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Húsz év a hazai finnugor nyelvtudomány történetébe n
1945-1965
Hazánk 1945-ben bekövetkezett felszabadítása elavult állami es társa
dalmi rendnek vetett véget. De a letűnt rendszer nemcsak politikai, társa
dalmi és sok egyéb szempontból volt elavult: elavult volt a tudományhoz
való viszonyában is. Korszerűtlensége több tekintetben megnyilvánult: egy
részt teljesen elhanyagolta a tudományművelés anyagi feltételeinek bizto
sítását, másrészt lenézte és megvetette magukat a tudomány művelőit is,,
hacsak nem szereztek maguknak érdemeket a rendszer politikai céljainak
propagálásában és megvalósításában is. Ez a tudományellenes beállítottság
súlyosan éreztette hatását a magyar finnugrisztikában, azaz egy olyan t u d o 
mányszakban is, amelynek hazánkban legfontosabb tudományos orgánuma
a Nyelvtudományi Közlemények.
Tudományszakunknak az elmúlt rendszerben megállapítható pangása
mennyiségi és minőségi tekintetben egyformán megmutatkozott. Az előbbi
szempontból jellemző, hogy az első és a második világháború közötti idő
szakban a Magyar Tudományos Akadémia kiadásában mindössze két önálló,
nagyobb terjedelmű finnugor tárgyú kiadvány látott napvilágot, tudomány
szakunk folyóiratának, a Nyelvtudományi Közleményeknek pedig 1920-tól
1945-ig mindössze hat teljes kötete jelent meg. Hogy a jelzett körülmények
között a minőség sem lehetett kielégítő, a fent elmondottakból magától
következik. Tudományszakunk egy-két idősebb képviselőjét a politikai üldöz
tetés bénította meg. A fiatalabb érdeklődők — ki hosszabb, ki rövidebb
ideig — előbb állástalanul tengették életüket, majd pedig tudománytól ide
genkedő munkahelyeken szinte titkolni voltak kénytelenek tudomány
szeretetüket. A külföldi tudomány eredményeinek állandó követéséről, a
tudományos látókör szélesítéséről, elmélyedő kutató munkáról még csak
álmodni sem lehetett, s akik tudományos törekvéseikről annak ellenére sem
mondtak le, azok általában kénytelenek voltak tevékenységüket egy-két
cikk meg ismertetés megírására korlátozni.
Ilyen előzmények után érte tudományunkat 1945-ben hazánk fel
szabadulása. Tönkretett országunk akkori viszonyai között valami nagy
szabású program azonnali kidolgozására persze nem kerülhetett sor, a beállt
társadalmi változás azonban egy tekintetben az első hónapoktól kezdve érez
tette hatását: a tudomány művelői nem élettől idegen, fölösleges különcöknek
számítottak többé, hanem kezdettől fogva érezhették országunk felelős ténye
zőinek érdeklődését és jóindulatát.
Nagyobb mértékű fellendülés 1949-től következett be. Ekkor születik
meg a nyelvtudomány tervszerű művelésének első nagyszabású programja:
a nyelvtudomány ötéves terve, mely számos fontos finnugor nyelvészeti
1*
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munka megvalósítását is kezdeményezte. 1949-re esik egy másik fontos
tudománytörténeti dátum, a Nyelvtudományi Intézet alapítása is. A mi
tudományszakunk szempontjából az Intézet megszervezése egyebek közt
azért volt jelentős esemény, mert a Nyelvtudományi Intézetben finnugor
osztály is létesült, és így 1949-től kezdve volt egy olyan szerv, amely a finn
ugor nyelvészeti törekvések jelentős részét összefogta vagy legalábbis figye
lemmel kísérte. 1950-től szabályos időközönként jelenik meg folyóiratunk,
a Nyelvtudományi Közlemények is. Ennek folytán egyfelől kutatásaink
eredményeinek a rendszeres publikálása vált lehetővé, másfelől pedig — az
„Ismertetések — Szemle" rovaton keresztül — újra bekapcsolódhattunk a
nemzetközi finnugrisztika vérkeringésébe.
Azok az eredmények, amelyeket tudományszakunk művelői a továbbiak
során elértek, nem oly régiek, hogy ezen ünnepi megemlékezés keretében
külön-külön felsorolást kívánnának. Elég, ha csak utalunk arra, hogy végre
befejezés előtt áll nagyérdemű rokonnép-kutatónk, Reguly Antal hagyaté
kának a közzététele, — kiadásra került egy kötet zűrjén népköltészeti termék,
valamint az eddig legterjedelmesebb, tudományos szempontból kimagasló
értékű zűrjén nyelvjárási szótár, — három kötetben napvilágot láttak egyik
nagyérdemű kutatónk cseremisz szövegei, melyek korábban ismeretlen vagy
alig ismert cseremisz nyelvjárásoknak kutatásaink körébe való bevonását
teszik lehetővé számunkra, s immár a Vogul Népköltési Gyűjtemény III. és
IV. kötetéhez is rendelkezésünkre állnak Munkácsi Bernát értékes nyelvi és
tárgyi magyarázatai, szakszerűen feldolgozva és korszerű kiegészítésekkel ki
bővítve. Rámutathatunk a finnugor nyelvek köréből néhány alapos részlet
tanulmányra, de ugyanakkor arra is, hogy kutatásaink köre is tágult: néhány
kutatónk behatóan foglalkozott tudniillik a szamojéd nyelvek problematiká
jával, valamint a magyar nép etnogenezisének a kérdéseivel is. A tudományos
eredmények összefoglalását, a nagyközönség tudományos érdeklődésének a
kielégítését sem hanyagoltuk el. A finnugor népek és nyelvek iránt érdeklődő
olvasók és egyetemi hallgatók friss adatokon nyugvó, korszerű tájékoztatást
kaphatnak nyelvrokonaink történetéről, művelődési viszonyairól ós nyelvéről
a „Finnugor népek és nyelvek" című műből, s megjelent egy olyan munka is,
amely — noha szerény keretek közt, de mégis — ideiglenesen talán ki tudja
elégíteni a finnugor hangtani kutatások magyar vonatkozású eredményeinek
összefoglalását kívánó, régóta hangoztatott s jogos igényt. Folyamatban
van továbbá a magyar szókészlet finnugor elemeinek a kimutatását célzó
etimológiai kutatások eredményeinek az összefoglalása is, s ez — remélhe
tőleg — szintén számos évtizede érzett hiányt fog majd tudni pótolni.
Amíg eddig vázolt tudományos tevékenységünkkel a finnugor és a sza
mojéd nyelvek tudományos megismerését kívántuk elősegíteni, ugyanakkor
törekedtünk a finnugor és a szamojéd népek kultúrájának széles körben
való bemutatására is. E célt szolgálta nagyszámú tudománynépszerűsítő elő
adás, amely a Tudományos Ismeretterjesztő Társulatban, a rádióban és a
televízióban hangzott el. Felismertük azt a tényt is, hogy a rokon finnugor
népek életének és kultúrájának a megismertetését nemcsak ismeretterjesztő
kiadványok kiadása és ilyen előadások tartása révén mozdíthatjuk elő, hanem
irodalmuk hozzáférhetővé tétele: népköltészeti termékeik és szépirodalmi
alkotásaik magyarra fordítása útján is. Ilyen meggondolástól vezérelve adták
ki kutatóink a „Népek meséi" sorozatban, valamint a „Finnugor népek meséi"
című kötetben osztják, vogul, cseremisz, zűrjén meg egyéb rokon népi mesék
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magyar fordításait, s ez a törekvés hatotta á t őket akkor, amikor egy-egy
finn és észt regény művészi átültetésére vállalkoztak, illetőleg a rokon népek
líráját szólaltatták meg magyar nyelven.
Végezetül szólnunk kell még néhány szót a finnugor nyelvek meg a
finnugor népek megismerését és megismertetését célzó kutatásaink jövőjéről
is. Nem csupán a finnugor tudományokról, hanem minden tudományról
elmondhatjuk: helyzete kielégítőnek csak akkor mondható, ha a kérdéses
tudományág jövője is biztosítva van. A jövő biztosítása elsősorban az egye
temi tudományos utánpótlás képzésének a lehetőségeitől függ. E téren jelentős
haladásként könyvelhetjük el, hogy a debreceni egyetemen a finnugor össze
hasonlító nyelvtudománynak 1954 óta külön tanszéke van. Megindult az
egyetemi oktatás céljait szolgáló rokon nyelvi chrestomathiák kiadása is.
Ki kell emelnünk továbbá, hogy 1963-ban ,,finnugor szak" néven a finnugrisztika is bevonult egyetemeinken az úgynevezett tudományos szakok közé,
s ezzel egyrészt a jövendő finnugor nyelvész kutatók előképzésével kapcso
latos problémák megoldása terelődött kedvező mederbe, másrészt a finnugor
népek történelmének, néprajzának és irodalmának az oktatása is az eddiginél
határozottabb formát öltött. Az új szak jelentősége nyilvánvaló: amíg a múlt
ban a tehetséges egyetemi hallgatók jó részét elijesztette a finnugor tanul
mányokba való elmélyedéstől a finnugrisztika helyzetének egyetemeinken
való rendezetlensége, ma viszont fiatal érdeklődők lelkes csoportja sorakozik
fel a célból, hogy a finnugor szak hallgatójaként ismereteket szerezzen magá
nak e tudományszak területéről, s majdan beálljon e tudomány művelőinek
a sorába. Erre nagy szükség is van, mert sok feladat elvégzésével vagyunk
rnég adósai a hazai tudományosságnak meg a nemzetközi finnugrisztikának.
Feladataink részben a múlt mulasztásaiból adódnak: meg kell szerkesztenünk
és ki kell adnunk elhunyt kutatóink hagyatékából az osztják, a vogul és a
cseremisz szótárt meg a bővített votják szótárt^ hogy végre e nyelvek szó
készletét is kellő mértékben bevonhassuk a tudományos kutatások körébe,
mielőbb hozzá kell fognunk továbbá a magyar kutatóktól gyűjtött nagy
mennyiségű népköltészeti és egyéb szöveganyagnak mind nyelvészeti, mind
pedig egyéb szempontú feldolgozásához, tudományos értékesítéséhez. Bőven
v a n n a k persze új jellegű feladataink is : el kell kezdenünk a nyelvi anyagnak
új szempontú elemzését és a belőle adódó új összefüggések feltárását is, mert
hiszen az új szempontok érvényesítése és az új módszerek alkalmazása 'koráb
ban nem is sejtett új eredmények elérésével kecsegtet.
Tudományszakunk fejlődése az elmúlt húsz óv alatt nem volt zavartalan,
s nem volt egyenletes ütemű. Visszanézve a megtett útra, önmagunkkal s e m
lehetünk minden tekintetben megelégedve. Látjuk azt is: a továbbfejlődés
útjából nem egy akadályt kell majd elhárítanunk. Az azonban bizonyos:
tudományszakunk helyzete a múlthoz képest összehasonlíthatatlanul meg
javult, s a továbblépés lehetősége nyitva áll előttünk. A köszönet ezért húsz
évvel ezelőtt megvalósult demokratikus rendszerünket, a magyar nép á l l a m á t
illeti — nem csupán a hazai finnugor nyelvtudomány munkásai, h a n e m a*
magyar nyelvtudomány valamennyi művelője s köztük a Nyelvtudományi
Közlemények munkatársai részéről is.
LAKÓ G Y Ö R G Y

Adatok egy zűrjén nyelvjárás múltjáról és jelenéről
(Az izsmai nyelvjárásterület egykor és ma)
Az utóbbi egy-másfél évtized örvendetes módon és jelentős mértékben
gyarapította ismereteinket a zűrjén nyelvjárásokról. Mint ahogy egykoron
«CASTRÉN, ROGOV, G. SZ. LITKDST, W I E D E M A N N és mások munkássága után
WICHMANN és F O K O S kutatóútjai és jelentős terjedelmű, rendkívül becses
•értékű anyagközlései mérföldekkel vitték előre a zűrjén nyelvi kutatásokat,
úgy most is többet és mélyebben ismerhettünk meg északi rokonaink nyel
véből. 1951-ben jelent meg F O K O S Dávid újabb szöveggyűjteménye, 1 majd
1959-ben felbecsülhetetlen értékű szótára, a Syrjänisches Wörterbuch két
testes kötete. Egyidejűleg V. I. L I T K I N publikációinak egész sora látott nap
világot az 1950-es évektől máig. Közülük most csak a legfontosabb dialektoló
giai munkákat emeljük ki, a zűrjén nyelvjárási chrestomathiát 2 és a jazvai
dialektus monográfiáját. 3 Megjelent az új zűrjén nyelvésznemzedék igen becses
nyelvjárási szótára, 4 azonkívül két olyan nyelvtani összefoglalás, amely figyel
met szentel nyelvjárási kérdéseknek is. 5 A sziktivkari zűrjén akadémiai kutató
intézet filológiai közlönyében 6 is egyre-másra olvashatunk dialektológiai dol
gozatokat. A haladás tehát szemmel látható, annak ellenére, hogy jócskán
maradt még törlesztésre váró adósság is, különösen a permják nyelvjárások
terén. Az utóbbi években a magyar finnugrisztika iparkodott ebből is, abból is
valamennyit törleszteni, újabb helyszíni anyaggyűjtés formájában. 7
Ma tehát nagyobb anyag áll rendelkezésünkre, s ezért árnyaltabban
láthatunk legalább egyes zűrjén nyelvjárásokat, mint néhány évtizeddel
korábban. Ennek okán szeretnénk szólni az alábbiakban az egyik olyan nyelv
járásról, amelyet korábban igen csekély mértékben ismertünk, amelyről
viszonylag kevés feljegyzésünk, szöveg- és szóanyagunk volt: az izsmairól.

1

Volksdichtung der Komi (Syrjänen). Gesammelt und herausgegeben von D. R.

FOKOS-FUCHS. Budapest,
2

1951.

.ÜHajieKTOJiorHHecKaii xpecTOMaraH no nepMCKHM ii3biKaM. MocKBa, 1955. Rövidí
tése: DialChrest.
3
K0MH-fl3bBHHCKHH ÄHaJieKT. MocKBa, 1961.
4
CpaBHHTejibHHH cjioBapb K0MH-3bipHHCKHx AHaneKTOB. CbiKTbiBKap, 1961. Rövi
dítése: SzrSzlKomi.
5

1962.

6

COBpeMeHHblÍÍ KOMH H3bIK. CbiKTbiBKap, 1 9 5 5 ; KOMH-nepMflUKHH H3bIK. KyÄbiMKap,

HcTOpHKO-^HJiOJiorH^ecKHH cöopHHK KOMH (JjMHaJia AH CCCP. Rövidítése a to
vábbiakban:
Iszt.-filSzb.
7
Rédei Károly 1964-ben, Vászolyi Erik 1959 —60-ban végzett a Zürjénföldön
nyelvjárási gyűjtést.
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I. Az izsmai nyelvjárás eddigi kutatása
A rendelkezésemre álló szakirodalom alapján, tudomásom szerint nyel
vészeti céllal CASTRÉN gyűjtött elsőnek izsmai zűrjén nyelvtani, szó- és szöveg
anyagot. A nagy finn tudós 1843-ban szamojéd kutatóútja során a Pecsora
középső vagy alsó folyása mentén találkozott zürjénekkel, s nem mulasztotta
el az adatgyűjtés kínálkozó lehetőségét. Az anyag egy részét 1844-ben közzé
tette. 8 Anélkül, hogy a műből közelebbieket tudnánk meg a nyelvmesterek
ről, vagy hogy CASTRÉN nyelvföldrajzilag rögzítette volna a nyelvjárást, a
feljegyzésekre jellemző hang- és alaktani sajátosságok minden kétséget kizá
róan izsmai vonásokat tükröznek. CASTRÉN hangjelölésében ma is pompásan
eligazodunk, csupán az e hangok minőségét illetően vagyunk olykor tanács
talanok. Az ö betű kétségtelenül veláris § értékű (és jelen esetben csak első
szótagban fordul elő). A palatális e (és esetleges variánsai) jelölésére CASTRÉN
két betűt használ: ä és e. Nem-első szótagban csak ezek szerepelnek (i. m. 2),,
kvalitásukat azonban nem ismerjük közelebbről (mai ismereteink alapján
lehet e, e vagy e). Nem tudjuk, van-e minőségi különbség az ä és e között;
a prosecutivus ragja -ad (o: -ed vagy -ed, vö. sziktivkari stb. -ed), a terminativusé viszont -edzj (o: -edz vagy -edz, vö. sziktivkari stb. -edz; lásd i. m.
22 — 23).
CASTRÉN izsmai szövegeiből később A M I N O F F tett közzé mennyegzői
siratóénekeket. 9 A nem-első szótagbeli e hangok minősége itt is problematikus,
mint erre A M I N O F F is rámutat előszavában.
1894-ben WICHMANN gyűjtött izsmai anyagot Helsinkiben, egy a cári
hadseregben szolgáló zűrjén nemzetiségű katonától. A közlő Krasznoborszk
falu szülötte volt (az Izsma folyó alsó folyása mentén, néhány kilométerrel a
folyó torkolatától). A viszonylag csekély terjedelmű szöveganyagot (négy nép
mese és huszonöt találós kérdés) WICHMANN 1916-ban, zűrjén népköltészeti
gyűjteményében 10 tette közzé (1 — 11. és 146 — 148.). A kötetben WICHMANN
alsó-izsmainak jelzi az anyagot (később szótárában 1 1 az izsmai adatokat
csak I, tehát i z s m a i jelöléssel találjuk).
1901 —1902-i zürjénföldi kutatóútja során WICHMANN ismét találkozott,
ha futólag is, izsmai zürjénekkel. Erről ő maga így nyilatkozott: „Weiter sei
erwähnt, dass ich zur zeit des wintermarkts in Ustsysolsk an ein paar abenden
mit zwei Izma-syrjänen sprechen konnte, die vom mittleren lauf der Izma
(syrj. iz-va) im gouvernement Archangel stammten. Ich beobachtete, dass:
ihr dialekt mit der mundart übereinstimmte, den ich 1895 in Helsingfors
mit hilfe eines syrjänischen Soldaten von der unteren Izma studierte" (JSFOu.
XXI/3, 16; vö. WUot. VI). Ennek a megállapításnak különös érdekessége és
fontossága az, hogy WICHMANN az alsó-izsmai és a közép-izsmai tájnyelv
között legalábbis lényegesebb különbséget nem vett észre.
12
UOTILA szöveggyűjteménye
1938-ban szintén közölt valamelyes izsmai
anyagot, amely azonban WICHMANNIIOZ képest nem jelent lényeges lépést
előre.
8
M. A. CASTRÉN: Elementa grammatices Syrjaenae.
9
Syrjäniläisiä häälauluja. Acta Soc. Scient. Fenn X I ,
10

