nem
lehet kimutatni. Az afrikai joruba nyelvben az ige első szótagjának megismét
lésével szabályosan alkothatók főnevek (daukaia 'cselekedni', dadánkra 'cse
lekvő személy'), 6 a maláj és a dakota nyelvben a gyűjtőnevek az egyedi jelen
tésű főnevek megismétlésével képezhetők (maláj pochon 'fa', pochon-pochon
'erdő', dakota rúna 'férfi', runa-runa 'nép' 7 ). A finnugor nyelvekben ezek a
kettőzési módok nem szokásosak.
Az egyes kettőztetési típusok értékelése a történeti szemponttól is függ.
Az indoeurópai nyelvek régebbi fejlődési fokán például intenzíven érvénye
sültek az egyes kettőztetési módok, m a azonban alig maradt valami nyomuk
a németet kivéve, amelyben elég sok tipptopp, Wirrwarr, Singsang, Klingklang,
Mischmasch, Zickzack-íéle szó járja.
Alább következő szerény tanulmányomban a finnugor nyelvekben elő
forduló fontosabb kettőztetési típusokat szeretném rendszerezni szerkezeti
sajátságaik alapján, és lehetőleg azt is megállapítani, meg voltak-e ezek a
típusok legalább csírájukban az alapnyelvben. Később az egyes nyelvekben
az illető jelenségek már különféle módon fejlődhettek tovább.
II.
Először is felhívjuk a figyelmet a legtermészetesebb és éppen ezért az
. egyes nyelvekre legkevésbé jellegzetes típusokra. Ezeket a jelen fejezetben
csak felsoroljuk, de részletesebben nem tárgyaljuk. _
Ide tartoznak elsősorban a tisztán stilisztikai célú kettőztetések, mint
például egyes szavak és szószerkezetek megismétlése, amellyel különösen gyak
ran találkozunk versekben. Példák: manysi Voikèn-Târèm àpl'êmnê, VoikènTârèm âèemnè sar làwunkwè ëri, (MUNKÁCSI, Medveénekek I, 72) 'Fehér-Ég
apuskámnak, Fehér-Ég apámnak végre meg kell mondani'; m d E . okt'abfaê
sas.

okt'abras

sas.

ist'amo supav,

sirne potso (TyHAOJib BaíírejibTb. CapaHCK,

1950, 75), 'Megjött az október. Megjött az október. Olyan gazdag, tele
arannyal'; magyar A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább
nem leszünk ( P E T Ő F I , Nemzeti dal).
Tisztán stilisztikai értékű kettőztetések az izgatott beszédben előforduló
ismétlések, például finn Astukaa sisään, olkaa hyvä, hän sanoo. — Tervetuloa,
tervetuloa! (PEKKANEÜST, Tehtaan varjossa. Helsinki, 66) 'Tessék befáradni
— mondja —. Isten hozta, isten hozta!'; m d E . mesf, mest'? ast'ek, ast'ek . . .
Di ton nekak . . . (Cyp. 66) 'Mit, mit? Várj csak, várj csak . . . De te mintha. . .';
mari mas'ka e~re tsa'rà: i't mo:ro öa vt mo>:ro! ( B E K É , Mari szövegek IV,
274) 'A medve folyton csillapítja: „Ne énekelj, ne énekelj!" '. Különösen
gyakoriak a tisztán stilisztikai értékű kettőztetések megszólításokban, állathivogatókban: m d E . E% tundo, tundo, ton mazij tundo. (Cyp. 35) ' 0 tavasz,
tavasz, t e szép tavasz!'; a Mezőkövesd környéki magyar paraszt a libákat
patyi-patyi, a kacsákat tas-tas, a csirkéket csire-csire szóval hívogatja (MNy.
5
A. MEÍÍE, BßeAeHHe B cpaBHHTejibHoe H3yHeHne HHAoeBponeiícKHx H3HKOB. MocKBa,
1938, 199.
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X X X I I I , 181), az oroszban a csirkéket Ubin-i}bin, a kacsákat ymb-ymb vagy
ymu-ymu szóval hívogatják, stb. Az ilyenféle kettőztetéseknek az egyes
nyelvek specifikumához alig van közük, ezért is vannak elterjedve a világ
legtöbb nyelvében. Ugyanez áll az alkalomszerűen, mintegy ötletszerűen
használt hangfestő szavakra is, mint például a következő kifejezésekben:
m d E . vagonon carit'ne kortast' : t'eke-sak-sak. t'eke-sak-sak (Cyp. 49) 'a vasúti
kocsi kerekei mondogatták: teke-szakszak. teke-szak-szak'; $ink-£ink! maravs
vedrat'nes cud'ica lovcos (Cyp. 54) 'Dzinyk, dzinyk — mondotta a vödrökbe
ömlő t e j ' ; mari Idß-ldß (KapM. 3; a falevelek susogását utánzó hangok).