Helsingforsiae, 1844.
203 — 231.
Syrjänische Volksdichtung. MSFOu. X X X V I I I . Rövidítése a továbbiakban^
WichmVolksd.
11
WICHMANN—UOTILA, Syrjänischer Wortschatz. Helsinki, 1942. Rövidítése a.
továbbiakban: WTJOT.
12
T. E. UOTILA, Syrjänische Chrestomathie, Helsinki, 1938.
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Az 1930-as évektől kezdve a szovjet - zűrjén nyelvészek is kezdték
anyanyelvük többi nyelvjárása között az izsmait is tanulmányozni, és szűkebb
vagy tágabb méretekben tisztázták a dialektus számos hang-, alak- és mondat
tani jellemzőjét, valamint főbb szókészleti sajátosságait. 13 A nyelvjárás leg
tömörebb vázlatát a DialChrest.-ban találjuk (34, 67 — 70). V. I. LITKIÜST e
fontos művében a zűrjén nyelvjárások rendszerének összefüggésében hatá
rozza meg az izsmai dialektus nyelvföldrajzi elterjedtségét és legfontosabb
hangtani, valamint alaktani jellemzőit. Három rövidke szövegmutatványt is
találunk a DialChrest.-ban (i. m. 67 — 70) az alábbi falvakból: Izsma község
(közép-izsmai nyelvjárás), Krasznoborszk (alsó-izsmai nyelvjárás; a szöveg a
WichmVolksd.-ból származik) és Uszty-Uhta (felső-izsmai nyelvjárás).
Magam 1959 — 60-ban iparkodtam többek között éppen izsmai szöveg
es szóanyagot gyűjteni. A jó szerencse révén sikerült az izsmai tájnyelv
terület négy különböző, egymástól ugyancsak távoli részéről származó nyelv
mesterrel megismerkednem, s jóvoltukból ma — egyelőre kéziratos formában —
rendelkezésünkre áll újabb anyag a Kanyin-félszigetről, a Felső-Izsma mentéről,
az Alsó-Ob egyik nagyközségéből (Mizi) és Narjan-Mar vidékéről.
Az izsmai nyelvjárás máig is hagyományos elnevezését onnan kapta,.
hogy eredetileg az Izsma folyó medencéjében megtelepedett zürjénség körében
alakult ki. Később az izsmai zűrjének igen jelentős mértékben széthúzódtak
erről a területről. Ma az izsmai nyelvjárás képviselőit az Izsma folyó meden
céjén kívül megtaláljuk a Kola- és a Kanyin-félszigeten (vö. NyK. LXVI, 19), a
Nagyföldi és Kisföldi Tundrán, a Pecsora alsó és középső folyása, valamint
az Üsza és Kolva folyó mentén, sőt az Urálon túl, az Ob alsó szakaszának
egyes részein (nagyjából Berjozov és Szalehard között). Az Izsma mellékéről
kirajzott csoportok nyelvjárásai között ma már kisebb eltérések figyelhetők
meg. Ezért a nyelvföldrajzi és dialektológiai tények alapján szinkron szem
pontból a hagyományos i z s m a i n y e l v j á r á s elnevezés nem feltét
lenül pontos, szabatosabb lenne izsmai nyelv járásterületről vagy izsmai típusú
nyelvjárásokról beszélni. Mivel azonban egyrészt diakron szempontok a hagyo
mányos elnevezés mellett szólnak, másrészt az egyes izsmai al-nyelvjárasok
között jelentkező különbségek ma még jórészt csekélyek, nem látom célra
vezetőnek a kialakult terminológia megbolygatását. Magam izsmai nyelv
járásról szólván, ezt a megjelölést tágabb értelemben használom. Ezen a
nyelv járásterületen belül elkülönítek alsó-, közép- és felső-izsmai, 14 t o l a i ,
kanyini, tundrái, uszai és alsó-obi dialektust, amelyek viszont mind a szóban
forgó nyelvjárásterület részei.
II. Az izsmai zürjénség etnogenezise
Az izsmai nyelvjárás jelenét és múltját kutatva természetszerűleg áll
elénk a kérdés: mikor, hogyan és miért kerültek zűrjének az Izsma folyó
vidékére, hogyan és mikor alakult ki ennek a sajátos tájszólást beszélő,
anyagi és szellemi kultúrájában a zürjénség zömétől elütő népcsoportnak a
jellegzetes etnikai arculata?
13
DialChrest. 35,91; A. C. Cudopoe, HeKOTOpbie oco6eHHOCTH CHHTaKCH^ecKoro CTpoíi
ceBepHoro (nM<eMCKoro) AHajieicra KOMH ytsbiKa. JlHHrB. cöopHHK KOMH (Jmjinajia, Bbin. 2 \.
CbiKTHBKap,
1952. — Néhány további, újabb tanulmányról az alábbiakban még lesz szó..
14
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A zürjénség történetét tárgyaló munkák tekintetében nem vagyunk
•éppen elkényeztetve: e témakörről alapos, igényes összefoglaló mű tudo
másom szerint a mai napig nem jelent meg. A részletkérdések sorával foglal
kozik vagy érinti azokat számos szovjet történettudományi mű, melyeknek
zöme számunkra nehezen érhető el, a levéltári és egyéb forrásanyag pedig
csaknem hozzáférhetetlen. Az adott kérdést illetően két szakmunkát forgat
hatunk haszonnal. Az egyik a mai zűrjén autonóm köztársaság történelmé
nek vázlata, 15 a másik pedig L. P . LASUK kiváló, korszerű és igényes monog
ráfiája a Pecsora medencéjének történelméről. 16
Megkíséreljük összegezni azt, amit forrásaink alapján az izsmai zürjén
ség kialakulásáról és sorsáról ma tudunk.
Az oroszok — pontosabban a novgorodiak — már a XII. századtól kezdve,
ha ugyan nem korábban, ismerték a zürjénség szállásterületeit. A kezdetben
kereskedelmi jellegű érdeklődés a XIII. századtól fokozatosan hódító törek
véssé válik, először Novgorod, majd a XIV. század második felétől kezdődően a
moszkvai fejedelemség részéről. Ennek útját egyengeti 1379-től a Dmitrij
Donszkoj moszkvai fejedelem sugalmazására meginduló keresztény hittérítés is
(Komilszt. 58). Az ekkori és későbbi orosz történeti kútfők, Epifanij Premudrij krónikájától 17 kezdve az oklevelek során át a korábbinál is pontosabban
feltérképezik a zűrjén nemzetségek és törzsek szállásterületeit. Pontosan,
mert erre a hol békés, hol kevésbé békés eszközökkel élő terjeszkedésnek,
hódításnak szüksége van (Komilszt. 46; LASUK 96). Az egyik jelentős zűrjének
lakta vidék a K á m a felső folyásának íve; ezt jelölik az orosz források Perm
Velikaja néven. A többi zűrjén szállásterület egy ettől északnyugatra hajló
karéjban helyezkedik el: a Sziszola folyó vonalán egészen a Vicsegdáig s onnét
nyugatabbra, a Vicsegda alsó folyása, s északabbra, a Vim folyó mentén,
valamint a Vaska és Mezeny folyók felföldjein (a Vicsegda—Vim—Vaska—
Mezeny vidékét nevezik az orosz kútfők Perm Vicsegodszkajánsik). Ettől
északabbra és keletre az egész XV. század folyamán nem találunk zürjeneket
— így az Izsma folyó mellékén sem. A zűrjének mindössze ismerkednek ezek
kel a térségekkel, de nem a betelepedés szándékával: ott látjuk őket a vogulok
ellen vezetett orosz csapatok soraiban csakúgy, mint békésebb vállalkozások
ban (például 1491-ben a Cilma folyóra indított, ezüstöt és rezet kutató expedí
cióban jelentős számú zűrjén férfi vett részt, vö. L A S U K 69). Az északi végek
nek, a Pecsora alsó szakaszának úttörő telepesei a XVI. században oroszok.
Két jelentős kirajzásról tudunk: az első 1500 körül Pusztozerszk erődjének
megalapítása (a mai Narjan-Mar alatt), a másik Uszty-Cilma szïobodka18 létrejötte 1544-ben a Pecsora jobb partján, a Cilma folyó torkolatával átellenben.
Az alapító oroszok mellett azonban hamarosan mind a két északi telepen
feltűnnek zűrjének is, akiknek beáramlása különösen az 1560 — 1570-es évek
től erősbödik (Komilszt. 78; LASUK 73—74). Az orosz oklevelek egészen a
XVII. század legvégéig számontartják a pusztozerszki és uszty-cilmai zürjó-

15

OiepKH no HCTopnn KOMH ACCP. CbiKTMBKap, 1955. Rövidítése a továbbiakban:
Komilszt.
16
OiepK STHHHecKOH HCTopHH nenopCKoro Kpan. CbiKTbiBKap, 1958. Rövidítése a
továbbiakban:
LASUK.
17

>KnTHe CBHToro Ore^aHa eriHCKona üepMCKoro. C.-rieTep6yprb, 1897.
A szloboda vagy szlobodka különféle kedvezményeket, kiváltságokat nyert szabad
parasztok települése.
18

ADATOK EGT ZÜEJÉN NYELVJÁBAS MÚLTJÁBÓL ÉS JELENÉBŐL

11

neket, és nagy szerencsénkre arról a fontos körülményről is tájékoztatnak,
hogy honnan verbuválódtak az északi végek kivándorlói. Ezekből a források
ból tudjuk, hogy elsősorban udorai (Vaska—-Mezeny vidéki), vimi, alsóvicsegdai s ezekhez képest elenyésző számú sziszolai zűrjén húzódott északra.
Sorsuk aligha lehetett volna más, mint ami valóban lett: az elegyedés és végül a
X V m . századra felszívódás Pusztozerszk és Uszty-Cilma orosz lakossága
között. De egykori jelenlétüket többek között a pusztozerszki és uszty-cilmai
orosz nyelvjárásokban hagyott nyelvi nyomok is igazolják: nem csupán jelen
tős zűrjén eredetű jövevényszóréteg, hanem zűrjén nyelvi hatások a helyi
orosz dialektusok hangrendszerében, hangsúlyviszonyaiban stb. (LASUK 90).
A zűrjének megjelenése a pusztozerszki és uszty-cilmai telepesek között
témánk szempontjából több lényeges tanulsággal jár. Rávilágít arra, hogy a
XVI. században, különösen annak második felében a zűrjének közül számosan
kerekednek föl s hagyják oda évszázadok óta hagyományos lakó-, halász- és
vadászterületüket. A vándorlás iránya egyértelműen a távoli és lakatlan
északi végek felé mutat, s ez összefügg a népáramlás okaival (IV. I v á n cár
uralkodása a széleskörű reformok s a háborúskodások sorát hozza, melyek
nek következtében hallatlanul megnövekednek a parasztságot sújtó feudális
terhek). Igen lényeges körülmény, hogy az elvándorló zűrjének zöme az
Udora, Vim és az Alsó-Vicsegda mellékéről indul útnak. A népesség jelentős
hányadának felkerekedése ezen vidékekről a jelzett időtől kezdve évtized
ről évtizedre mégismétlődően, újabb és újabb hullámokban folytatódik végig a
XVII. század folyamán is (akkor már gyakran Szibéria lesz a cél, mint erre
alább még visszatérünk).
Mindez azért igen lényeges számunkra, mert ugyanezen tényezők mun
kálják az izsmai zürjénség kialakulását is.
Az Izsma folyót és medencéjét a gyakran távoli vidékekre elbarangoló
zűrjén vadászok és halászok, az Urálon inneni és túli vogulokhoz el-ellátogató
zűrjén segédcsapatok, hadi népek régóta ismerhették. A folyó mentén semmi
féle népesség nem telepedett meg, legfeljebb olykor-olykor húzódhattak erre
felé nomád tundrái jurák-szamojédok. Ezt a vidéket érintetlenül hagyta a
XVI. századi orosz kolonizáció is: az; uszty-cilmai szlobodka határterülete
nagyjából éppen az Izsma folyó torkolatát érintve húzódott a Pecsora mentén.
Kívül esett ez a táj a zűrjén végeken is, egészen addig, amíg meg nem indult a
föntebb vázolt elvándorlás. Az Udora, Vim és Alsó-Vicsegda elköltözői a XVI.
század első felében s részben később is Pusztozerszkbe és Uszty-Cilmába tar
tanak, ahol oroszokkal vegyesen telepednek meg. A század második felé
ben azonban, amikor a népmozgás még nagyobb hullámokat vet, megjelen
nek és otthont alapítanak az első zűrjének az Izsma partján is. Lábukat a
folyó alsó szakaszán, jól kiválasztott helyen vetik meg, tisztes távolságra az
uszty-cilmai határtól. Ekként születik meg Izsma falva a hasonnevű folyó
partján. Az alapítás évét egyes források 1567-re, mások 1572-re teszik, L. P .
LASUK pedig az 1575—1585 közötti évtizedre. 19 Uszty-Cilmához hasonlóan
J z s m a falva is szlobodka lett, tehát különféle kedvezményekkel, kiváltsá19

Vö. Komilszt. 77; LASUK 97 — 99. — Ebben és hasonló kérdések megítélésében
egy szovjet történész előnyösebb helyzetben van, mint egy magyar nyelvész. L. P . LASTJK
érvelése Izsma megalapítását illetően igen meggyőző. Egy rendelkezésemre álló újabb
adat azonban mégis elgondolkodtat. A vimi—vicsegdai krónika, amely a XIV. szazad
végétől a XVII. század elejéig sok fontos adatot közöl a zürjénségről, 1575-ben már tud
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gokkal felruházott szabad paraszti település. Többek között ez is magyarázza
lakosságának viszonylag gyors gyarapodását. Az úttörő telepesek legfeljebb
néhány tucat portát népesíthettek be, ezeknek száma azonban a XVII. század
során fokozatosan gyarapodott, és az izsmai szloboda jogait 1627-ben és 1649ben cári oklevelek erősítik meg. Pedig két tényező is hatott a lélekszám
növekedése ellenében. Az egyik a fokozatos szettelepüles Izsma falvából s
újabb tanyák, apróbb-nagyobb falucskák alapítása, kezdetben a folyón lefelé,
északnak, egészen a Pecsoráig, majd a folyó mentén fölfelé, déli irányban,
az Izsma középső és felső folyásának vidékeire. Másodszor pedig a XVII.
század elejétől már Szibériába t a r t a kitelepülök, menekülők áramlása: tovább
folyik a Vim és Udora vidékéről, belekapcsolódik Pusztozerszk és Usz.tyCilma orosz—zűrjén keverék-lakosságának népfölöslege, 1638-ban pedig már
Izsma falvából is jeleznek Szibériába vándorlókat az oklevelek.
Mi űzött el hosszú évtizedeken át száz meg száz magánost és családot aszülőföldjéről? Hiszen Szibéria akkor korántsem a földi paradicsom: zordon
klímája mellett a hősi kétségbeeséssel küzdő vogulok, osztjákok, szamojé
dek, tatárok egyre-másra ismétlődő fölkelései közvetlen életveszedelmet
jelentettek orosz és zűrjén jövevénynek egyaránt.
Pusztozerszk, Uszty-Cilma és Izsma kivándorlói elsősorban a kenyér
hiány miatt fogtak vándorbotot (a gyenge talajviszonyok és éghajlati adott
ságok miatt földművelésük kezdetleges szinten rekedt meg és kevés gabonát
adott, a délebbről importált szem pedig rendkívül drága volt), bár itt is tudunk
a kozákok túlkapásairól s egyéb, erőszakos okokról. Ám a szlobodkák lakosait
mégis csak a cári menlevelek védték meg sok mindentől abban az időben, a^
Vim és Vicsegda zürjénjeit azonban nem. Hogy pedig mi űzi-kergeti el az
utóbbi vidék népét, arra vonatkozólag lássunk néhány szűkszavú adatot a
föntebb említett vicsegdai—vimi krónikából (Iszt.-filSzb. i. h.). 1587: Fjodor'
nagyherceg ötven vicsegdai és vimi férfit parancsol el kozáknak Tobolszkba,
családostul [a teljesítendő határőrszolgálat akkor és ott állandó és közvetlen
életveszedelemmel fenyegetett !]. A falujukbéliek viszont tartoztak a szeren
csétlen ágyútöltelékeket felszerelni és ellátni [ez az otthonmaradóknak jelen
t e t t nehezen elviselhető tehertöbbletet]. 1593: Fjodor nagyherceg vicsegdai
és vimi zürjéneket parancsol Pelimbe és Berjozovba közmunkára. [Az élet
veszedelemről szóltunk már. Az otthoniak viszont nehezen nélkülözhették a
férfi munkaerőt, amelynek amúgy sem voltak bővében.] Ugyanakkor újabb
hatvan katonát kell kiállítani és felszerelve Szibériába indítani. 1601: orosz
és vimi zűrjén férfiakat hurcolnak Mangazéjába „osztrogi sztroityi i goroda
krepityi" — tehát erődépítésre, sáncmunkálatokra. A felkelt szamojédok
Mangazéjában ezeket az utolsó emberig lemészárolták. Ugyanakkor három,
évig (1601 — 1603) irtóztató éhínség és éhhalál tizedeli meg Oroszország és a
Zürjénföld lakosságát. Számos zűrjének azon éhségben szertebújdosának —
szól a krónika. 1606-tól 1611-ig, amikor lángokban állt egész Oroszország, a

az izsmai szlobodka létezéséről, sőt beszámol Izsma jogi státusának rendezéséről is..
H a ez az adat hitelt érdemlő, akkor a falut mégis csak 1575 előtt vagy legkésőbb azon
évben alapították. Kérdés, hogyan értékelhető a krónika jelen közlése. Ezt eldönteni
egyéb hiteles történeti kútfők hiánya miatt mi nem tudjuk. Szerencsére a problematikus
időpont pontosabb megállapítása végtére is nem túlságosan jelentős részletkérdés r;
a források évszámközlései eltérnek ugyan, de abban megegyeznek, hogy a falu valamikor
1567 és 1585 között keletkezett. Vö. még Iszt.-filSzb. IV, 257 — 271.
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krónika minden évben újabb és újabb zűrjén csapatok állításáról és Moszkvába
indításáról számol be. Az éhínség évei után ezzel újólag megtizedelték a
Vicsegda, Udora, Vim, Sziszola és Felső-Káma népét.
íme, mindössze néhány adat egy szűkszavú krónikából. A hétköz
napok valósága pedig százszorta kíméletlenebb lehetett. Ezek a tények magya
rázzák egyrészt az izsmai szloboctka és környéke lakosságának gyors növeke
dését (a szabad paraszti települések kiváltságai számos csapástól óvták a
lakosokat), másrészt a szibériai kirajzásokat: sokan inkább vállaltak kocká
zatot, veszélyt, hogy az orosz birodalom akkori perifériájára húzódva, a szibé
riai tajga rengetegében meglapulva legalább egy ideig és viszonylag nyugod
t a b b a n élhessenek. (Ugyanebben az időben menekül és rejtőzik el az Urál
európai oldalának áthatolhatatlan erdőségeiben, a Jazva folyó völgyében a
felső-kámai zűrjének egy csoportja is, a mai keleti-permják, jazvai diaszpóra
elődei).
Két fontos történésnek is vagyunk tehát a tanúi. Az egyik az izsmai
zürjénség kialakulása: a XVI. század utolsó harmadában megjelenő és falvat
alapító telepesek száma egyre nő, s apránként falvaik szertehúzódnak az
.Izsma folyó medencéjében. A másik fontos tény az, hogy a zürjénség — és
ezen belül most már az izsmai zürjénség is — a XVII. század elejétől kezdve
szüntelen adott telepeseket Nyugat-Szibériának, Berjozov—Obdorszk vonalá
tól egészen a Jeniszej torkolatáig, Mangazéjáig. És ha ezek jelentős része föl
is szívódott az oroszok vagy más népesség sűrűjében, nagyjából eddig az
időhatárig vihetjük vissza a nyugat-szibériai zűrjén falvak, etnikai szige
tecskék kialakulásának kezdetét.
Az Izsma menti telepesek kezdetben is, később is elsősorban a Vim, a
Felső-Mezeny és Felső-Vaska mellékéről érkező zűrjének. Számukat később
nem túlságosan jelentős mennyiségű orosz bevándorló gyarapítja (ezeknek
java lassanként elzürjénesedett), majd még később, a XVXH. századtól kezdve
valamelyes jurák-szamojéd elem (LASUK 106 —107). Ezt az etnogenetikai
képet támogatják a történeti kútfők csakúgy, mint a régészet, a néprajz és
az antropológia vallomásai (a nyelvi tanulságokról alább részletesen szólunk).
A XVIII. századtól kezdve az izsmai zürjénség benépesíti a Pecsora
középső szakaszát, az Usza és Kolva folyók mentét, majd elsajátítva a jurá
koktól a rénszarvastartást, kilép a Nagyföldi Tundrára is, eljut nyugat felé a
Kola-félszigetig, északon Narjan-Marig, keleten pedig a Jamal-félszigetig és
az Obig.
III. Az izsmai nyelvjárás kialakulása
Izsmai nyelvjárásról nyilván azt követően beszélhetünk, miután az
izsmai zűrjén etnikum kialakult, földrajzilag és apránként nyelvileg is eltávo
lodva a többi zűrjén népcsoporttól. A föntebb vázolt etnogenetikai képet a
nyelvi anyag is támogatja; a nyelvjárási adatok diakron vizsgálatának tanul
ságai egybehangzanak a történeti és egyéb eredményekkel.
Az izsmai tájnyelv a XVI. század végétől kezdve formálódik ki egyrészt
{és nagyobbrészt) a vimi nyelvjárás, illetve nyelvjárások, másrészt az udorai
(felső-mezenyi és felső-vaskai) és alsó-vicsegdai dialektusok alapján. Ezeknek a
nyelvjárásoknak egyes jellemzői megmaradtak és tovább éltek, formálódtak
és kiegyenlítődtek az izsmaiban. Hozzájuk járultak később az immár kiala-
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kuló vagy kialakult izsmai tájnyelvet érő orosz és jurák-szamojéd nyelvi,
nyelvjárási hatások (az Ob mentén csekélyebb, főleg a lexikára szorítkozó obi
ugor, közelebbről osztják kapcsolatokkal is számolnunk kell). 20
Vizsgáljunk meg — a teljesség igénye nélkül — néhány e tekintetben
bizonyító értékű, fontos hangtani és szótani jelenséget. 21
1. A zűrjén nyelvjárások megítélésének egyik közismert és igen fontos
kritériuma mind leíró, mind történeti szempontból az ózürjén nem-szótagkezdő
l fonéma viselkedése. Az izsmaiban az / ebben a fonetikai helyzetben a követ
kező képet nyújtja:
a) veláris magánhangzó után az l eltűnt, az előtte álló magánhangzó
megnyúlt: ve 'Pferd' < vei (de: velen 'mit Pferd'). 22 Az -al- hangkapcsolat
fejleménye -ő- : sulöni 'stehen' < sulalni.
b) Palatális magánhangzó után l > i változás következett be, általában a
megelőző vokális nyúlása nélkül: zei 'sehr' < zel; pii 'Wolke' < pil (vö,
Drevn. 141).
c) A maitni 'schmieren, salben' ige és származékai kivételesen szintén
-al- > -ai- fejlődést mutatnak.
d) az l a kérdéses helyzetben megmarad az -oll-, -il-, -Ml- igekópzőkben, az -il- (-ül-) hangkapcsolat esetén más morfémákban is: pirollini 'hin
eingehen', vetlillini 'gehen', puktilni 'stellen, legen, setzen'; illáin 'draussen',
illae 'nach draussen'.
e) Egyes esetekben — különösen veláris magánhangzó és szótagvégi
mássalhangzó között — az -l- a megelőző magánhangzó megnyúlása nélkül
t ű n t el: iskotni 'hinabgleiten' < iskoltni.
Ugyanez a hangfejlődési tendencia játszódott le a v i m i nyelv
járásban is (SzrSzlKomi 458; FokosWb. 19), egyúttal ugyanazokat a konzer
vatív tendenciákat, eltéréseket figyelhetjük meg. Az / > 0 ~ i hangváltozás
tehát a Vim vidékéről terjedt á t az Izsma folyó mellékére.
Mikor?
FOKOS Dávid arra a meggyőző következtetésre jutott kutatásaiban T
hogy a vicsegdai, udorai és vimi—izsmai l > v, illetve l > 0 *•*-> i tendencia a
XVII. században zajlott le (NyK. LV, 49). Föntebb sorakoztatott adataink,
megítélésem szerint, összhangban állnak FOKOS megállapításával. Az első tele
pesek — túlnyomórészt a Vim mellékéről — 1570 körül jelennek meg az Izsma
folyó völgyében' és alapítják meg Izsma falvát. Számukat pontosan nem
ismerjük, de minden valószínűség szerint maximálisan néhány tucat portára
gondolhatunk. Magától értetődő, hogy izsmai nyelvjárás ekkor még nincs, a
jövevények annak a vidéknek a tájszólását beszélik, ahonnan útnak eredtek:
legtöbbjük a Vim menti tájnyelveket, kisebb részük a felső-mezenyit, a felső
vaskait és végül az alsó-vicsegdait. Az izsmai telepesek száma a XVI. század
20 FOKOS: KSZ. XVII, 229; Nyr. LIX, 82; Syrjänisches Wörterbuch I, 19 (rövi
dítése a továbbiakban. FokosWb.); LASUK 105; B. M. JlumKUH, ^peBHenepMCKHÍí H3biK,
MocKBa, 1952., 96, 121. (rövidítése a továbbiakban: Drevn.).
21
Jelen esetben két ok miatt szorítkozunk hangtani és szótani ismérvek áttekin
tésére. Egyrészt azért, mert témánk szempontjából ezeket tartjuk a leglényegesebbeknek.
Másrészt alak- és mondattani összevetésekhez kevés anyag áll rendelkezésünkre. Egy-két
morfológiai és szintaktikai részletkérdést láss LASTJK 105, SZIDOBOV i. h.
22
Az adatok, ha forrásukat külön nem tüntetem föl, a SzrSzlKomi-ból valók.
Az orosz betűs adatokat a nyomdai munka megkönnyítése céljából írtam át a nemzetközi
finnugor hangjelölés szerint.
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utolsó és a XVII. század első évtizedeiben fokozatosan gyarapodik. Leg
többjük változatlanul a Vim folyó menti falvakból érkezik. Az évtizedek során
az Izsmára került zűrjén nyelvjárások — Izsma falvában és környékén, föld
rajzilag is körülhatároltan, elszigetelten — lassanként keverednek, s kölcsön
hatásukból kezd alakulni egy új tájnyelvtípus, a születő izsmai, amelyet
ugyanakkor újabb és újabb vimi hatások érnek. Ez utóbbi nyelvi, nyelvjárási
komponens túltengése magyarázza az l > 0 <~ i tendencia érvényesülését
Izsma éppen kialakulóban levő dialektusában, szemben az udorai és alsóvicsegdai táj nyelvterületen ugyanakkor kialakuló és ható l > v tendenciával.
Megalapozottnak tartjuk tehát azt a következtetést, hogy az l > 0 ~ i ten
dencia góca a Vim mentének nyelvjárása volt. A tendencia megindulása alig
hanem a XVI. század utolsó évtizedeire tehető, lefolyása pedig — a vimi és
az újszülött izsmai dialektus területén nagyjából egyidejűleg — a XVII.
századra (vö. Drevn. 121).
2. A zűrjén nyelvjárások differenciálásának egy másik elfogadott krité
riuma a szótagvégi -id-, -it- mássalhangzó-kapcsolat megléte vagy helyette a
-d'-, -f- képviselete. Az izsmaiban e tekintetben ingadozást, keveredést figyel
hetünk meg: dod 'Schlitten 5 , had 'Weide', ellenben kvait c sechs', sait c Rute,,
Stange'. Ugyanez a helyzet a vimiben is, az udorai és alsó-vicsegdai nyelv
járásokban pedig következetes a -id-, -it- alakok előfordulása: dóid, baid, ,
kvait, sait. A jelenség eredője ebben az esetben is a Vim felé mutat, ugyan
akkor számolhatunk a vimi és az alsó-vicsegdai—udorai alakok keveredésé
vel is az izsmai nyelvjárásban.
3. Az izsmai dz és té fonéma a többi zűrjén nyelvjárás ugyanezen mással
hangzóihoz viszonyítva igen erős palatalizált, egyes izsmai nyelvjárásokban
pedig dz > d, t's > f fejlődés következett be: dzodzeg > dodeg, t'seri > féri.
Hasonló tendenciákat figyelhetünk meg az udorai nyelvjárás egyes területein. 25
Az adatok azonban szűkösek annak tisztázásához, hogy mikorra tehető e,
jelenség megindulása a jelzett nyelvjárásokban, s ennek okán nem tudjuk,,
van-e ebben a vonatkozásban genetikus összefüggés az izsmai és udorai hang
fejlődés között, vagy csupán nyelvjárási belső fejlődésről van szó.
4. Az izsmai vokalizmusra jellemző, hogy veláris § csak első szótagban
fordul elő, az első szótagnál hátrébb helyette e (<"£> e *•*•* e) szerepel.
A vimi nyelvjárásban ma ezt a jelenséget nem figyelhetjük meg, ellenben az udoraiban és az alsó-vicsegdaiban igen. V. I. L I T K I N szerint az udoraiban palatális mássalhangzó előtt, az alsó-vicsegdaiban palatáhs mássalhangzó
u t á n következik be az e > e (~ e) fejlődés.24 WICHMAISTN szerint az alsóvicsegdaiban nem-első szótagban általában e áll az e helyén. 25
Az izsmai nem-első szótagos e (~ e ~ e) ma mindenesetre az udorai
és alsó-vicsegdai nyelvjárás hasonló magánhangzójával részben vagy egészben
egyező képet mutat. Ez a jelenség már egyes ózürjén nyelvemlékekben is
felbukkan. 26 V. I. L I T K I N a szóbanforgó nem-első szótagos magánhangzókat
23
L A S U K 105, 187; SzrSzlKomi 456; DialChrest. 34; VÁSZOLYI: NyK. LXVI, 26;
lásd még alább az alsó-obi és a Narjan-Mar alatti nyelvjárás konszonantizmusának
jellemzését.
24
DialChrest. 31, 33; SzrSzlKomi 459.
26
JSFOu. XXI/3, 20; vö. FokosWb. 16; FOKOS: NyK. LVII, 317. Megjegyzendőnek
tartjuk, hogy a felső-vicsegdai nyelvjárásban, amely a XVII. század elejétől fogva for
málódik elsősorban az alsó-vicsegdai, másrészt az udorai és vimi nyelvjárások alapján»
nem-első szótagban az e helyett szintén mindenütt e hangot találunk.
26
Drevn. 103 — 104, 113, 116.
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•egy feltett ózürjén veláris nyílt redukált magánhangzóra vezeti vissza, s ezzel
magyarázza mind a vimi e, mind az alsó-vicsegdai—udorai e <^ e és az izsmai e
képviseletet. 27 Ezen túlmenően az izsmai nyelvjárás alakulása során a XVI.
század végétől kezdve nyilván kiegyenlítődéssel is számolhatunk. Minden
esetre a fenti jelenség eredője is feltehetőleg az alsó-vicsegdai és udorai t á j nyelvterületre megy vissza.
A hangtani tanulságokon kívül figyelemre méltó az izsmai szókincs
vallomása is. Találunk ugyanis benne egy olyan réteget, amely ugyancsak
az izsmai tájnyelv föntebb vázolt eredetét bizonyítja.
1. Az izsmai tájszavak egy része megtalálható az alsó-vicsegdai, udorai
és vimi nyelvjárásban, másutt nem. Például: pii 'Wolke' (SzrSzlKomi:) I
Vm ~ yró AV Ud; (FokosWb.:) pli, pl Vm ^ piv Ud; (WUot.:) pl 1 ~ piv
Ud ( ~ fi. pilvi; vö. Drevn. 121) | él 'Sturm, scharfer Wind' (SzrSzlKomi:) I
Vm rJ éiv AV U d (vö. Drevn. 119, 144; FokosWb. I I , 954A) stb. Ide sorol
hatók olyan szavak is, amelyek a jelzett nyelvjárásokon kívül előfordulnak
ugyan más dialektusban, de alkalmasint ugyancsak az előbbiekből ós a XVI.
század után kerültek más tájnyelv szókincsébe: a felső-vicsegdai az alsóvicsegdai, esetleg udorai vagy vimi nyelvjárásból örökölt ilyen szavakat, a
pecsoraiba pedig már az izsmaiból kerülhettek át- (vö. LASUK 111 —119).
Például: doza 'ziemlich, ganz' (SzrSzlKomi:) I Vm AV Ud FV Pec; (FokosWb.:)
AV P r ; (WUot.:) I FV | kin 'Polarfuchs' (SzrSzlKomi:) I Vm AV U d Pec;
i(FokosWb.:) V Ud; (WUot.:) I Ud | vijer 'junger Auerhahn' (SzrSzlKomi:) I AV
FV ~ vijer Vm U d Peö; (FokosWb.:) F V Pr; (WUot.:) I Ud.
2. Egyes izsmai tájszavak ugyancsak megtalálhatók az alsó-vicsegdai,
vimi és udorai szókészletben, ezeken kívül pedig a déli (inyvai) és a keleti
(jazvai) permják dialektusokban, tehát az előbbiektől földrajzilag távoli,
időben pedig rég elszakadt peremnyelvjárásokban. Például: pim r heiss, warm'
(SzrSzlKomi:) I Vm AV Ud; (FokosWb.:) V Ud; (WUot.:) I Vin Ud P; 28 (LitkinJazv. 2 9 168:) pem 'idem' | top 'pünktlich, ganz usw.' (SzrSzlKomi:) I Vm AV
Ud; (WUot.:) I U d P (vö. Kuzn. 340).
3. Egyes izsmai szavak ugyanolyan jelentéssel, illetve hangalakban for
dulnak elő a vimi, udorai és alsó-vicsegdai szókészletben is; más nyelvjárá
sokban (pl. luzai, sziszolai stb.) szintén megtalálhatók, de szemantikai vagy
fonetikai eltéréssel. Például: karni 'machen, t u n ' I Vm Ud AV ««-> kérni 'idem'
Le Sz stb. | kud'z 'wie' I Vm U d AV <& kidz 'idem' Le Sz stb. | mozgini 'gefal
len, passen' I ~ mozdini 'idem' Vm U d ~ mezdini 'schmecken' Sz.
4. Megtalálhatók az izsmai szókészletben a zűrjén nyelv egyes karéi—
vepsze jövevényszavai is (például: ágas 'Egge'; kozaïï Ud ~ kozov, koziv AV
'Spinnrocken'; lod 'Teller'; sabri 'Heuschober'; solanteg usw. 'Salzfass'.)
Ez a jövevényszóréteg zömmel csak a nyugati—északnyugati ózürjén nyelvjárásokban rakódott le és maradt meg (luzai—letkai, alsó-vicsegdai, udorai
és vimi) és a XVI. századnál lényegesen korábban. 3 0 Az izsmaiba tehát e szavak
"Drevn.
93, 121.
28

Vö. TI. C. Ky3Heqoe—A. M. Cnopoea, PyccKO—KOMH-nepivwuKöH cjioBapb (KyflHMKap, 1946) 62. Rövidítése a továbbiakban: Kuzn.
29
B. M. JlbimtcuH, KoMH-H3bBHHCKHÍí AHaneKT. MocKBa, 1961. Vö. még. FOKOS: F U F
XVI. 75.
so Vö. TOIVONEN: Vir. X X X I I I , 63; LAKÓ: U n g J b . XV, 318; V. I . L I T K I N : U A J b .