Világos, hogy ilyen ötletszerűen használt hangutánzás bármikor és bármely
nyelvben keletkezhet — anélkül, hogy hangutánzó szó a nyelv valódi szótározható szavává válna. Igaz, hogy vannak bizonyos kivételek, mert még
állati hangokat utánzó hangsorok is állandósulhatnak. így az oroszban a
macskanyávogást • MRy, MRy, a komiban nav, nav (CoBp. KOMH A3. 296)
hangsorokkal szokták utánozni. Ugyancsak a komiban a fajdkakas dürgésót
kot-kot-kot-tal
(uo.), a manysiban xop-xop-ral (MaHC.-pyccK. CJI.) jelölik,
a magyar a kakukkolást kakukk, kakukk-nak,
a komi kuku-n&k (CoBp.
KOMH H3. 296) hallja.
A különféle nyelvek specifikumához nincs sok közük a módosító szók,
a melléknevek és az igék kettőztetésének sem, legalább a következő egyszerű
típusok szerint: m. alig-alig, manysi woril-ivoril (MaHC.-pyccK. CJT.) 'alig-alig',
komi igïd-igid' (Coup, KOMH H3.. 169), m. 'nagy-nagy', manysi man-man (MaHCpyccK. CJI.) 'ici-pici' (tkp. 'kicsi-kicsi'), udmurt sed-sed (PyccK.-yAM. CJI. 1308)
'fekete-fekete', m. lassan-lassan, manysi yosat-ypsat (Manc.-pyccK. CJI.) 'meszsze-messze', mari suen-suen (KAPM. 2) 'ritkán-ritkán', IpK. sirren, sirren
(H3. nncbM. Hap. CeB. 161) 'játszottak, játszottak'. Néha az ilyenféle ismétléseknek nyelvtani értékük is lehet. Például az udmurtban a melléknevek kettőztetése a tulajdonság magas fokának állandó kifejezőjévé vált.
Sok, különféle nyelvcsaládhoz tartozó nyelvből ismerünk példákat hang
utánzó alapon képzett tárgyi jelentésű szavakra is. Ilyenek a latin turtur
'vadgalamb', perzsa bülbül 'fülemile' ( W U N D T 633), csuvas
német Kuckuck, mord. és mari kuku 'kakukk', manysi to%-to%, top-top 'kanalas
réce', rap-rap 'sarlófecske', kat-kasi 'cinege', pis-pis 'egér', 8 u d m u r t durgadarga (AJI. IIOBT. 155) 'csere-bogár', komi-permják g'og'og 'lúd', mari ßdle-ßsle
(MapHHCKO-pyccK. CJI.) 'poszáta', orosz KOAOKOA 'harang', maMmctM 'dob';
figyelemre méltók a hasonló szerkezetű gyermekszók is: orosz nana 'papa',
MÜMÜ 'mama', őaőa 'nagymama', HHHR 'dada', francia bonbon 'cukorka'
(vö. bon 'jó'), joujou 'játékszer' (vö. jouer 'játszani'), cocotte 'tyúkocska',
m. baba, csecse, pipi stb.
A felsorolt kettőztetési típusoknak a világ nyelveiben való általános
elterjedtsége azzal is magyarázható, hogy szerkezetük rendkívül egyszerű,
mivel legtöbbjükben mindkét tag egyforma. Kisebbik részük (mint például
az orosz KOAOKOA, az u d m u r t durga-darga, a francia cocotte) már tulajdon
képpen átmenetet képez a következő (harmadik) fejezetben tárgyalandó típu
sokhoz, minthogy bennük a két tagnak egymáshoz való fonetikai—morfológiai
viszonya olyan is lehet, amely már csak az illető nyelvben alakult ki.
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III.
À finnugor nyelvekre jellemző kettőztetések szerkezetével eddig aránylag
keveset foglalkoztak. Nagy érdemük van a magyar ikerszók tanulmányozásában
PATS DEZSŐnek, K E L E M E N JózsEFnek, B . LŐRINCZY ÉvÁnak (1. A mai magyar
nyelv rendszere I, Bp. 1961), de a többi finnugor nyelvben a kettőztetések
kérdését főleg csak a hangfestő szók és a páros összetételek szempontjából
vizsgálták. 9
A finnugor nyelvekben szerkezeti szempontból a szavak vagy szórészek
a következőképpen ismétlődhetnek: 1. azonos hangalakban; 2. megváltozott
hangalakban; 3. képző vagy segédszók felhasználásával (azzal a kérdéssel nem
foglalkozhatunk, hogy az ismétlés eredményeképpen összetett szók vagy szó
szerkezetek keletkeznek-e).
Mint már fentebb megemlítettük, a szavaknak azonos hangalakban való
megismétlése (kettőztetése) természetességénél és egyszerűségénél fogva nagyon
sok nyelvben előfordul. Mégis felhívnánk a figyelmet egy érdekes kettőztetési
fajtára, amely — úgy látszik — kevéssé van elterjedve a különféle nyelv
családokban. A finnugor nyelvek a határozatlanság, a többesség, az osztó
(disztributív) és más jelentések kifejezésére gyakran kettőztetik a névmásokat:
m. kiki, azaz, hogyhogy, mordE. kije-kije 'némely', 'valaki' (kije 'ki'), meze
meze 'valami' (meze 'mi'), kona-kona 'valamelyik' (kona 'melyik') (KOJI.,
CTpyKT. npoCT. npe/Lii. 63), udmurt kud-kud 'némelyik', tace-tace 'bármelyik'
(tace 'olyan'), make-make 'bármi (make 'valami'), kice-kice 'bármilyen' (kice
'milyen'), maje-maje 'bármi' (ma 'mi') (An., IIOBT. 160), manysi ti-ti (FUF.
XXVIII, 51) 'ez, íme ez'.
Az ilyen kettőztetett névmások néha valamilyen (rendesen megmereve
dett) esetalakban is használatosak: m d E . koso-koso 'valahol' (koso 'hol'),
kosto-kosto 'valahonnan' (kosto 'honnan') stb. (KOJI., CTpyKT. npocT. npe/ui. 63),
udmurt solan-solan (An., rioBT. 160) 'hozzá-hozzá'. Bár, mint említettem,
a névmások kettőztetése nincs nagyon elterjedve, azért nem állítom, hogy
nem fordul elő a világ más nyelveiben. Például a latinból is ismerünk kettőz
tetett kórdőnévmásokat: quisquis, quaequae, quidquid 'bárki, bármi'.
A finnugor nyelvekre rendkívül jellemző a szavaknak megváltozott
hangalakban való megismétlése. Ennek k é t változata van. Vagy egyik tag sem
bír önálló jelentéssel, vagy csak az egyik bír vele. (A nyelvtörténet segítségével
nem egyszer az „értelmetlen" tagról is bebizonyítható, hogy valamikor
Önállóan is használták; erre magyar példákat P A I S D, 1 0 udmurt példákat
V. ALATYRJEV [1. pl. íloBT. 156, 157] említ.) K E L E M E N JÓZSEF behatóan
tanulmányozta ezeket a változatokat, és arra a meggyőződésre jutott, hogy
9
A legjelentősebb munkák (a magyar nyelvészek munkáin kívül) a következők:
B. H. AJiATbiPEB: noBTOpbi B nepMCKHX H3biKax. y^eHbie 3ariHCKH Kanejio-^HHCKoro rocyHHBepcHTeTa. T. II, Bbin. I. rieTp03aB0ACK, 1948; ugyanettől a szerzőtől MoKAOMeTHO-Hape1!Hbie noBTopbi B yAMypTCKOM H3biKe. YneHbie 3anncKH JleHHHrpaACKoro rocyAapcTBeHHoro
yHHBepcHTeTa. Cepun BoeroKOBeA^ecKHX HayK, Bbin. 2. JleHHHrpaA, 1948; JQ,. B. E Y E P H X :
K nooöjieMe H3o6pa3HTeJibHOíí pemi. YMeHbie 3anncKH Kapejio(|)HHCKoro rocyHHBepcHTeTa
T. III, Bbin. I. rieTp03aB0ACK, 1949; M. A. CAXAPOBA. H3o6pa3HTejibHbie cnoßa B KOMH H3biKe.
CoBeTCKoe (j)HHHO-yrpoBeAeHHe. T. IV. HweBCK, 1949. Sok érdekes türk és finnugor példát
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a magyarban az „értelmetlen" tagokból álló szavak nem összetettek, hanem
•egyszerűek. n
A következő ikerszók egy „értelmes" és egy „értelmetlen" tagból állanak:
m . cserebere, udmurt zug-zag 'szemét' (zag 'szemét'), kuco-maco 'tarka-barka'
(kuco 'tarka') (AJI., IIOBT. 156), manysi soyri-yoyri (MaHC.-pyccK. CJI.) 'szitai ö t ő ' (ypyri 'mozgás'). A magyarban az Ista-Pista, Anna-Panna,
Andi-Bandiféle játszi becéző ikerített személynevekből (vö. István, Anna,
András)
a második tag önállósulása után lett használatos a Pista, Panna,
András
becézőnév.
A következő ikerszóknak egyik tagja sem használatos önálló jelentéssel:
mari ßdz-ßuz, ßdr-ßor (MapHHCKO-pyccK. an.) 'gyorsan', udmurt uri-beri (An.,
riOBT. 163) 'hirtelen', 'hanyatthomlok', m d E . tult-talt 'ürügy', kult-kalt 'hiába
valóság' (LUecT. ,II,HCC. 98), m. dinom-dánom,
lári-fári.