X X X I , 164; BenccKO-KapejibCKHe 3aHMCTB0BaHHH B K0Mn-3bípíiHCKHX fluaJieKTax. AKaA.
B. B. BHHorpaAOBy K LX (MocKBa, 1956), 179-89.

ADATOK EGY ZÜRJEN NYELVJÁRÁS MÚLTJÁRÓL ÉS JELENÉRŐL

\J

nem kerülhettek másképpen, mint az itt számba vehető alsó-vicsegdai, udorai
és vimi nyelvjárás közvetítésével.
Összegezve: az izsmai nyelvjárási hangállomány és szókészlet egyes
jelenségei, a számbavehető nyelvi adatok egybehangzanak más forrástudományok etnogenetikai tanulságaival, és igazolják az izsmai zürjénség és nyelv
járásának föntebb vázolt eredetét. 31
IV. Ujabb adatok az izsmai nyelvjárásterületről
A nyelvjárás kutatásáról föntebb szólván láthattuk, hogy nem túlsá
gosan nagy mennyiségű izsmai szóanyag és még kevesebb szöveglejegyzés áll
rendelkezésünkre, elsősorban a WichmVolksd.-ban, részben a DialChrest.-ban.
Ez a tény, tette és teszi kívánatossá újabb anyag gyűjtését és közzétételét.
1959 —1960-ban a Zürjénföldön járván sikerült az izsmai nyelvjárás terület
több pontjáról is feljegyeznem szövegeket, szavakat és nyelvtani adalékokat.
A gyűjtés révén megismert dialektusok mind izsmai típusúak, ugyanakkor
egyes nyelvi vonásaik kisebb vagy nagyobb mértékben elkülönítik őket egy
mástól a tájnyelvterület egészén belül.
Az etnikailag is sajátos, néprajzilag és nyelvileg egyként igen érdekes
kanyini zürjénségről és izsmai eredetű tájnyelvéről beszámoltunk már (NyK.
LXVI, 17 — 34), célszerűnek látván azt a kérdést külön tárgyalni. E dolgozat
keretében még három, eddig számunkra ismeretlen izsmai nyelvjárást muta
tunk be.
A) A felső-izsmai

nyelvjárás

1959 decemberében Sziktivkarban ismerkedtem meg az ott tanuló
Jevgenyij Alekszandrovics Igusev húszesztendős, másodéves főiskolai hall
gatóval. A kedves, tehetséges és készséges fiatalember Pozsnya falu szülötte
(Komi ASZSZK, uhtai járás). A falucska az Izsma felső folyása vidékén
található, az Izsma partján, Szosznogorszktól mintegy 15 — 20 kilométerrel
délkeletre. A színzürjén település negyvenegynéhány portából áll. Lakói az
izsmai nyelvjárást beszélik. Megjegyzendő, hogy Pozsnya falva az izsmai
táj nyelvterület legdélibb határállomása: tőle délre Izvaü' falu az Izsma forrás
vidékén már a felső-vicsegdai nyelvjáráshoz tartozik. Egy-két az izsmaitól
eltérő, ám a felső-vicsegdaira jellemző vonást megfigyelhetünk J. Igusev
beszédében is. Nyelvmesterem megboldogult édesapja pozsnyai volt, édes
anyja ellenben a Felső-Vicsegda mentéről, Sztorozsevszk vidékéről származott
föl, csakúgy, mint Pozsnya, Édes és más felső-izsmai falvak lakosságának
egy része.
Igusev jól tudott oroszul is, de nyelvjárását jól megőrizte. Sziktivkar
ban csupán jó egy esztendeje tanult akkoriban, a téli és nyári szünidőt otthon
töltötte falun, és akármennyire iparkodott Sziktivkarban az ottani (ha úgy
tetszik, az irodalmi) zürjennel felcserélni táj szólását, szerencsémre ez akkor
még nem sikerült neki. Kitűnő, közlékeny és türelmes munkatársra leltem
benne. Jelenleg már tanár, Kedva falvában, a Közép-Izsma mentén.
Az általa képviselt nyelvjárást — nyelvföldrajzi tényezők figyelembe
vételével — f e l s ő - i z s m a inak nevezem.
31
Az izsmai tájnyelvet ért későbbi orosz és jurák-szamojéd hatásokkal e helyütt
íiem kívánok foglalkozni. E kérdéshez lásd LASTJK 106—107 és R É D E I : NyK. LXIV, 71.
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A nyelvjárás

rövid

jellemzése

1. A hangsúly az első szótagra esik, eredeti zűrjén szavakban csakúgy,,
mint orosz jövevényszavakban, beleértve a legújabb orosz szókölcsönzése
ket is (kolhoz, internat). Szóösszetételekben, névutós szerkezetekben a har
madik szótag (az utótag első szótagja) mellékhangsúlyt kaphat (mwked-di:rji) 2. A nem-szótagkezdő l hang eltűnt, maga után vonva a megelőzőmagánhangzó megnyúlását (ki, klnas). Ebben az esetben az eredeti l előtt
álló magánhangzó veláris (a, o, u, e, i). Az -il-, -ül-, -MII- igeképzőben azonban
az eredeti l archaikusán megmaradt (addzilni, volillini). Sőt az -il- (-ül-)
hangkapcsolat más szavakban, más morfémákban is megőrizte az eredeti l
hangot: illae 'ki, kifelé', illáin 'kint'. Ezekben az esetekben azonban az il
hangkapcsolat nem áll abszolút szóvégen (mert viszont ki, ti < kii, til).
A közzürjén -dl- igeképző fejleménye: -ö- : tidöni, sulöni.
Amennyiben az eredeti l hangot palatális magánhangzó előzte meg,.
I > i hangváltozás történt, a megelőző magánhangzó azonban nem nyúlt
meg, hanem diftongust alkotott az utána következő -«-vei: zei, veit. Egy esetben
veláris magánhangzó -f- l helyzetben is l > i fejlődés történt: ez a maitni ige
és származékai.
Egy-két kivételes esetben a szótag végéről eltűnt eredeti l előtt nem
megnyúlt, hosszú, hanem eredeti rövid magánhangzót találunk: med-asi,
med-asinas (de vö. asl és asilas !), pos-ju (de illativusa pos-jule, vö. AV pos-jiv?
pos-jile FokosWb. II, 820B és vö. pos-jü I WUot. 213B).
Az orosz jövevényszavak egy részében — nyilvánvalóan a későbbi,
újabb keletű átvételekben — a nem-szótagkezdő l hang megmarad (kolhoz„
kanikul, telk, val).
3. A ts és dz fonéma ebben a nyelvjárásban sokkal erősebben palatalizált, mint például a vicsegdai nyelvjárásokban.
4. A felső-izsmai nyelvjárás konszonantizmusában előfordul az /, h és ts
fonéma. Más, nem izsmai nyelvjárások ezen mássalhangzókat egyáltalán nem
vagy alig ismerik. Az izsmai nyelvjárásokban is szinte kizárólag orosz jövevény
szavakban, legalábbis orosz jövevényszavak révén és nem túlságosan régóta,,
főleg a fiatalabb nemzedékek nyelvében kezdenek meghonosodni ezek a han
gok; korábban az izsmai nyelvjárásokban is, legalábbis a felső-izsmaiban,
akár a többi zűrjén nyelvjárásban, az orosz jövevényszavakban / > p, x > &
és ts >ts hanghelyettesítés következett be. Ma a h, f és ts, úgylehet, kezd
meggyökerezni (kolhoz, vozduh, utsit'einitsa,
neft'; de staruka, lapka, soper <
orosz cmapyxa, Aaetca, o: AacßKa, mocßep, bár egyes orosz jövevényszavakban
nyilvánvalóan még a legutóbbi évtizedekben is zürjénes hangcsere követ
kezett be (soper!).
5. Alkalmilag, kombinatorikus variánsokként megfelelő fonetikai hely
zetben előfordulnak zöngétlen médiák (moid-kljas o: moiD—kljas, og ted
o: oQ^Jed).
6. A regresszív asszimiláció általánosan megfigyelhető jelenség ebben a
nyelvjárásban is (idse da rudzegse o: itse da rud'zekse; disdzik o: dizdzik ;
oz set D: os^set). Előfordul olykor mássalhangzó-kiesés is (bostni o: bosni;
dzendedistni o : dzendedisni; bordtem o: bortem).
7. A felső-izsmai nyelvjárás vokalizmusának egyik jellemzője, akárcsak
más izsmai nyelvjárásokban, az e fonéma hiánya nem-első szótagban. Az első'
szótagnál hátrább helyette e áll. Szóösszetételek esetében azonban az u t ó t a g
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első szótagjában előfordulhat e: muzik-red, baba-red (ezzel szemben: paskgm,
ami arra mutat, hogy ez a hajdani szóösszetétel ma már elhomályosult).
8. A felső-izsmai nyelvjárás kétféle magánhangzókvantitást ismer: rövid
és hosszú magánhangzót. Emfatikus nyúlás következtében egyszer-kétszer
hallottam nyelvmesteremtől félhosszú magánhangzót (tèdsa, néz da veïàdn).
A hosszú magánhangzók keletkezésének egyik útja a rövid (veláris) magánhangzó -f- l > hosszú (veláris) magánhangzó (kölni > kŐni). Az o fenémák
terheltségét növeli az al > o hangfejlődés is (tidalni > tidöni). Hosszú magán
hangzó keletkezhetik azonban magánhangzóösszeolvadás útján is, ez a jelenség
nem ritka a felső-izsmai nyelvjárásban (etlalisni < etlaalisni ; veTän <.
vel'aeji).
9. Kombinatorikus variánsként előfordulnak e nyelvjárásban redukált
magánhangzók is, az utolsó szótag (szuffixális morféma) elnagyolt ejtése
esetén, hangsúlytalan helyzetben (mestad < mestae; etlain < etlain). A reduk
ció olykor az egyik oka lehet a magánhangzó-összeolvadásnak s ennek révén
hosszú magánhangzók keletkezésének (etiklain r^ etïklaîn ^ etïklân).
10. Egyes esetekben más zűrjén nyelvjárások * (i) hangjával szemben a
felső-izsmaiban (és általában az izsmai nyelvjárás-területen) u áll (kudz,
jandzum, vö. vicsegdai stb. kidé, jandzim). Általános ez a jelenség az -um,
-num birtokos személyragban vagy névmási személyragban (más nyelvjárá
sokban -im, -nim) : menüm, stavnurti, mesnum. Ezekben az esetekben nyil
ván számolnunk lehet és kell a ragvégi -m labializáló hatásával.
11. Vannak a felső-izsmai nyelvjárásnak sajátos morfológiai jellemzői is,
amelyek azonban többnyire meglelhetők az egész izsmai nyelvjárásterületen.
Ilyenek például a tagadó ige ig, in, iz alakjai a kijelentő mód múlt idejében
és a felszólító módban, a határozói igenév -ig- képzője stb. De például az izsmai
nyelvjárásokra általában jellemző a kijelentő mód többes szám harmadik
személyében a -nis igerag használata, a felső-izsmaiban pedig e helyett -ni
ragot találunk, akárcsak például a vicsegdai nyelvjárásokban (rebiteni,
veraleni).
12. Bizonyos lexikai sajátosságok ugyancsak az izsmai nyelvjárás
területhez kapcsolják a felső-izsmait, elválasztva ezzel a zűrjén nyelvjárások
zömétől (rebitni, karni, eni, ton, top, sabri, meset's). Egyes tájszavak leginkább a
vimi és udorai, kisebb részben az alsó-vicsegdai nyelvjárások felé mutatnak.
Orosz jövevényszó a felső-izsmai nyelvjárásban is jócskán van. Hiányzik
azonban belőle — természetesen — a jurák-szamojéd jövevényszavaknak, a
rénszarvastenyósztés és az ezzel összefonódott életmód terminológiájának az a
jelentős lexikai rétege, amely olyan jellegzetes az alsó-izsmai, kanyini, tund
rái stb. izsmai nyelvjárásokra, amelyeknek képviselői elválaszthatatlanok a
tundrától és a réntenyésztéstől.
Szövegmutatványok
velali tai . . .
1. turun puktaninsan gortedznum véli ilin munni. med kuz tuise dzendedisni,
me kufsi juasni olema kőid nin baba-redlis, kodked etlain munim, kudz silen
olemis arkmis.
— ul'uk, muzikte^jne rad'eitlin, in?
— oi-jo, in nin sorúit, kut&em^ne nin radeitlem, piuke! éed ponmié
sesdziken kazit'tsilis mikulaje, a sessa kudz-ke mii-ke velali tai^ze a.
2*
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— kudz^jne sidz verminnid öni? nel'ubei mortidked ved gaztem.
— a mii sessa karán? he tai kudz sure, sidz i öni!
— , ™í'L M ?' vinen al'i mii setisni veres sajad?
— a peëïi nin vinen. ker dórin sek rebitim. olim tom jez barakin. buste
iz i gaztem ve ni. stavnum et-koides velim da. et-pir rebeta estigas loktis me doram
nina, kodkeß, etlain rebitim, da i vistale:
— voli ton ritnas mi barakanum, gazeUsiëtam!
2. mii me, muni gorte, vezsi, sojisti, da i péti ninajas dore, sen véli kuetsem-ke tedtem muzik-red, pizan sajas pukalç. mukedis stavis tedsaes, mijan
derevnaises. mené vinen kufsisni puksedni pizan sajas tedtemis dore,, me piksa,
og med, a mené vinen toileni si dore, kudz-ke — vinen — puksedisni ort't'sen.
sessa stavis puksalisni, da i kufsisni
vina juklini. me gorza: og kut's juni!
no ninajas i staven \sektiseni: ne-unase juistan^ze ved! loi juisni. bidsen gazmalistisni. menüm toze jurám muniëtis. sessa vinen bostisni mentsum kies da
etlaalisni muzik-redis kiked. ki-kutem tai nin tája loi! — kvat'it't'éi me. kik
vezö-lun misti kömas kelisasni. no sonid jurnam ig jona i pe$saliiïsi ta pomlaé. kelis^ke, i med kelis!
3. — mikulajen mené ëueni — pel'am sepkedis muzik-redis. — a kudz
tenad nimid?
— kole^Jce zei, menam nime ul'uk.
— a, ul'a, ulana! bur, bur nim!
si ja neëta na medis mii-ke vistöni, no men sessa dis loi sen pukönise, da
kufsi munni. mikulajid i menüm vistale^:
— me tene kólleda.
— oz ko. mené lika pedrugae- vit't'sise nin.
i mi l'ikaked munim. med-asilas aslum zei jandzum véli, mii gaza juren
tedtem mortked ki-kutem loi. no mii sessa karán? kei kor da veres sajad kömas^ze
petni a. kik vezö-lun misti kelisasim. a sessa komis ver kerkae kani. velema^Jke
mikulajid verasis. etnasisli gaztem ver kerkaas önise, da si jen i loktema getrasnise.
no i gaztem^_ze véli Önise velötegid! dzik ni-kod abu, geger ver. muzike mistem.
afsum dumaita: kula tatsem olemsis. sed ponmis naverne bur dzik tais urezejis.
zabií, kiini—vini-se
mikulajid zei mast'er, zver—petkate pir vajé. a sessa
tsel'adjas loisni. nez da vel'aen velali. eni tai top ninem ólam. kei i sornittem, no
top sidz i kole. mii sessa karán? oz^Jke kaziïïsi, perais tai kole, a Önite ved kole.
abu ved bidenli bur stsasse . . .
baba-red dir kezle t'sëmis. tidale, kut'sis kaztilni assis olemse. mem toze
iz vë okota éornitni voßze.
H á t megszoktam . . .
1. A szénakaszálótól hazáig messzi volt menni. Hogy a hosszú u t a t
megkurtítsam, elkezdtem kérdezgetni egy már nem fiatalforma asszonytól,
akivel együtt mentünk, [hogy] hogyan alakult az élete.
— Uljana, hát a férjedet szeretted[-e], nem[-e]?
— Aj-jaj, ne beszélj már, ugyan már milyen szerelem, fiacskám !
A fekete kutyánál is visszataszítóbbnak látszott Mikulajom, aztán meg valahogy mégis megszoktam hát.
— Hogyan tudtatok így élni? Hisz a nem szeretett emberrel örömtelen [élni].
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— H á t aztán mit teszel? Ahogy esik, úgy puffan!
— No hát, erővel vagy hogy adtak férjhez?
— Majdhogynem erővel. A fakitermelésen dolgoztunk akkor. A fiata
lok barakkjában voltunk. Nem is volt éppenséggel unalmas. Mind egyformák
voltunk. Egyszer a munka befejeztekor odajön hozzám Nyina, akivel együtt
dolgoztam, és azt mondja:
— Gyere el ma este a mi barakkunkba, szórakozunk egy kicsit !
2. H á t én hazamentem, átöltöztem, ettem egy kicsit, és oszt elmen
tem Nyináékhoz. Ott volt valamilyen ismeretlen férfi, az asztalnál ül. A töb
biek mind ismerősök, a mi falunkbéliek. Engem kezdenek erővel odaültetni
az asztalhoz az ismeretlen mellé. E n ellenkezem, nem akarok, azonban erővel
odatolnak őmelléje. Valahogyan — erővel — egymás mellé ültettek. Aztán
mind leültek és elkezdtek pálinkázni. E n kiabálok: nem fogok inni ! Nyináék
azonban és mindannyian erőltetik: dehogynem iszol egy keveset ! I t t a m
valamit. Mindannyian mulatozgattak. Nekem is a fejembe ment egy kicsit.
Aztán erővel megfogták a kezem és egybetették a férfi kezével. No ez már
kézfogó lett — kaptam észbe. Két hét múlva meg kell esküdni. De forró fejjel
nem is igen bánkódtam emiatt. H a esküvő, hadd legyen esküvő !
3. — Engem Mikulájnak hívnak — suttogta a fülembe a férfi. — H á t
mi a te neved?
— Ha nagyon kell, az én nevem Uljana.
— 0, Ulja, Uljana ! Szép, szép név !
Akart még valamit mondani, de nekem aztán nem volt kedvem ott
ülni és fölkerekedtem. Mikulaj meg azt mondja nekem:
— Elkísérlek.
— Nem kell. Engem vár már Lika barátnőm.
É s Likával elmentünk. Másnap reggel nagyon szégyelltem magam, hogy
mámoros fővel eljegyeztem magam [tkp. kézfogó lett] egy ismeretlen emberrel.
De mit csinálsz aztán? H á t valamikor amúgyis férjhez kell menni. Két hét
múlva megesküdtünk. Aztán meg egy vadászlakba kellett menni. Mert Mikulaj
vadász volt. Egyedül lakni egy erdei házban unalmas, ezért is jött el meg
nősülni. H á t bizony szomorú is volt szokatlanul élni [ott] ! Sehol egy lélek
[tkp. egyáltalán senki nincs], köröskörül az erdő. A férjem csúnya. Azt gon
dolom: elpusztulok az ilyen élettől. A fekete kutya is jobb t á n ennél a madár
ijesztőnél. Vadászni, lőni Mikulaj valóban nagy (on) mester, vadat—madarat
mindig fog. Aztán meg gyerekeink lettek. Szépen lassan megszoktam. Lám
most már egészen tűrhetően élünk. Bár szűkszavúan, de úgy is kell. Aztán
mit csinálsz? Az idő bizony múlik észrevétlen [tkp. ha nem látszik (is)], élni
meg kell. Nincs mindenkinek jó szerencséje . . .
A nő egy időre elhallgatott. ~Úgy látszik, az életére kezdett visszagon
dolni. Nekem sem volt kedvem tovább beszélgetni.
Jegyzetek
1. med kuz tujse o: meD^kusJtuise
\dzend§disni<dzendedistni
\ kodked o: kotked \ etlain
o: eUaín<~^etlán | kudz silen o: kut'é^sjlen | uluk<,OTOSz YJUOK, a z YjibflHa női n é v becé
ző a l a k j a | in nin o: in^jhin \ sed ponmis sesdziken o: seD^jponmiê^éezdziken
\ kudz-ke o:
kuíé-ke | nelubei<iorosz
HcnioöbiH | mortidked o: mortitked
| gaztem o: gastem\loe
o: Zoa j
kudzéureo:
kuís^éure \ker dórin: zűrjén szólás; szószerint 'a g e r e n d á n á l ' é r t e l m e s z e r i n t :
a fakitermelésen (dolgozni) ,azaz f a u s z t a t á s o n v a g y e r d ő g a z d a s á g b a n | barak<Corosz 6apaK |
úina<C_OTOSz HHHa | kodked o: kotked\ da i o: da^J,.
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2. vezéi o: veséi | tedtem o: tettem, e n f a t i k u s n y ú l á s s a l | tedsaes o: tètsadé, e m f a t i k u s
n y ú l á s s a l | vina < orosz BHHO | og kut'é o: ok^Jcuíé | juistni > jujéni | bidsen o: bitsen |
§tlaalisni o: etlälisni \ kvadtíéirti
< orosz XBaTHTbCfl |fcjjfcvezö-lun miéti kömas
keliéaéni:
a zűrjén szokás szerint a kézfogó u t á n egy v a g y k é t h é t m ú l v a t a r t j á k m e g az e s k ü v ő t ;
32
v ö . BELITZEB, 304 | sonid juren: i t a l o s á n , k a p a t o s a n | med kelié o: meD^Jcelis.
3. kud'z tenad o: kuíé^jbenad
\ oz kö o: os^Jcö \ lika < orosz ÜHKa, a TjiHKepbH n ő i
n é v becéző a l a k j a | pedruga < orosz no,npyra | ver kerka: erdei ház, v a d á s z l a k | éed ponmis
o: éeD^ponmis
\ naveme < orosz HaßepHO | urezej, < orosz n y e l v j á r á s i ypcoKaíí 'csúf, vissza
t a s z í t ó e m b e r ' | zabil < orosz 3a6biJib | maéier < orosz MacTep | zver < orosz 3Bepb | fiez
da veïaen o: nez da velàdn ~ velän, e m f a t i k u s n y ú l á s | ninem
ólam: a z orosz HJraero
>KHBëw szerkezet calque-ja | kei < orosz xOTb | éÜaése < orosz CMacTbe | aséis o: aééis |
okota < orosz oxoTa.