Tudjuk, hogy hasonló ikerszók vannak a világ sok nyelvében, de azt is
figyelembe kell venni, hogy bizonyos nyelvekben, vagy közeli rokonnyelvi
csoportokban az ikerszók esetleg olyan szabályok szerint alakulnak, amelyek
más nyelvekre vagy más közeli rokonnyelvi csoportokra nem jellemzők.
Például a magyarban a két tag viszonya olyan, hogy vagy magas hang áll
mély hanggal szemben (gizgaz), vagy ajakkerekítés nélkül képzett magán
hangzó ajakkerekítéssel képzett magánhangzóval (gider-gödör), vagy az első
t a g magánhangzóval (illetve az ajkak közreműködése nélkül képzett mással
hangzóval), a második tag viszont labiális vagy labiodentális mássalhangzóval
kezdődik (ákombákom, cókmók).12 A mordvinban a két tag magánhangzóinak
viszonya körülbelül ugyanolyan, mint a magyarban, 1 3 de megfigyelhetők más
féle sajátosságok is. A mordvin ikerszókra például jellemző, hogy a tagok
rendesen í-vel végződnek, vagyis alakjuk a többes szám alakjára hasonlít k
(1. az előző példákat). Ez a sajátosság analógiás úton keletkezett. Az ilyen
ikerszók mintái olyan mellérendelő összetételek, amelyek önálló jelentéssel
b»író szavakból állnak, pldául at'at-babat 'házastársak', 'férj és feleség' (vö. at'a
'férj' és baba 'feleség'); ebben mindkét tagnak egyedi jelentése van, de alakjuk
többes számra mutat.
Rendkívül sok hangalakváltoztatással képzett szókettőztetést (főleg
módhatározói funkcióban) használnak a komiban, például g'ik pir ze Suz-caz
konvert vostis 'rögtön ripp-ropp feltépte a borítékot'; t'up-t'ap raka mune
ríured 'liccs-loccs megy a varjú a lápon'. 14
Miután A L A T Y R J E V (FIOBT. 164, 165, Me>KA- 226 — 232), SZAHAROVA
(1. az említett munkát) és (BUBRICH rpaMM. JIHT. KOMM H3. 196) anyagát
átnéztem, arra a meggyőződésre jutottam, hogy a permi nyelvekben az
egyik tag zártabb magánhangzója áll a másik tag nyíltabb magánhangzó
jával szemben, habár előfordulnak más, ritkább változatok is. 15 B U B R I C H
11
12
13
14

KELEMEN

J., Szempontok az ikerszók vizsgálatához (MNy. XXXV).

K. E. MAHTHHCKAÍI: BeHrepCKHfi ÎLSMK. II. MocKBa. 1959. 153—4.
L. a példákat LUeCT. #HCC. 98.
M. A. CAXAPOBA: H3o6pa3HTejibHbie cjiOBa B KOMH ji3biKe. CoBeTCKoe (jwHHO-yrpoBeAeHne.
IV. 1949. 35, 36.
15
SZACHAROVA szerint a hangváltoztatással kettőztetett komi szók tagjaiban a
következő magánhangzók váltakoznak: u e*> a, i rJ o, u ^ e, i <-y a, i ~ a, u <y o (1. az
említett cikket 35); mások szerint a váltakozások a következők: u ^ a, u ~ o, u ^> e,
4 ~- a, e ~ a, u ~ o (CoBp. KOMH 33. 262); ALATYRJEV szerint az udmurtban a leggyako
ribb az i r^> a, i r^> a, u ~ a-féle váltakozás, azonkívül a tagok végén gyakoriak az
-4r, -%t és más hangsorok, továbbá a különféle hangsúly típusok felhasználása attól füg
gően, hogy milyen a kettőztetett szók jelentése (1. AJI., MOKA. 228—232).
O Nyelvtudományi Kczlemények LXV. 2.
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megjegyzi, hogy a kettőztetett komi szókban a két szótagból álló komponensek
gyakran végződnek i-vel vagy a-val: l'uzi-l'ozi 'ziláltan', gira-gara 'kippkopp'. 1 6
A mari—orosz szótárból kicédulázott adataim arról tanúskodnak, hogy
a hangalaki változtatással kettőztetett mari szók tagjai közül az elsőben 9
(mari irodalmi helyesírással bl), a másodikban o, ritkábban a, u van: pdlt-polt
(gyors mozgás utánzása), kdrt-kort 'gyorsan' Idz-loz (kócosság utánzása),
kdße-koßo 'hirtelen', kdydr—koydr (csikorgás utánzása), Idbdr-laödr (kocsizörgés
utánzása), namdr-namdr (ragadósság utánzása), Idj-laj (sima mozgás utánzása),
mdyd-muyo 'halkan és ki nem vehetően', kdydr-kuydr 'cikk-cakkosan', ndyenuyo (kellemetlen érzés utánzása) (MapniiCKO-pyccK. CJL). A magánhangzó
váltakozáson kívül még más sajátosságok is szembeötlenek; például az, hogy
a tagok gyakran -dr végződésűek (úgy látszik az -dr határozó képző analó
giájára).
A hangfestő kettőztetéseknek kivételesen nagy a száma a volgai és a.
permi nyelvekben. Hasonló a helyzet a szomszédos tatár és csuvas nyelvben is. 1 7
Azonban, mint ahogy a fenti példák mutatják, a kettőzött szók tagjainak egy
máshoz való szerkezeti viszonya mindegyik nyelvben más és más. Ez termé
szetesen azt bizonyítja, hogy a finnugor alapnyelvben még nem alakultak ki
teljesen az ilyenféle szóismétlések szerkezeti típusai.
A harmadik szerkezeti főtípust járulékok vagy segédszók felhasználásá
val alakult kettőztetések jellemzik. Ismétlődhetnek hangfestő (önálló jelen
téssel nem bíró) vagy önálló jelentésű gyökérelemek. A hangfestő gyökérelem
vagy hangalakváltozás nélkül vagy hangalakváltozással ismétlődik, és a
járulék vagy segédszó csak a második taghoz kapcsolódik.
A komiban a hangfestő határozószók második tagjához gyakran járul
az instrumentális megmerevedett esetragja: vak-vaken serektini 'hangosan
hahotázni', sur-saren petis 'suhogó hangot előidézve lépett be' (COBp. K9MH
A3. 262). Ugyancsak a komiban „nem teljes jelentésű" igék (mint hívni 'hallat
szani', kérni 'tenni' stb.)is járulhatnak a második taghoz: eft'esis $'urk-%urkkeris 'az ajtó egy icipicit nyikorgott'; vatkil beznas l'ug-l'egkeris 'Vatkylj (kutya
neve) farkát egyszer-kétszer megcsóválta' (COBp. KOMM H3. 249, 250).
Hasonló jelenséggel találkozunk egyes altáji nyelvekben is; például
a mandzsuban a se-mbi 'tenni; mondani' ige hangfestő szavakhoz fűzve
hangok és zörejek előidézésével járó cselekvést jelöl: dorj dor\ se- 'dobolni',
tebke tabke se- 'tipegni, bizonytalanul lépni' stb. 1 8
Az önálló jelentésű szók ismétlődhetnek képzőikkel együtt is. Például
a volgai, a permi és az ugor nyelvekben általános a képzőkkel ellátott szám
neveknek disztributív jelentésben való megismétlése: m d E . vejt'e-vejt'e 'egye
sével', kavíon-kavton 'ketten-ketten', kolmon-kolmon 'hárman-hárman' stb.
(3p3.-pyccK. CJI. ; vö. vejke, kavto, kolmo 'egy, kettő, három'), mari iktan-iktdn
'egyesével', koktdn-koktdn 'ketten-ketten' (MapniícKO-pyccK. CJI.; vö. ik-, kok'egy, kettő'), odigen-odigen vagy ogen-ogen 'egyesével', kiken-kiken 'kettenketten' (y,HM.-pyccK. CJI.; vö. ódig 'egy', kik 'kettő'), komi etken-etken 'egyesé
vel', kiken-kiken'' ketten-ketten', kuimen-kuimen
'hárman-hárman' ( B ^ E P . , .
16
17

in,. B. BYBPHX: K npo0jieMe H3o6pa3HTejii>HOH penn 88.
B. A. CEPEBPEHHHKOB: KaTeropiin BpeMeHH H BHÄS B (JwHHO-yropcKnx jœbiKax
nepMCKOÍí H BOJi>KCKoft rpyrm. MocKBa. i960. 277—8. 1.
18
G. J. RAMSTEDT: Über onomatopoetische Wörter in den altaisehen Sprachen.
JSFOu. LV/III: 112.
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TpaMM. JIHT. KOMH H3. 99; vö. et'i, et'ik, kik, kuim 'egy, kettő, három'), manysi
akwal-akwal 'egyesével', kitydl-kitydl 'ketten-ketten', atdl-atdl 'öten-öten'
(MaHC.-pyccK. CJI.; vö. akwa, kit, at 'egy, kettő, öt'), m. ketten-ketten, hármanhárman, négyen-négyen (vö. kettő, három, négy). A kéttőztetés a disztributív
jelentésnek általában nemcsak kiemelésére szolgál, hanem a kéttőztetés követ
keztében kapja meg a gyűjtő számnév a disztributív jelentést (például a
magyarban, a manysiban, a komiban). A legtöbb esetben közös az, hogy
a számnévnek -n képzője van. Ez a finnugor locativusragra vezethető vissza,
amely essivusi jelentést kapott. Valószínűnek tartom, hogy még a mordvin -n
is a locativusrag folytatása, habár a mai nyelvben a genitivusi -n hatására
palatális lett.