sujevernei
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

primetajas

sondi let't'éem berin gizte sirni oz poz — nevestaid miétem éuras.
paékemte paétalem berin kizte vilisad oz poz vurni: ét'éaééete, tsets vuran.
tűje petém berin mii-ke ^_kg vuneßean, in kos ber — neét'éaéée loe.
kerkate stroiitem beras oz poz dzudzdedisni — kod-ke kulas.
éed kanoké tuite vucdzas, neét'éaéée loe ; kole Suïga pel'-pom vomeyiid kujimis
éelisni.
munigad^Jce dzemdan sul'ga koknad, neét'éaéée; a veékid
koknad^ke,
ét'éaéée.
tui vilinkké vot't'éa voas baba-red — neétsasse; muzik-red^Jce — ét'éaéée.
vot't'éa voas^Jce kus vedrajasa baba-red — neétsasse loe.
voiíéa^Jke ort't'éen lokteni kik mort i na kosti^ke petan, ét'éaééenisse boétan.
a vetejdan^Jce kik ort't'éa munié mortes da na kosti petan — étféaéée te éetan
nali.
veékid ki-pidesid^ke
lüde, tedsakeß kömas viß'zaaeni.
kok-pidesid\_ke ludd'zas, kod-ke tedsa kulas.
pats lomtiéigen^Jce egiris d%ocd%as téet't'éas, geé voas.
kodli-ke jem pisalan, kole setni sunisse gerddzöteg, a to kulem beranid on
addziélg.
kulem mortlié^Jce ozirlunse boétan, ét'éaéée oz^jze pet, tol'ko éekiddzika kulan.
kod oligas sketes jona mu/éite, si ja éekida kule.
kodor-lazdorlan t'éuzemnas pukalemen kan miéée, si-ladoréan i geé voas.
t'éai sukis^ke stekanad vorse, geé voas.
vundiéeminad^ke
kud'zalan, edde burdas.
t'éikisjas^ke üti lebaleni, zeras.
pon l'ibe kanoké turun éojeni, zeras_2g.
sonid aréa voijase téardale^Jce, a oz gimö, bur urozai loe.
vezlen mis-vlsa ker liis petkedle, kutsem loe gozemis ; jugid^ke liis — mi/éa
loe povodd'ais. pemid^Jce — miétem povoddais log.
kulié mort add'zile aslas kerka doréis baidegjases, na je uresjasis silen.
dzidzjas^ke jona tiskaéeni da t'éirzeni, zeras.
éektaa^ke jiis amas süte, l'okeé loeni keliéjas; ber janset't'éalasni.
tënas^Jce una limjis, gozemnas bur loe urozai. teliseké zei ke dzid, gozemis
zei zar.
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27. ritnas sondi leUsaninis ^Jke sestem — med-asilas loe sondia lun. kimera^Jce,
— bukis lun loe.
28. Icerka veit doras ^ke limjis idzida eset'tse, loe bur urozai.
29. ju kuza pizen munigen piz beras^Jke kol'e tui (piz tui) — ne-dir misti zeras.
30. itskisigen^Jce kosaad jona kut'sise turunsis sedis (turun sitis) — zeras.
.31. ul turun te^ke sabrie t'éëtan, tënas vermas sot't'éini portïtïéejmisla.
Babonás előjelek
1. Napnyugta u t á n nem szabad levágni a körmödet — csúnya menyasszo
nyod lesz.
2 . A ruha felöltése után nem szabad reá gombot varrni: egyúttal a szeren
csédet is reávarrod.
3. H a útrakelés után valamit elfelejtesz, ne fordulj vissza — szerencsétlenség
lesz.
4. A házat a felépítés után nem szabad magosítani — valaki meghal.
5. H a fekete macska halad át az útadón, szerencsétlenség lesz; háromszor
által kell köpni a bal válladon.
6. H a menetközben megbotlasz a bal lábaddal, szerencsétlenség; ha a jobb
lábaddal — szerencse.
7. H a az úton fehérnép jön szembe — szerencsétlenség; ha férfinép —
szerencse.
8. H a egy asszony jön szembe üres vödrökkel — szerencsétlenség lesz.
9. H a szembe jön [veled] két ember egymás mellett és közöttük haladsz át
— elviszed a szerencséjüket. H a meg utóiérsz két egymás mellett menő
embert és közöttük mész el — te viszel [tkp. adsz] nekik szerencsét.
10. H a viszket a jobb tenyered, ismerősnek kell köszönni.
11. H a viszketni kezd a talpad, valaki ismerős meghal.
12. H a a kemence befűlése közben parázs p a t t a n a padlóra, vendég érkezik.
13. H a valakinek t ű t fűzöl be, csomózatlanul kell átadni a cérnát, mert
különben a halálotok után nem látod viszont.
14. H a halott embertől elveszed a vagyonát, nem köszönt be a szerencse,
csak nehezebben halsz meg.
15. Aki igen gyötri életében a jószágot, az nehezen hal meg.
16. Amilyen irányba a pofájával ülve mosakszik a macska, abból az irányból
vendég érkezik.
17. H a teaüledék játszik a poharadban, vendég érkezik.
18. H a a vágott seb helyére reávizelsz, gyorsan begyógyul.
19. H a a fecskék alacsonyan repülnek, esni fog.
20. H a a kutya vagy macska füvet eszik, ugyancsak esni fog.
21. H a meleg őszi éjszakákon villámlik, de nem dörög, jó termés lesz.
.22. A vei háta csontja megmutatja, hogy milyen lesz a nyár; ha világos a
csont — szép lesz az idő. H a sötét — csúnya idő lesz.
23. [Ha] a haldokló ember a háza mellett fogolymadarakat lát, azok az ő
szellemei.
24. H a a madarak nagyon verekednek és csiripolnak, esni fog.
25. H a ősszel nehezen áll be a jég, rosszak lesznek a házasságok; [ilyenkor]
széjjelválnak egymástól.
26. H a télen sok a hó, nyáron jó lesz a termés. H a a tél nagyon hideg, a nyár
nagyon forró.
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27. H a este a nap lenyugvásának helye tiszta — másnap derült [tkp. napos]
nap lesz. H a felhős — borús n a p lesz.
28. H a a háztető szélén a hó magosán akad meg, jó termés lesz.
29. H a folyón haladsz csónakkal [és] a csónak mögött a csónak nyoma meg
marad — hamarosan eső lesz.
30. H a kaszálás közben a kaszára nagyon ragad a fű nedve, esni fog.
31. H a friss füvet raksz boglyába, télre kiéghet, úgy, hogy tönkremegy.
Jegyzetek
4. dzudzdediSni < dzudzdedistni
5. áelisnj < éélistni
22. vei : CBHfl3t>, erdei vadkacsafajta, vö. DAL' IV, 151B
23. üres: vö. NyK. LXII, 103 — 104.
29. piz tui (o: pisjtui):
cjieß OT JIOAKH, CBeTJiaH nojioca nocjie JIOAKH.
31. A lekaszált füvet ugyanis előbb ki kell szárítani és csak azután rakni boglyába.
a szénát, mert különben „kiég".

B) Az alsó-obi

nyelvjárás

1959 karácsonyán ismertem meg Igusev egyik kollégáját, egy szintén
másodéves főiskolai hallgatót, Jurij Geraszimovics Rocsevet. Az ugyancsak
izsmai tájnyelven beszélő fiatalember nem az európai Zürjenföldön, hanem
Szibériában, az Ob alsó folyása mentén fekvő Mizi (oroszul Muzsi) falvában
született (tyumenyi terület, suriskari járás).
Muzsi nagy település, járási székhely a Kis-Ob partján, mintegy 190
kilométerrel északra Berjozovtól és körülbelül ugyanilyen távolságban délre
Szalehardtól. Megközelítőleg ötezer lakosa között vannak oroszok, osztjákok,
elzürjénesedett jurák-szamojédok és vagy ezernéhányszáz zűrjén (1959-ben
341 portát népesítettek be). 33 Az utóbbiak csekélyke földműveléssel, főleg
rénszarvas-tenyésztéssel, időszaki halászattal, továbbá vadászattal foglal
koznak. Elődeik az Izsma vidékéről az 1840-es évektől kezdve és 1930-ig
bezárólag telepedtek á t ebbe az eredetileg osztják faluba (vö. R É D E I : JNTyKL X m , 21; Iszt.-filSzb. i. h.; LASUK 130 — 132).

J . Rocsev szülei zűrjének. Édesapja az első világháború után vándorolt'
Muzsiba az Izsma folyó menti Gam faluból (Izsma falvától körülbelül tíz
kilométerrel délre). Édesanyja tősgyökeres helybéli lakos; J . Rocsev úgy
tudja, hogy a családi szájhagyomány szerint anyja ősei az első zűrjén beván
dorlók között érkeztek az Izsma vidékéről Muzsiba a múlt század derekán..
Nyelvmesterem regrutakoráig szülőfalujában élt és iskolázott, majd
katonaidejének letöltése után beiratkozott a sziktivkari pedagógiai főiskolára.
Anyanyelvén kívül jól tudott oroszul és valamicskét osztjákul. Siheder korá
ban sokat forgolódott halászok és vadászok között, így az erdei és vízi mes
terség számos fortélyát ismerte. Szíves, értelmes közlő volt és derék ember..
Azóta tudományos kutató Sziktivkarban.
Az általa beszélt, izsmai típusú nyelvjárásnak számos sajátos vonása van.
Ezért célszerűnek láttam megkülönböztetni mind a felső-, közép- és alsóizsmaitól, mind a kanyinitól, és — ideiglenesen — a l s ó-o b i zűrjén nyelv
járásnak nevezem.
33

Vö. T. I . ZSILINA—N. A. KOLEGOVA, Iszt.-füSzb. VI, 1 5 2 - 1 5 4 .
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jellemzése

1. A hangsúly általában az első szótagra esik. Ettől a szabályszerűségtől
rendszerint csak egyes orosz jövevényszavak esetében figyelhetünk meg
eltérést (zapre't, seTo'tka). Ilyen esetekben is többnyire ingadozik a nyelv
használat, a beszélő egyszer oroszos hangsúllyal ejti ki a szót, másszor a nem
első szótagra eső hangsúlyt is zürjénesen az első szótagra helyezi (fufaika ~
fufai'ka, kolhoz r-> kolho-z, art'el' ^ art'e-l'). Az ilyen orosz jövevényszavakat
nyilván újabb átvételeknek kell tekintenünk; régebbi orosz szókölcsönzé
sekben a hangsúlyt kivétel nélkül az első szótagon hallottam, akkor is, amikor
az orosz eredeti hangsúlya nem az első szótagra esett (staruha,
berdanka).
Szóösszetételekben, összetapadt névutós szerkezetekben a harmadik
szótag (az utótag első szótagja) mellékhangsúlyt kaphat
(mwked-di:rji).
2. A nem-szótagkezdő l hang az alsó-obi nyelvjárásban is úgy viselke
dik, mint az izsmai tájnyelvterületen általában. Veláris magánhangzó
után (a, o, u, e, i) a nem-szótagkezdő l eltűnt, az előtte álló veláris magán
hangzó pedig megnyúlt (vë, vénás, Óni). Az -il-, -ill-, -lill- igeképzőben azon
ban az l archaikusán megőrződik: koít'tsil, oz kosmii, oz kipet't'silnis. Úgy lát
szik, az il hangkapcsolat más morfómák esetében is hajlamos megőrizni az l
fonémát, eredeti zűrjén szóban is (illáin, illae), jövevényszóban is (kepil).
Egy-két adat arra mutat, hogy elvétve más hangkapcsolatokban is
megőrződik az l eredeti zűrjén szóban. A. kÖni 'kelleni 3 igében például az l
szabályszerűen viselkedik: kole 'kell', de oz kÖ ( nem kell'. Ellenben érdekes
az ige alábbi alakpárja: iz kÖ 'nem kellett' (kijelentő mód múlt idő egyes
szám harmadik személy), de: (medum) iz kol 'hogy ne kelljen' (tagadó impera
tivus egyes szám harmadik személy). Ugyanakkor más igék ugyanezen fone
tikai helyzetben másként viselkednek, például iz tidö 'nem látszott' és (medum)
iz tidö 'hogy ne lássók'.
Egyes esetekben a veláris magánhangzó után állt l eltűnt ugyan, a meg
előző magánhangzó azonban nem nyúlt meg: asinas, iskotni.
Ha a nem-szótagkezdő l előtt palatális magánhangzó állt (e, i), l ~> i
fejlődés következett be, a megelőző e vagy i megnyúlása nélkül (zei, veit).
Egy esetben veláris magánhangzó -f- l esetében is l > i hangváltozás történt:
ez a maitni ige és származékai.
Az orosz és obi-ugor (elsősorban osztják) jövevényszavak zömében a
nem-szótagkezdő l veláris magánhangzó u t á n is megmarad (stvel, telk, kolhoz ;
masienol, nellolbi, vetlolbi, nar-hul). Ezek a jövevényszavak nyilván ' akkor
kerültek az alsó-obi nyelvjárásba (és általában az izsmai nyelvjárásokba),
amikor az / > 0 ^ i tendencia már erejét vesztette és lejátszódott. .
3. A ts és d'z fonéma az izsmai nyelvjárásokban általában különbözik
más (például vicsegdai, sziszolai) nyelvjárások ts és dz fonémáitól. Az izsmai
táj nyelvterületen vagy legalábbis igen erősen palatalizált e két mássalhangzó,
vagy éppen ts >£', dz > d hangváltozás következett be. Az alsó-obi nyelvjárás, nyelvmesterem beszéde e tekintetben sajátos képet mutat. A ts fonéma
megmaradt, csupán sokkal erősebben palatalizált, mint más, nem izsmai nyelv
járásokban (rut'é, t'sel'ad). A dz fonéma helyén azonban d áll: dol'a, sid, d'odeg,,
videdni.u

3«Vö. Iszt.-filSzb. VI, 156.
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4. Az /, ts, h és % fonémák a zűrjén nyelvjárások zömének konszonantizmusában nem honosak, vagy csak igen elvétve. Az izsmai tájnyelvterület
nyelvjárásaiban azonban — nyilván jövevényszavak révén — kezdenek meg
honosodni. Az alsó-obi nyelvjárás is ismeri mind a négy jövevény mással
hangzót. Az / csak orosz jövevényszavakban fordul elő (féder, ofoií, fufaika,
lafka), a ts csakúgy (tsarevna, spetsial'nei), a h és % pedig az oroszon kívül
jurák-szamojéd és osztják szókölcsönzésben (staruha, pastuh, hvaíitni ; yplam,
nar-yul, %ort). A h és % hang használata tekintetében láthatóan ingadozik a
nyelvérzék. Az orosz jövevényszók x fonémája helyett az alsó-obiban általá
ban h áll, az osztják, illetve szamojéd % hangok helyében %, de a két mással
hangzó gyakran váltakozik egyugyanazon szóban, legyen az akár orosz, akár
osztják, akár szamojéd kölcsönzés (kolhoz <~ kol%oz, nar-%ul ~ nar-hul, %olam
<~^ holam). Megfigyelésem és az adatok mennyiségi eloszlása alapján alkalma
sint a h hang az, amelyik már gyökeret eresztett az alsó-obi nyelvjárásban
(akárcsak más imzsai nyelvjárásokban), a % pedig ritkább és idegenebb,
amelyet igyekszik a nyelvérzék kiküszöbölni, és ezért helyette h-t ejtenek.
5. Megfelelő mondatfonetikai helyzetben alkalmilag, kombinatorikus
variánsokként ebben a nyelvjárásban is előfordulnak zöngétlen médiák:
ponmid ke o: ponmiD^Jce; poraiig-tir o: pojalia-tir.
6. Alkalmi fonetikai társulásként az alsó-obi nyelvjárásban is általáno
san előfordul a regresszív asszimiláció (viz ku o: vis^Jcu ; lidse o: litse; bidtsama
. c : bü't'éama).
7. Megfigyelhető a nyelvjárásban a mássalhangzókiesés jelensége is:
vuristni > vuriSni ; boétnis ~>bosnis. Ezzel ellentétesen két magánhangzó
között (közelebbről o vagy a és i között) inetimologikus i hiátustöltő hang
jelentkezik egyes esetekben: voii 'ich k a m ' (<. voi), kaiim 'wir stiegen auf,
wir gingen a u f (<. kaim).
8. Az alsó-obi nyelvjárás vokalizmusára is jellemző — más izsmai nyelv
járásokéval együtt — az e fonéma megléte az első szótagban, ellenben hiánya a
nem-első szótagokban. Az első szótagnál hátrébb az e helyett e vokálist találunk:
tedenis, mune, vaen.
9. Az alsó-obi nyelvjárás is, más izsmai nyelvjárásokkal egyezően, két
féle magánhangzókvantitást ismer. Az eredeti rövid magánhangzók mellett
két úton keletkezhetnek hosszú magánhangzók. Az egyik mód a rövid (veláris)
magánhangzó -j- l > hosszú (veláris) magánhangzó (vë, ti, köni). Másrészt
hosszú magánhangzók keletkezhetnek fakultatív variánsként két rövid vokális
összeolvadása révén is: lő < loe, vömás < voemaes, vel'dn < vel'aen, etldlenis <
etlaalenis. Ilyenkor vagy két egynemű magánhangzó olvad össze eggyé és
nyúlik meg (mint a legutóbbi példa esetében), vagy a második magánhangzó
eltűnik s ezt követi a megelőzőnek a megnyúlása.
Emfatikus nyúlás következtében olykor keletkezhetnek félhosszú ma
gánhangzók is. Például: jajis esetrilen tsèg 'a tokhal húsa kövér' — mondotta
egyszer nyelvmesterem, olyan jóleső élvezettel nyújtva meg az utolsó szó
magánhangzóját, mintha a finom hal húsát ízlelné.
Az iz 'Stein' szót és ragozott alakjait, valamint származékait nyelv
mesterem következetesen félhosszú tőmagánhangzóval ejtette: iz, íztem,
izjasis. Ezekben az esetekben nem emfatikus nyúlásról volt szó. Sajnos, nem
volt módomban ellenőrizni és meggyőződni róla, hogy a nyelvjárásra jel
lemző, szociális érvényű hangtani jelenségről van-e szó, vagy csupán nyelv
mesterem egyéni ejtés változatáról, tehát parole-jelenségről. Mindenesetre
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íigyelemre méltó, hogy WICHMANN alsó-izsmai szövegeiben gyakori a fél
hosszú magánhangzó (többek között az Iz 'Stein' szóban is), holott a félhosszú
ság az esetek nagy részében nyilván nem magyarázható emfatikus nyúlással
(lásd WichmVolksd. 1 — 11, 146—148).
10. Alkalmi, kombinatorikus variánsokként előfordulnak az alsó-obi
nyelvjárásban is redukált magánhangzók. A redukció oka a szótag hangsúly
talansága és az ezt kísérő elnagyolt, mormolt ejtés. Redukált magánhangzót
csak szóvégi toldalékmorfémában hallottam: kerkad < kerkae, kerkaín <
kerkain.
K é t magánhangzó találkozásakor hasonló helyzetben néha három arti
kulációs változat is előadódott ugyanazon szóban:
a) lassabb beszédtempó, világos, tiszta hangképzés esetén mindkét
magánhangzó tökéletesen képzett: loe;
b) gyorsabb beszédtempóval, elnagyoltabb hangképzéssel a két magán
hangzó közül a második redukálódik: hd, avagy
c) a két magánhangzó összeolvad, pontosabban a második eltűnik és
ezzel megnyújtja az előtte állót: lő.
11. Ritkább hangtani jellemzője a nyelvjárásnak, hogy egyes szavak
ban és morfémákban más nyelvjárások i hangjával szemben u áll (vagy
egészen elvétve éppen fordítva): kudz, menüm, mesum, mekedum, mi doranum,
pul'ajasnum, medum, ezzel szemben turin. Az -um, -num hangkapcsolatban
nyilván számolnunk kell az -m labializáló hatásával.
12. Az alsó-obi nyelvjárás néhány morfológiai sajátossága általában
jellemző az izsmai táj nyelvterület más nyelvjárásaira is. Ilyenek például a
többes szám harmadik személy -nis igeragja (a vicsegdai, sziszolai stb. nyelv
járásokban általában -ni), a tagadó ige ig, in, iz alakjai (eg, en, ez helyett) a
kijelentő mód múlt idejében és a felszólító módban, az -ig- határozói igenév
képző stb.
13. Számos lexikai sajátosság teszi jellegzetessé az alsó-obi nyelvjárás
szókészletét mind más zűrjén tájnyelvterületekhez képest, mind pedig az
izsmai nyelvjárások rendszerén belül. Hangtani és alaktani sajátságain kívül a
jellegzetes izsmai tájszavak jelentős rétege is az alsó-obi zűrjének hajdani
izsmai eredetére mutat (sir 'kötőszíj a sílécen', vosjini, tuts, pomlas, kutsni,
hámi, medorni, let's, eni, rebeta, kepil stb.). Ezeken kívül azonban jellemzőek
más, sajátosan helyi tájszavak, egy érdekes halász-vadász terminológia, hogy
ne mondjam, szakmai zsargon kialakulása (például: grimvartni,
bazedni,
pl'astoni, sarkvartni, varka stb.). Az orosz jövevényszavak rétege ebben a
nyelvjárásban is igen jelentős és széles körű; ezen belül azonban külön figye
lemre méltók,az orosz halász-vadász terminológia elemei (például: mantsik,
pistunka, maiapulka, berdanka; zakiduska, befseva, pristan, kruk,
plaskot,
dusegubka stb.). A nyelvjárásra jellemző osztják és részben jurák-szamojéd
jőve vény szóréteg is főleg a halászat, vadászat s az ezzel összefonódott élet
mód folyománya (masienol, nellólbi, vetlolbi, nukivai, nar-hul, yolam, saduku,
tebek stb.).
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Szövegmutatványok
beza kijem pomlas
beza, kud i baidik i keié, vezlale gense. gozemin sia viz kua, telin jecd%id„
gozemin sia ni-kodli oz kö, a telin silié kuse donaa bostenis. sek si je i kijenis,
med-bur Mini sijg vil lim u,sem berin. ohotnik mune jage kapkanjasen i kor se
silis kok-tuijasse. kok-tuijasis silen bura tet'tsenis svez Hm vilin, sir kok-tuijasis etéa idziddzikes,
no ni vile zei pohoditenis. addas nije ohotnik i mune
kok-tuijas kuzais. mwked-di :rji kômilas lun-bid munni bezais beréan, ki/sedr
bezais oz pir kaitas. sen ohotnik puktalas kait gegeras kapkanjasse i mune
medlae. asinas, kor bezais sot't'éas, sia pete kaitèis i surç kutsem-ke
kapkané.
kimin-ke lun misti ohotnik loktas setïse i bostas kinmem zverse. a kerkaas sldas
sije, kul'as kuse i esidas kostini kepil vile sujemen.
A hermelinvadászatról
A hermelin, miként a fogoly és a nyúl is, vedlik [tkp. változtatja a.
szőrét]. Nyáron sárga bundájú [tkp. bőrű], télen fehér. Nyáron senkinek
nem kell, de télen drágán veszik a gereznáját. Akkor vadásznak rá. A leg
jobb friss [tkp. új] hóhullás után vadászni. A vadász az erdőbe megy csapdái
val és kutatja a hermelin nyomait. A lábnyomai jól kivehetők a friss havon.
Az egér nyomainál kicsit nagyobbak, de igen hasonlítanak azokra. A vadász
észreveszi ezeket és a nyomok mentén halad. Néha egész nap menni kell a
hermelin után, ameddig a hermelin be nem búvik a lyukába. Ott a vadász,
lerakja a lyuk körül a csapdáit és megy máshová. Reggel, amikor a hermelin
pihen, kijön a lyukjából és beleesik valamelyik csapdába. Néhány nap múlva a,
vadász arra jön és elviszi a megfagyott vadat. Otthon [tkp. a házában] kiol
vasztja, lenyúzza a gereznáját és szárítófára feszítve fölakasztja száradni.
Jegyzetek

*

viz kua o: vis^kua
\ oz kö o: os^kö | donaa > doná | kapkan < orosz KanKaH |'
svez < orosz CBOK(HH) \izdziddzikeé o: icdziddlikes
\ pohoditni < orosz noxo^HTb | oz pir
o: os^pir | medlae ~ medlad ~ media \ kaitéis o: kaiUéis \ zver < orosz 3Bepfc>.