Még más, csak individuálisan egyes nyelvekre jellemző suffixumok segít
ségével történő kettőztetésre is említhetnénk adatokat. Például ebben a m d E .
mondatban: vedran-vedran lovco efvas maks' (Cyp. 54) 'mindegyik adott egyegy vödör tejet'; a mariban általános a határozói igenévnek mint a főcselekvés
jellemzőjének megismétlése: sortdn-sortdn ojla 'könny ez ve-könny ez ve meséli';
muren-muren kaja 'énekelve-énekelve megy'; toUn-toldn kaja 'jőve-jőve megy
el' (vagyis 'gyakran jön látogatóba') stb. (KAPM. 2,3), èonen-sonen tájra ik
ojes soyales (CoBp. MapHHCK. H3. 254) 'gondolkodva-gondolkodva (vagyis
'hosszas gondolkodás után') Dar ja elhatározta'. A L A T Y E J E V szerint az udmurt
gyakran kettőztet instrumentálisi -n ragos főneveket, mellékneveket és hatá
rozószókat, pl. diren-diren ëaskaos zingirto 'néha-néha (szó szerint 'idővel
idő vei') megcsendülnek a csészék', sugen-sugen nuizi 'nagy nehezen (szó szerint
'nehézzel-nehézzel') vitték' (ÁJI., FIOBT. 160).

Ilyenféle szerkezetek a komiban is használatosak: si je lid'd'e bukvaenbukvaen (KoMH-pyccK. CJI. 237) 'betűzgetve (szó szerint 'betű vei-betű vei')
olvas'. A mariban a kettőztetett határozószók leginkább a főnevek genitivusi
alakjára emlékeztetnek: jdrar\dn-jdrar\dn 'ágyasonként' (jdrar\ 'ágyás'), zapanzapan 'időnként' (zap 'idő'), ilemdn-ilemdn 'helyenként' (ilem 'lakhely')
(MapHHCKO-pyccK. CJI.).
Az is előfordul, hogy a teljes jelentésű szónak csak az alaprésze ismét
lődik meg, éspedig úgy, hogy az első tag valamilyen jellegzetes állandó járu
lókot vagy segédszó kísérőt kap, a második tag viszont jelezhető vagy ragoz
ható.
Ezzel kapcsolatban figyelmet érdemelnek azok az igei szerkezetek,
amelyben a ragozott (vagy ragozható) igealak mellett (rendesen előtte) ugyan
azon ige határozói igeneve áll: m. kérve kért, mari kece peltenak pelta 'a n a p
egyre süt' (szó szerint 'melegítve melegít'), taraiénak tarata 'egyre buzdít'
(szó szerint 'buzdítva buzdít') (CoBp. MapHHCK. A3. 254, 255), m d E . solaz
solams 'gyorsan olvadni' (szó szerint 'olvadva olvadni'), m d E . livt'az l'ivt'ams,
m d E . lijez l'ijems 'gyorsan futni' (szó szerint 'repülve repülni') (KOJI., CrpyKT.
npocT. npe/yi. 87), komi éojemen éoje 'rágva rág' (szó szerint 'éve esz'; V. Lytkin
közlése). Előfordul másféle igei szerkezet is, például a m. nőttön nőni kifeje
zésben az első, melléknévi igenévi taghoz locativusi -n járult.
A névszói szerkezetek közül említésre méltók azok, amelyek a tulaj
donság magas fokának kifejezésére szolgálnak. Első tagjukhoz esetrag vagy
névutó járul, éspedig az udmurtban ablativusi rag: sedles no sed (YAM.-pyccK.
CJI. 420) 'nagyon fekete' (szó szerint 'feketénél feketébb'), a komiban elativusi
rag: jonis jon (CoBp. KOMH H3. 169) 'nagyon erős', a mdE.-ban ablativusi rag:
ocudorjga (vagy ocudovdk) ocué (A. Feoktisztov közlése) 'a legidősebb', a finn8*
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ben genitivusi rag: suuren suuri (XAK., Pa3B. (JDHHCK. A3. 166) 'hatalmas',
a magyarban adessivusi rag: szebbnél szebb, a, mari esetrag helyett névutót
használ: sai dec sai 'nagyon jó', 'kuyu deSkuyu 'nagyon nagy' (MapHHCKOpyccK. CJI.).

A finnben a főnévvel kifejezett fogalom magas minősítése szabályszerűen
a ragozható főnév elé kitett ugyanazon főnévnek többes számú genitivusi
alakjával jelölhető: kysymysten kysymys 'nagyon fontos kérdés' (szó szerint
'kérdések kérdése'), sálién sali 'a legszebb terem' (szó szerint 'termek terme')
(MaK. CyöcT. CJIOBOCOM. 65). A magyarban is előfordulnak hasonló szerkezetek,
éspedig mind egyes, mind többes számú előtaggal: halálnak halálával meg
halni ; Feleségek felesége (egy Petőfi-vers címe; ebben a példában a birtokos
szónak nincs esetragja).