urasem

pomlas

1. urse mijan kijenis ker-vedïtiéjas. nia una vetlenis keren idïid
jagjased i kijenis sek, kor vot't'sa volilenis urjas. mizisa ohotnikjas nije oz kiinis,
sijen mii kunis nilen dontem (sat' das dore) i ni bersan kole una vetlÔni bur
ponmen. urse med-vod kazalas pon i ütemen ziredas silan. sek ohotnik sûtedas
kerjasse, domas nije, a/sis iampaasas, bostas ordas pisèalse i mune
kiisini.
urse kijenis d'oia kaïibera piésalen. patronas puktenis d'cl'a zarad i kik—kuiim
dreb tus, medum abu ruzistini urislis kuse. med-ber vojase ohotnikjas pel'zuit'tsenis
undzikse melkokal'iberkaen. ïokdzika^Jce lijan, sia karas toko kik ruz. kik ruzsç
ne-dir vuristni i kuis bur lô i genis don.
bur ohotnij'sei pon vetedas urse i kufsas ütni. uris tsapasas pu jilas i
setisan ku/sas videdni ütis ponmis vile, bur pon karg pir sid, mii uris oz add'i
kijet't'sis ohotnikse. ponmis gegertas puse i sûtas sid, medum uris veli muskunas
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•ohotnik dore, ota ïampa vilas ohotnik nez matissas pu diné, sag das illae, i setisan
spakoineja metit't'sas sinmas. med-bur lijemis liddise sek, kor pul'ais suras élik
sinmas, a mededis pete. seésa sije sid^jze kostenis i zdaitenis puskontorae, kudi
beza kuse.
2. uris mijan abu una. nia olenis katidindzik i si jen spetsialnei
urasisjas
abueé. kiisenis toko muked ker-vid'isjas, kodlen vijim bur pon i kod l'ubite urasni.
ker-vidisjaslen vijim una pon, no nia ortsalenis pastuhöni; toko ne-kiminlen
vijimeé setsem ponjas, kodjas veledejnaes dol'asan ütni ur vile, ver tujed let't'sigen l'ibe kaigeyi ponmis vojede dad beras i isale vozduhse. kud toko addas urse,
sid i ziredas si vile, mwked-di :rji ohotnik oz med sütlini i kolas ponse — bidt'éamais ved ölile, gaskç sia termáée kerkaas, gaske mede edd'edzik vuzöni ker-jaise
l'ibe ker-kuse, sessa juistni (juteg kutsem ölem ker-vidisli? ) — a ponmis dir na
utas uris vile, kit'sed oz denzi. ker-vidié nin voas, vuzasas i estas juistni, a
ponmis toko na voas pojalig-tir.
A mókusvadászatról
1. A mókust minálunk a rénszarvaspásztorok fogják. Ok sokat járnak a
rénnyájjal a nagy erdőkben és akkor fogják, amikor eléjük kerülnek a mókusok.
A muzsi vadászok nem vadásznak rájuk, mivelhogy a gereznája olcsó (tíz
rubel körül) és sokat kell utánuk járkálni jó kutyával. A mókust legelébb a
kutya veszi észre és ugatva veti magát a mókus felé. Akkor a vadász meg
állítja a rénszarvasokat, megköti őket, ő maga felköti a sítalpakat, magához
veszi fegyverét és megy vadászni egyet. A mókusra kiskaliberű puskával
vadásznak. A patronba kicsi töltést és két-három sörétszemet tesznek, nehogy
kilyuggassák a mókusbőrt. Az utóbbi években a vadászok többnyire kis
kaliberű puskát használnak. H a rosszabbul lőssz, csak két lyukat csinál. Két
lyukat bevarrni nem t a r t sokáig, a gerezna jó lesz és a szőrme ép.
A jó vadászkutya utóiéri a mókust és elkezd ugatni. A mókus fölszalad a
fa tetejére és onnan kezd bámulni az ugató kutyára. A jó kutya mindig úgy
csinálja, hogy a mókus nem veszi észre az odalopakodó vadászt. A kutya
megkerüli a fát és úgy áll meg, hogy a mókus háttal legyen a vadász felé.
A vadász széles sítalpán lassan közelít a fához, tíz lépés távolra és onnan
nyugodtan céloz a szemébe. Az [tkp. akkor] számít a legjobb lövésnek, ami
kor a golyó bemegy az egyik szemén, a másikon meg kijön. Aztán ugyan
úgy szárítják és beadják a prémfelvásárló irodának, mint a hermelin bőrét is.
2. Minálunk nem sok a mókus, délebbre vannak azok, és ezért külön
mókus vadászok nincsenek. Csak egyes rénszarvaspásztorok vadászgatják,
akiknek van jó kutyájuk és aki szeret mókusra vadászni. A rénszarvas
pásztoroknak sok a kutyájuk, de azok pásztorkodni segítenek; csak némelyik
nek vannak olyan kutyái, amelyeket kicsiny koruktól mókus vadászatra [tkp.
mókusra ugatni] tanítottak be. Az *erdei úton [lefelé] jövet vagy [fölfelé]
menet a kutya lohol a szán után és szaglássza a levegőt. Ahogy csak észreveszi a
mókust, máris arra rohan [tkp. ráveti magát]. Néha a vadász nem akar meg
állni és otthagyja a kutyát — hiszen mindenfelé előfordul, esetleg igyekszik
hazafelé, esetleg [minél] hamarább el akarja adni a rénszarvashúst vagy a
rénszarvasbőrt, aztán inni egyet (ivás nélkül milyen [is lenne] a rénszarvas
pásztornak az élete?) — a kutya meg sokáig ugat még a mókusra, amíg
meg nem unja. A rénszarvaspásztor már megérkezik, eladja [az áruját] ós
ideje van inni egyet, a kutya meg még csak [akkor] jön nagy lihegve.
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Jegyzetek
1. oz kiinis o: os^kiinis
\ sat: a v a g y sait; a z összeg a r u b e l 1959-i árfolyama,
szerint é r t e n d ő | das dore o: daz^dore \ patron <L orosz naTpOH | zarad < orosz 3apflÄ |
dreh < orosz Apoôb | pelzuiUèini
< orosz nOJib30BaTbCfl | melkokaliberka
< orosz MeJlKOKaJin6epKa ] lokdzika o: logdzika \ ruzse o: ruêée | vuristni o: vuriëni \ ohotniféei < orosz
oxOTHHm-iH I matissas
o: matiééas \ illae ~ illa9 ~ illä \ spakojneja
< orosz cnOKOÍÍHO |
liddiée : az orosz CHHTaeTCH szó calque-ja | zdaitini < orosz cßaTb | puëkontora
< orosz.
nyiuKOHTOpa, á l l a m i p r é m f e l v á s á r l ó k i r e n d e l t s é g .
2. spe(tsialnei < orosz cnenHaJibHHH | abueé o: abudè \ ker-vidié:
avagy
kerveditié | lubitni < orosz JiioÖHTb | veledemaeé ^ veledemadé^veledemaé
\ bidtéamais o: bit'íéamais | juistni o: juiéni \ pojalig-tir
o: pojaliG-tir.

c) A tundrái

nyelvjárás

1959-ben Leningrádban ismerkedtem meg zűrjén főiskolai hallgatók
kal, akik a Nyenyec, illetve a Jamal-Nyenyec Nemzetiségi Körzetből érkeze
tek a Herzen pedagógiai főiskolára. Közöttük volt kitűnő kanyini nyelv
mesterem, M. Viucsejszkaja. Rajta kívül egy alkalommal sikerült valamelyes
szöveget lejegyeznem a húszesztendős Ligyija Szmetanyinától, akit azonban
megbeszélésünk ellenére többé nem t u d t a m előkeríteni.
L. Szmetanyina %arp faluban született és nőtt fel, Narjan-Mar a l a t t
mintegy negyven kilométerrel délre. A település tundrái zűrjén réntenyésztők
anyafalva. Nyelvjárásuk izsmai típusú. Egy-két oldalnyi szöveg alapján egy
dialektusról beszélni szinte merészség. Annyi azonban kiderül még ily kevés
feljegyzésből is, hogy a tájnyelv leglényegesebb vonásaiban közel áll a kanyinihoz. Ilyen sajátosságai:
1. a nem-szótagkezdő l viselkedése: tebjőni — tebjale; zei.
2. A dz > d és t's > í ' változás: videdni, féri.
3. Az e fonéma megléte első szótagban s helyette e vagy e variáns a nem
első szótagokban: beké, ole, velede, liddenis.
4. Más sajátosságai (az első szótagos hangsúly, az ige jelen idő kijelentő ;
mód többes szám harmadik személyű -nis igerag, a kétféle: rövid és hosszú
magánhangzókvantitás stb.) általában jellemzők az izsmai táj nyelvterületre..
A nyelvjárástípust — megkülönböztetésül a föntebb vázoltaktól —
t u n d r a inak nevezem.
Szövegmutatvány
me ola severin, pejsera bekin, dereunain. dereunae sulale tundra
vilin,
mort dereunanum una. mijan ker kolhoz, ker kolhozin una, stavis kvait stad.
bid stadin sulale kik—kuiim t'om. t'omjasin eni zei bura olenis.
tulisin kerajas verzenis more beké.arin ber more bekis verzenis komi asdSdr
laz-dore. august mesats vilin provoditenis ker lun. si lunas ölile zei gaza. voilenis
kerjasen, kod edde{dzik. siblalenis t'erjas, kod iledzik. nesta siblalenis tinzeijas>
kod eddeßzik kutas ker. tinzejis kijema ker kuis. pastuhis tinzeise tebjale ki
vilas i si-berin sibite kerjas vile, mime^ze kute suredis ker.
bid stadin vele peredviznei krasnei t'om. krasnei t'omjin pir 01% una mort,
seteji klzenis radia, videdenis kina, liddenis gazetjas, zurnaljas, knigajas. tomjasstavitenis konsertjas, vorsenis. krasnei t'omjin vijim veledis, sia velede perisjas i
veledt'itemjas.
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mijan kolhozanum vijim zve'rafe:rma. zve'rafe:rmainbidte,nis una rutjas.
rutjasis H'etkajasin id%id jer pitskin. ni je verdenis térien, jajén,
mir-pomen.
nesta na kolhozanum videnis mesjas, vëjas, kijenis téri, kutasnis bidtini kerka
utkajas.
*
É n északon lakom, a Pecsora mentén, egy faluban. A falum a tundrán álL
A falunkban sok ember van. A miénk rénszarvastenyésztő kolhoz. A kolhoz
ban sok a rénszarvas, összesen hat nyáj. Mindegyik nyájjal van [tkp. mind
egyik nyájban áll] két-három sátor. A sátrakban most igen jól élnek.
Tavasszal a rénszarvasnyájak a tenger mellékére vándorolnak. Ősszel a
tenger mellől visszaköltöznek a Komi ASZSZK felé. Augusztus hónapban tart
ják meg a rénszarvas-napot. Azon a napon igen vidáman vannak. Versenyez
nek a rénszarvasokkal, [hogy] ki [tud] gyorsabban [hajtani]. Fejszéket dob
nak, [hogy] ki [tud] messzebbre. Vetnek még pányvát is, hogy ki fogja meg
hamarább a rénszarvast. A pányva rénbőrből van fonva. A pásztor a pány
vát gyűrűbe tekeri a markában és azután veti a rénszarvasokra. Nyomban
meg is fogja a szarvánál fogva a rént.
Minden nyájban van egy szállítható ,,vörös sátor". A „vörös sátorban"
mindig sok ember van. Rádiót hallgatnak, filmet néznek ott, újságokat,
folyóiratokat, könyveket olvasnak. A sátorban hangversenyeket rendeznek,
játszanak. A „vörös sátorban" van egy tanító, az oktatja az öregeket és az
írástudatlanokat.
A kolhozunkban van prémesállattenyésztő farm. A farmon sok sarki
rókát tenyésztenek. A rókák ketrecekben vannak egy nagy kerítésen belüL
Hallal, hússal, földiszederrel etetik őket. Tenyésztenek még a kolhozunkban
teheneket, lovakat, halásznak, fognak házikacsát tenyészteni.
Jegyzetek
ker lun : több napig tartó, vásárral összekötött ünnepség. Egyik kiemelkedő
eseménye a férfiak vetélkedése, afféle északi sportverseny. Ennek keretében hajtóversenyt bonyolítanak le (a lóverseny vagy ügető északi megfelelője), fejszét hajítanak,,
a pányvadobásban vetélkednek és egymás mellé helyezett szánokon kell helyből át
ugrálni (olyan, mint nálunk a gátugrás vagy akadályverseny). | komi asasor < orosz.
KOMH ACCP | tiniéi < jurák-szamojéd, vö. NyK. LXIV, 86 | peredviznei krasnei tom <
orosz nepe,a,BH>KHbiH KpaCHbift nym, afféle mozgó kultúrház; vezetője rendszerint tanító,.
aki elsősorban népművelési és oktatómunkát végez, többnyire a nyájjal vándorló fel
nőttek körében (az iskolásgyerekek zömmel az anyafaluban folytatják tanulmányaikat
a tanév során) ] veledt'item o: velett'item \ bidtenis, bidtini c: bittenis, bittini.
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Ujabb adalékok a hangbetoldásos rövidülések kérdéséhez
1. Szláv jövevényszavaink kvantitási anomáliáiról írott cikkemben
(NyK. LXVI, 43 — 57) — azt hiszem — a legnagyobb határozottsággal sikerült
megállapítanom, hogy bizonyos kvantitási szabálytalanságok ezekben a jöve
vényszavakban semmiképp sem gyökereznek a szláv nyelvek hangsajátosságai
ban, hanem ezek oka mindenképp a magyarban rejlik, mégpedig feltehetőleg a
régi magyar nyelvnek a maitól eltérő hanglejtésében. Úgy látszik ti., hogy a
régi magyar nyelv épp olyan mórás jellegű nyelv volt TKUBETZKOY terminusa
szerint, mint amilyen a mai finn. A szabálytalanságok ugyanis, amint meg
állapíthattuk, csakis azokban a mássalhangzótorlódással kezdődő, eredeti â, ë
és ü magánhangzókat tartalmazó szláv jövevényszavakban jelentkeznek,
amelyekben a magyar beszélők ejtéskönnyítő magánhangzók beiktatásával
egyes vidékeken már korán igyekeztek megszüntetni a szókezdeti mássalhangzó
torlódást.
Ilyen esetekben ugyanis a szláv hosszú hang helyén a magyarban
rövid hangot találunk. Ellenben ha ez a hangbetoldás más vidékeken később
következett be, akkor a tőbeli magánhangzó megrövidülése már elmaradt.
Ugy látszik tehát, a beszélők a legrégibb időkben a szó móramennyiségét a
szótagszám megnövekedésekor is lehetőleg megőrizni igyekeztek. Később bekö
vetkezett hangbetoldásoknál azonban — úgy látszik, a Dunántúlról kiin
dulva — ez a törekvés már nem érvényesült; azért az idetartozó szavaknál a
hangbetoldás után a tőbeli hosszú hang már megmaradt (például: barát, király,
kalász, garád, palást, parázna, derága szavainkban). Sőt i t t egyes esetekben
késői hangbetoldás esetén hosszú hangzós változatok is kialakultak, még
pedig olyan szavaknál is, amelyeket a magyar nyelvterület középső és keleti
felében általában rövid hangzós változatok képviselnek. Ilyenek: barázda,
barána, maláta, garábla, szalánna. Előző cikkemben a fősúlyt azokra a szavakra
helyeztem, amelyeknél K N I E Z S A kijelentése szerint (vö. N y K . LXV, 89) a
jelentkező rövid hangzós változatokra vonatkozólag nem tudott szlavisztikai
alapon kielégítő magyarázatot adni. Ilyenek voltak az említett, a szláv nyel
vekben a-tőhangzós szavakon kívül több eredeti e-tőhangzós szláv jövevény
szavunk is, mint parlag, csorda, csoroszlya, szerda, terem és kalitka. Ilyenek
voltak még az általam felhozottak között a malac és székely nyelvjárási
malota szóalakok is.
A magyarban szabálytalannak látszó megfeleléssel jelentkező legtöbb
szó a szlávban a tort-tert típusú szavak csoportjába tartozott. Hogy azonban
nem ebben a körülményben keresendő a szabálytalannak látszó hangkép
viseletek oka, azt a nem ebbe a csoportba tartozó garábla-gereblye alakpár,
valamint az óbajor vagy szlovén eredetűnek tekinthető kalmár szó is tanú3 Nyelvtudományi Közlemények LXVII/1
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sítja; de ez t ű n t ki azokból a hasonló jellegű, szabálytalannak látszó hang
megfelelésekből is, amelyek mássalhangzótorlódással kezdődő, de a szláv nyel
vekben eredeti tőbeli hosszú ü-t vagy Q-t tartalmazó jövevényszavakban is
jelentkeznek, amelyekre K N I E Z S A volt szíves figyelmemet felhívni. Ezek:
szolga, korpa, valamint goromba és porond.
Fejtegetéseimhez K N I E Z S A még azt a megjegyzést fűzte, hogy felfogása
szerint ezt a kérdést ,,sokkal nagyobb anyagon kell vizsgáim". Ebben én is
szívesen egyetértenék, csak azt nem tudom, hogy ezt a ,,sokkal nagyobb"
anyagot honnan vegyük. Olyan jellegű óbajornak tekinthető jövevényszó,
amelyben hangbetoldásos rövidülés következett volna be, talán csak a kalmár
szavunk, ha ugyan ez is nem a pannóniai szlovének nyelvéből való átvételnek
tekintendő. Amikor pedig már közép felnémet jellegű jövevényszavak kezd
tek meghonosodni nyelvünkben, a magyar nyelv aligha volt már mórás jel
legű nyelv, úgyhogy ezek között hangbetoldásos rövidülésre példát aligha
fogunk már találni, de a vizsgálatot ezekre vonatkozólag is nagyon meg
nehezítené az a körülmény, hogy ezek nincsenek még megfelelően feldolgozva.
Ellenben akadhatnak példák a hangbetoldásos rövidülésre szláv származású
helyneveink sorában is. K N I E Z S A erre vonatkozólag a Zalatna és Szolonkamen
nevekre hivatkozott is. Lehetséges, hogy sikerülni fog hasonló helyneveket
még majd találni; azonban magyar hangtörténeti szempontból a szláv szár
mazású helynevek annyira tanulságosak semmi esetre sem lehetnek, mint a
szláv jövevényszavak, mert a helynevek kettős alakban aligha fordulnak elő.
De felhasználásuknak gátat vet az a hiányosság is, hogy sem összegyűjtve,
sem a kívánatos mértékben feldolgozva nincsenek még. Ezért azt hiszem,
egyelőre akkor járunk el a leghelyesebben, ha á hangbetoldással kapcsolatos
szabálytalanságnak látszó jelenségek vizsgálatánál egyelőre csakis a szláv
jövevényszavakra hagyatkozunk.
A következőkben néhány újabb szempontot kívánunk érvényesíteni a
magánhangzóbetoldással jelentkező szláv jövevényszavaink tekintetében.
2. Először két újabb példával szaporíthatjuk meg a megfelelési kettős
séggel jelentkező eredeti a-tőhangzós szláv jövevényszavainkat. Ezek:
1. garággya és gereggye. K N I E Z S A csak az első változatot említette (NyK.
LXVI, 93), de nyilván azonos ezzel a szóval az Ung megyében halászati műszó
ként említett gereggye is, amely szó a vízáradásokkor alkalmazott halfogó
rekesztek elnevezése (vö. UJb. VU, 135 ábrával). Mivel pedig a garággya szláv
megfelelőiben eredetileg hosszú ä szerepelt az összes szláv nyelvekben (vö.
KNIEZSA: NyK. LXV, 93), nyilván ugyanaz a hangviszony van a garággya és
gereggye szóalakok között, mint aminőt megállapíthattunk a garáblya és gereblye
szóalakokra vonatkozólag, vagyis a gereggye szóalak is nyilván korai hang
betoldásos rövidülés révén jött létre.
2. Ugyanaz a hangviszony van meg a dunántúli tanárok és a székely
tanorok között (vö. SzlJsz. I, 516), 1 mint amely megvan a köznyelvi maláta
és a székely malota szóalakok között. A tanorok szóalak ugyanis csak hang
betoldásos rövidülés útján jöhetett létre, mert hisz szláv előzményében (trdvnik) a tőbeli magánhangzó az összes szláv nyelvekben eredetileg hosszú volt
(vö.