Néha meg az első tag ragozható (jelezhető), és a.második taghoz járul
valamilyen jellegzetes toldalék: finn pyytää pyytämällä 'kérve kérni, könyö
rögni', sataa satamistaan 'szakad az eső', óllá olevinaan 'tettetni magát' (XAK.,
Pa3B. (})HHCK. A3. I, 166) vö. m. ment-mendegélt, sír-sirdogál stb., amelyekben
mind a két t a g ragozható és jelezhető.
%
Figyelemre méltók az olyan határozószó-féle kifejezések is, amelyekben
a tőmorféma megismétlése a következő szerkezeti változatokban fordul elő:
a) az első tagnak van járuléka, például mari ßiklan-ßik 'egyenest' (ßik 'egjenesen^^ardn-jar 'köröskörül' (jdy 'körül') (MapHÍícKO-pyccK. CJI.); b) a második
tagnak van járuléka: finn aika ajoin 'időről időre' (aika 'idő'), paikka paikoin
'helyenként' (paikka 'hely') (XAK., Ta3B. (J)HHCK. A3. 166); c) mind a két tag
nak van járuléka, de ezek nem azonosak; mari ßeran-ßerdske (MapHÍícKO(J3HHCK. CJI.) 'helyenként' (ßer 'hely'), m. unos-untalan, véges-végig, finn loppujen
lopuksi 'végre, végeredményben' (szó szerint 'végek végévé', loppu 'vég')
(MaK. Cyőrr. CJIOBOCCHÍ. 66).

A c) típushoz tartozó kifejezések sokfélék, de minthogy a szókészletnek
ezt a frazeológiai rétegét a finnugor nyelvekben (talán a magyart és a finnt
kivéve) eddig alig tanulmányozták, nem könnyű megállapítani az idetartozó
kifejezések pontosabb típusait. Pedig bizonyos típusok az egyes nyelvekben
okvetlenül kikristályosodtak. Például az udmurtban a folytonosságot ugyan
azon tőmorfémák toldalékaképpen az -iè- és az -e elemek szembeállítása fejezi
ki: artis-arte 'vállvetve' (artis- 'oldalt', arte 'oldalt'), aris-are 'évről évre' (ar
'év'), beréis-berse 'egymás után, libasorban' (ber 'hátulsó oldal, hátulsó hely')
(YAM.-pyccK. CJI.), a*magyarra a -ról ^ -ről és a -ra <<> -re ragok szembeállítása
jellemző: lépésről lépésre, szájról szájra, napról napra stb.
A mariban az -n és -de végű, egy igéhez tartozó határozói igenevek össze
kapcsolásával fejezik ki a cselekvés nem teljes voltát vagy egyenletlen idő
közökbén történő megismétlődését, például poàdldn-poàslde 'néha eddegélve'
(tkp. 'eddegélve, nem eddegélve'), uzdn-uzde 'hol észrevéve, hol észre nem véve'
(tkp. 'észre véve, nem észrevéve') (CoBp. MapníícK. A3.), ilen-ildhe 'úgy ahogy
tengődve' (tkp. 'élve, nem élve'), jören-jöraöe 'pislákolva' (tkp. 'kialudva,
nem kialudva') (MapHÍícKO-pyccK. CJI.).
A finnugor nyelvekben, mint más nyelvekben is, sok figura etymologicaszerű kifejezés használatos. De ezek közül engem ezúttal csak azok érdekelnek,
amelyeknek komponensei olyan szoros kapcsolatban vannak, hogy más szó
nem ékelődhet köz-éjük, és a szórendjüket sem lehet megváltoztatni. Éppen
ezért most nem foglalkozunk a hősi halált halni, hosszú életet élni féle kifeje
zésekkel, minthogy ezeket sokféleképpen lehet használni (vö. ott halt hősi
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halált, nem élt olyan hosszú életet stb.). Igaz, hogy átmeneti természetű kifeje
zésekkel itt is kell számolnunk.
A finnugor nyelvekben nemcsak a tőmorféma vagy alapszó kettőztetése
fordul elő, hanem praefixumoké és suffixumoké is a tőmorféma vagy alap
elem megismétlése nélkül.
A magyarban például megszokott dolog az igekötők kettőztetése; ily
módon lehet jelölni a cselekvésnek egyenetlen időközökben való megismétlését:
meg-megállt, vissza-visszanézett. Ugyancsak a magyar használja a felsőfok
praefixumának kettőztetését a tulajdonság legmagasabb fokának kifejezésére:
legleslegjobb (vö. legjobb), legeslegszebb (vö. legszebb).
Suffixumok kettőztetése is előfordul; ily módon lehet nyomósítani a
jelentésüket. SIMONYI adatokat hoz fel a magyar -cska *** -cske kicsinyítő
képző kettőztetésére: kincsecskécském, könyvecskecske (TMNy. 514). BTJBRICH
megemlíti, hogy a mordvin -ksno ^ -ksne gyakorító képző megismétlődhet:
sakènoksnoms 'különösen gyakran jövögetni' (sams 'jönni'). 19 Az ilyen véletlenül, alkalomszerűen használt kettőztetésből állandó kapcsolat keletkezhet.
Ilyen eredetű a magyarban a műveltető -tat ^ -tet, a kicsinyítő -dad ry -dedr
a nyelvjárásokban előforduló melléknévi képző -sos *v -sas <~ -ses r^ -sösr
a komiban a gyűjtő számnevek -nan képzője (például ncl'nan 'mind a négy,
mind a négyen' (Coßp. KOMH H3. 187), a mariban a hangfestő igéket képző
-tat (például kocdrtatas 'nyikorogni', cobdrtatas 'zörögni', koßartatas 'hencegni'
stb.) (CoBp. MapHHCK. A3. 234), a mozzanatos -l kettőztetésével alakult igeképzft
-lál, -alal, -lál, -äläl (valstálálas 'rövid iőre megköt' 20 ).
Végül a finnugor nyelvekben egyes szótagok vagy hangok kettőztetése
is előfordul. A finnben ennek rendszerint nyomósító-fokozó funkciója van y
például ruti ruotsalainen 'igazi syéd', supi suomalainen 'igazi finn', paki
paraastaan 'teljes erővel', puti puhdas 'teljesen tiszta', typö tyhjä 'teljesen üres',
upo uusi 'vadonat új') (XAK., Pa3B. (J)HHCK. H3. 166). A magyarban bizonyos
hangfestő igék gyakorító vagy mozzanatos jelentése részben attól függ, hogy
a tövük egyszerű vagy kettőztetett mássalhangzóval végződik-e: lebeg és
lebben, csörög és csörren, lötyög és löttyen stb. (A finnségi nyelvek mássalhangzó
fokváltakozását mint tisztán fonetikai jelenséget nem soroljuk ide).
A különféle típusú kettőztetések lehetőségeit nagymértékben az illető
szó kategóriái hovatartozása határozza meg. A tulajdonságot kifejező mellék
nevek és határozószók megismétlése fokozásszerű jelentésmódosítást ered
ményez, a számnevek, a főnevek és a nem tualjdonságot jelentő határozószók
disztributív jelentést kapnak, az igék jelentésmódosítása az aspektusi árnya
latok területén mozog. Kivételek természetesen mindenütt előfordulnak.
A kettőztetések és szóismétlések szerkezeti típusai a mai finnugor nyel
vekben nagyon sokfélék. Habár a legtöbb típus általános vázlata valószínűleg
megvolt már az alapnyelvben is, a hang viszony, a toldalékok stb. felhaszná
lásának részletes szabályai csak később az egyes nyelvekben vagy a közeli
rokonnyelvek csoportjaiban alakultak ki és kaptak többé-kevésbé állandó
formát.
Moszkva
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J\. C. E Y E P H X , 3p3H-MopAOBCKafl rpaiwMaTHKa MHHHMYM. CapaHCK, 1947. 49. 1.
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BEKÉ Ö., Cseremisz nyelvtan. Bp. 1911. 294. 1.
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Rövidítések

Ал., Межд. = B.' И. АЛАТИРЕВ, Междометно-наречные повторы в удмуртском языке.
«Ученые записки Ленинградского государственного университета. Серия восто
коведческих наук», вып. 2, Ленинград, 1948.
Ал., Повт. =* B. И. АЛАТИРЕВ, Повторы в пермских языках. «Ученые записки Карелофинского государственного университета», II, вып. I.» «Исторические и филологи
ческие науки». Петрозаводск, 1948.
Б У Б Р . , Грамм, лит. коми яз. = Д. B. Бубрих, Грамматика литературного коми языка.
Ленинград, 1949.
КАРМ. = Г. Г. КАРМАЛИН, Система письма определений с определяемыми словами,
двойных и сложных слов в марийском языке. 1929. (a kiadás éve nélkül).
Кол., Структ. прост, предл. = М. Н. К О Л Я Д Е Н К О В , Структура простого предложения
в мордовских языках. Саранск, 1959.
Коми-русск. ел. = Коми-русский словарь. Сыктывкар, 1948.
МАК., Субст. словосоч. = Г. Н. МАКАРОВ, Субстантивные словосочетания типа «имя
существительное -+- имя существительное в косвенных падежах в финском языке»'
«Прибалтийско-финское языкознание». Академия наук СССР, Карельский филиал
Москва—Ленинград, 1961.
Манс.-русск. ел. = А. Н. Баландин и М. П. Вахрушева, Мансийско-русский словарь.
Линград, 1958.
Марийско-русск. ел. = Марийско-русский словарь. Москва, 1956.
Русско-удм. ел. = Русско-удмуртский словарь. Москва, 1956.
САНДР., Нек. = САНДРО—ВАГО (МОЛОДЦОВ B. Л.), Некоторые принципы зырянского

правописания. Сыктывдш, 1926.
Совр. коми яз. — Современный коми яз. Сыктывкар, 1955.
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