K N I E Z S A : NyK.

LXV,

93).

1
Az ugyancsak székely tanorok szóalakban pedig az ó esetleg másodlagos nyúlás
(az r előtt) eredményeképpen a tanorok alakból jött létre, bár az av > au > ou > <í
hangfejlŐdés is lehetségesnek mondható.
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3. Nyilvánvaló, hogy a hangbetoldásos rövidülések esetében magyar
hangtörténeti szempontból azok a példák a legtanulságosabbak, amelyeknél a
szláv előzményben az összes szláv nyelvekre vonatkozólag tőszótagbeli hosszú
hang teendő fel. Ahol azonban a kvantitás tekintetében már régtől fogva
különbség volt a nyugati szláv és a délszláv nyelvek között, az ilyen szavaknál
csak más jellegű megfontolások alapján dönthető el, hogy a mai rövid vokális
hangbetoldásos rövidülésből származott-e nyelvünk azon idetartozó szavai
ban, amelyek eredetileg mássalhangzótorlódással kezdődtek. í g y állapítottuk
meg egyrészt a szénagyűjtési terminológiánk eredetére, másrészt a dunántúli
grábla szóalakra való -tekintettel, hogy gereblye szavunk szlovák grable szó
alakból származhatott. Más esetekben másjellegű hangsajotosságok tájékoz
tathatnak bennünket arra nézve, hogy egy ejtéskönnyítő magánhangzóbetol
dás eredeti hosszú vagy rövid tőszótagos szláv szóalak átvétele révén követ
kezett-e be. í g y például a szláv -tj- magyar nyelvi megfelelése alapján nem
lehet kétséges, hogy parittya szavunk egy rövid tőhangzós délszláv, vagyis
pannóniai szlovén alakból származott (vö. KNIEZSA, SzlJsz. I, 392; N y K .
LXV, 91). — Más esetekben tárgyi szempontok figyelembevételével lehet egyegy idetartozó szó származásáról véleményt nyilvánítani. Mivel valódi szalma,
tehát nem szalmatörek — mint a gabona nyomtatásánál — csakis a gabona
betakarítás közép-európaias üzemformájánál keletkezhetett, amelyet őseink
dunántúli szlovénektől vettek át, nem látszik valószínűnek, hogy szalma
szavunk őse valami ószlovák släma és nem délszláv slama szóalak lett volna
(vö.

K N I E Z S A : NyK.

LXV,

91).

Más idetartozó esetekben a jelentés tájékoztathat bennünket valamely
szó származásáról. Haraszt szavunk például a vokálisa alapján származ
hatott volna délszláv chräst szóalakból is, de mivel jelentése alapján csakis
szlovák származású lehet (vö. MOÓE: MNy. LX, 98), nyilván nem tévedett
K N I E Z S A sem, amikor ezt a szót a vokalizmusa alapján szlovák származású
nak véleményezte (vö. NyK. LXV, 92). — Tájékoztathatnak bennünket egyegy ilyen alaki szempontból problematikus származású szó eredetéről a tárgyi
kapcsolatok is. Mivel például az eredetileg '(maláta)moslék' jelentésű maláta
szavunk szlovák származású, már eleve is valószínűnek mondható, hogy a
'csíráztatott gabona' jelentésű régi szalad szavunk is szlovák származású;
így tehát ebben az esetben is aligha tévedett KNIEZSA, amikor szavunkat
szlovák sladh szóalakból származtatta (vö. NyK. LXV, 92), pedig korai hang
betoldásos rövidülés esetén ez a szóalak is származhatott volna hosszú d-t
tartalmazó délszláv sladh szóalakból is.
Az előadottakra való tekintettel tehát azt mondhatjuk, hogy olyan
esetekben, amikor a mássalhangzótorlódással kezdődő délszláv és cseh
szlovák szóalakok között kvantitási különbség van, csak az esetben követ
keztethetünk teljes határozottsággal a magyar szóalakban jelentkező rövid
hang alapján a tőszótagban rövid magánhangzót tartalmazó szlovák vagy dél
szláv nyelvi alakból való átvételre, ha ezt a származtatást másféle tárgyi
vagy hangtani okokkal is indokolni tudjuk. H a ilyenféle származási érvet
felhozni nem tudunk, akkor bizony az ilyen jellegű szavaknál a kvantitás
alapján való származtatás csak — eléggé laza — lehetőséget jelent. így pél
dául polyva szavunk származhatik délszláv (bolgár) pleva vagy hangbetol
dásos rövidülés révén szlovák plëva szóalakból is. Ez a kettős származási
lehetőség még ilyen szavainkra is vonatkozik, mint haloda, karaj, szarka,
cseresznye, perel, szelemen, szelindek, szemerke (vö. NyK. LXV, 91). Azért
3*
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persze nem lehetetlen, hogy e szavak egyikóre-másikára vonatkozólag is eset
leg sikerülni fog még olyan szempontokat vagy kritériumokat találni, amelyek
egyik vagy másik irányban valószínűsíthetik közelebbi származtatásukat.
Ilyen szláv jövevényszavak, amelyek a kvantitás figyelembevétele alap
ján is bizonytalan származásúnak mondhatók, természetesen azok között is
akadnak, amelyekben a tőszótagban eredeti $ vagy ü hangot kell feltennünk.
Például a poroszló szó származhatik akár délszláv pristav, akár szlovák prístav
szóalakból, ha ti. hangbetoldasos rövidülést teszünk fel. Az előbbi lehetőség
számomra ugyan valószínűbbnek látszik, de annak megokolása már hosszabb
fejtegetést tenne szükségessé.
Hasonló kettős lehetőségre akad még néhány példa. Gonosz szavunk
sem szükségszerűen származik rövid tőhangzós ószlovák szóalakból (vö.
K N I E Z S A : NyK. LXVI, 62), mert hangbetoldási rövidülés útján származhat
nék délszláv gnüsh szóalakból is. — Tekintve hogy Észak-Dunántúlon, illetve a
Duna mentén szlovák lakosság a magyar honfoglalás korában is lehetett,
nem lehetetlen, hogy a Dorog helynév szlovák drugh szóalakból származott
(vö. KNIEZSA: NyK. LXVI, 62), csakhogy persze ugyanúgy származhatott
volna hangbetoldasos rövidülés révén szlovén drügh szóalakból is.
K N I E Z S A arra az új felismerésére való tekintettel, hogy a szláv rövid
%-nak a magyarban o szokott a képviselete lenni, az Alsó-Szamos melléki
szomoga táj szó esetében helyesnek látta e szó származására vonatkozó korábbi
— szerintem teljesen helyes — magyarázatát lényegesen módosítani. Ez a
csupán az Alsó-Szamos mellékén használatos 'lapályos, vizenyős, kákatermő
hely' jelentésű szó szláv előzménye hasonló jelentésben csak északi szláv
nyelvekben, úgymint a lengyelben és a fehéroroszban van meg (vö. SzlJsz.
509). Sőt e szóval kapcsolatban hivatkozott K N I E Z S A arra is, hogy a 'mocsár
ból kiemelkedő sziget' jelentésű, Felső-Tisza melléki gorond szó szláv meg
felelője is csak a lengyelből és a morvából mutatható ki a magyar táj szóéhoz
hasonló jelentésben. Ezek alapján joggal azt lehetett feltenni, hogy valamikor a
keleti szlovák nyelvjárásban is a lengyeléhez hasonló jelentésben lehetett meg
ez a két szó. Legutolsó kvantitási cikkében azonban már szükségesnek látta
megjegyezni: ,,A kvantitás alapján véleményemet módosítanom kell, mert e
szó kvantitása határozottan délszláv jellegű. Ilyen jelentésű szó azonban a
délszláv nyelvekben nem mutatható k i " (NyK. LXVI, 62). Sőt ehhez még
azt a megjegyzést is hozzáfűzhetjük, hogy délszlávokat a Felső-Tisza mel
lékén már igazán nem kereshetünk, mert hisz más vidékeken ennek a szónak
nyoma sincs. KNiEZSÁnak azonban még formális szempontból sem volt szük
sége korábbi véleményét e szó származására vonatkozólag lényegesen módo
sítania, mert hisz a korai hangbetoldasos rövidülés révén a szlovák smüga
szóalakból éppúgy származhatott a mai szomoga, szamoga szóalak, mint az
egykor általánosan ü-t tartalmazó szláv slüga-hó\ a mai szolga szó (vö. NyK.
LXVI, 55).
4. Amint már említettük, azoknak az eredetileg mássalhangzótorlódás
sal kezdődő szláv jövevényszavaknak egy csoportjában, amelyek eredeti ä
tőhangzós szláv szóalakból származnak, kettős jellegű hangfejlődóssel talál
kozhatunk, amennyiben a rövidülés csak azokban a szóalakokban következett
be, amelyeknél az ejtést a beszélők még a magyar nyelv feltehető mórás kor
szakában igyekeztek egy magánhangzó betoldásával megkönnyíteni, hogy ily
módon a szó eredeti móraösszegét megőrizzék. Ellenben olyan vidékeken,
ahol az ejtéskönnyítő hangbetoldás csak a mai ,,szótagszámláló" hanglejtésre
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való áttérés u t á n következett be (vö. N y K . LXVI, 50), az eredeti hosszú
magánhangzó változatlanul megmaradt. Ebből is nyilván valószínűnek lát
szik, hogy a magyarok a szláv hosszú magánhangzókat TRUBETZKOY termi
nusával eredetileg geminaltnak mondható magánhangzókkal vették át, illetve
helyettesítették, tehát például a szláv bräzda szót mintegy bráázda, a slüga
szót mintegy szluuga alakban. Vagyis a hangbetoldásos rövidülés csak abban
a korban következhetett be, amikor még áá-nak ejtették a későbbi és mai á
hangot. A felteendő áá > á hangfejlődés bekövetkezte után, amelynek révén e
hang ejtésének időtartama nyilván valamennyire megrövidült, már sohasem
következett be a tőbeli hosszú á megrövidülése, tehát a mai barázda szóalak
fejlődött ki a más vidékeken már korábban hangbetoldásos rövidülés réven
kialakult borozda alak mellett.
Erre a hang- és szóalak-fejlődési kettősségre azonban nemcsak az eredeti
d-t tartalmazó mássalhangzótorlódással kezdődő szláv jövevényszavaink sorá
ban találhatunk példákat, hanem a szlávban ü és % hangokat tartalmazó ere
detileg mássalhangzótorlódással kezdődő szláv jövevényszavaink sorában is,
bár ez K N I E Z S A legutolsó idevonatkozó fejtegetéseiből már nem tűnik ki.
O ugyanis az idetartozó szóalakok tárgyalásánál csak az irodalmi nyelv szó
alakjaira volt tekintettel és meglehetősen mechanikusan állapította meg, hogy
például a szláv kljücb-n&k a magyarban szabályszerűen w-hangzós változat,
vagyis kulcs felel meg, vagy a szláv glista alaknak: giliszta. Hogy azonban a
magyarban a szláv kljücb szóalakból mint fejlődött kulcs vagy a szláv slivaból szilva, arra már nem tért ki.
Először is megállapíthatjuk, hogy a korai hangbetoldásos rövidülés ese
tén a szláv ü-nak a magyarban o, az *-nek ë a szabályszerű megfelelője, mert
az Î > ë, valamint az u > o hangváltozások általános érvényűnek mond
hatók, és ezeket a feltételezhető szóalakokat az idetartozó szavakban kivétel
nélkül mind megtalálhatjuk. Ezek közül talán a legmegvilágítóbbnak a szláv
glista alakból származott giliszta szavunk (vö. NyK. LXVI, 61) alakválto
zatai mondhatók. E z t a szót a magyarok *gliiszta alakban vehették át, majd
ebből hangbetoldási rövidüléssel giliszta, ebből pedig az i > ë hangváltozás
bekövetkezte után szabályszerűen gelëszta fejlődött. Ez az alakváltozat már a
BesztSzj.-ben is megtalálható. A mai nyelvjárásokban pedig előkerül baranyai,
észak-dunántúli és székely nyelvjárásokból. — Más vidékeken az ómagyar
*gliiszta szóalakból *glíszta fejlődött, és csak ezután jöttek létre ejtéskönynyítő hangbetoldás révén a *giliszta, *geliszta, *goliszta > *galiszta szóalakok,
amelynek a fejleményei a régi * általánosnak mondható megrövidülése u t á n a
mai giliszta, geliszta, galiszta alakváltozatok, amelyek Dél-Dunántúl és az
Alföldön vannak elterjedve; a legrégibb adat erre az alakváltozatra a SchlSzj.
galiszta alakja. Nyilvánvaló, hogy a gelëszta alakváltozat régibb keletű és hogy
ez felel meg a többször említett szláv bräzda szó magyar borozda változatának.
A kétféle alakváltozat felismerése és megkülönböztetése annyiban jelent
az eredeti i-t és ü-t tartalmazó és mássalhangzó-torlódással kezdődő szláv
szóalakok magyar fejleményeinél némi nehézséget, mert a régi i és ü a magyar
ban később lerövidült; hogy ez mikor következett be, azt már bajos pontosan
megállapítani, mert az írásban a hosszú és rövid i és u hangokat többnyire
nem különböztették meg egymástól. A hang változások figyelembevétele révén
annyit mégis tudhatunk, hogy ez a fejlődés, vagyis az eredeti % és ü lerövidü
lése csakis az % > ë és u > o hangváltozások bekövetkezte után vehette
kezdetét.
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Az előadottakból nyilvánvaló, hogy hangbetoldásos rövidüléssel — vagyis
még a magyar nyelv mórás korszakában — csak azok az alakváltozatok
jöhettek létre, amelyekben a szláv szavak -it-jának o, az í-jének ë felel meg.
Ezek szerint a szláv kljücb szónak legrégibb magyar alakváltozata a
BesztSzj.-ben szereplő kolcs változat (vö. SzlJsz. I, 291), amely kócs alakban
különösen a Felvidéken, Kelet-Magyarországon és a székelyeknél van elter
jedve. Ez a változat nyilván m. *kluucsi > *1culucsi > *kolocsi > kolcs vagy
*kulucsi < kulcs > kolcs fejlődéssel jött létre.
Hasonló módon jöhettek létre az ószlovák *gliva szóalakból egy gomba
féle nevének gëlva, gelyva változatai is (Kecskemét, Palócság, Gömör), de
nyilván az utóbbi szóalakból származtak az alföldi és dunántúli gejva, géjva
és géva alakváltozatok is (vö. SzlJsz. I, 195). A felteendő hang-, illetve alak
fejlődési sor: m. *gliiva > *giliva > *gëlëva > gëlva. Meg kell még jegyez
nem, hogy ezt a szót legutóbbi egybeállításaiban K N I E Z S A nem említette,
hanem csak a nyilván a pannóniai szlovénből származott golyva szót, amely
szóálaknak gelva változata is van. Ez utóbbi- szóalak származása azért kétség
telen, mert a délszlávban rövid tőhangzós gliva szónak csak a kaj- és csahorvátban von ' K r o p f jelentése. Hogy pedig a 'gombaféle' jelentésű, gelyva
szóalak szlovák gliva szóalakból származott, azt az a körülmény tanúsítja a
leghatározottabban, hogy a 'gombaféle' jelentésű gelva szónak gilva válto
zata is van, amely már a SchlSzj.-ben is előfordul és különösen az Alföldön
van elterjedve (vö. SzlJsz. I, 195). Az erre a változatra feltehető alak- és
hangfejlődési sor: m. *gliiva > * gliva > *giliva > *giliva > gilva.
Hasonlóan fejlődhetett az ószlovák *slïva szóalaknak szilva, illetve a
Murmeliusnál megőrzött szelva változata is (vö. SzlJsz. I, 504; NyK. LXVI,
61).2
5. Az előadottakból nyilvánvaló, hogy nemcsak ugyanazok a szabály
talannak látszó hangfejlődések vannak meg azoknál az eredetileg mássalhangzó
torlódással kezdődő, s a tőszótagban eredetileg i-t vagy ü-t tartalmazó szláv
jövevényszavainknál, amelyeket a hasonló jellegű a szlávban, illetve a magyar
ban (szalánna) eredeti d-t és e-t tartalmazó szláv jövevényszavainkban
figyelhetünk meg, hanem fejtegetéseinkből az is kitűnt, hogy a magánhangzó
torlódással kezdődő ä-s jövevényszavainkra annyira jellemző, de érthetet
lennek látszó kettős fejlődések a hasonló jellegű eredeti i-t és ü-t tartalmazó
szláv jövevényszavainknál szintén megvannak, ha kissé nehezebben ismer
hetők is fel. Láttuk, hogy mindkét csoportban mind a szabálytalannak látszó,
mind a kettős irányú fejlődések ugyanazon elv érvényesülésével magyaráz
hatók. Ez a körülmény nyilván nagymértékben valószínűvé teszi azt a fel
tevésünket, illetve következtetésünket, hogy az ómagyar nyelv a korai
2
Nem tartozik szorosan a tárgykörünkbe, de mégis helyénvalónak látom leszö
gezni, hogy nem tudok osztozni KNiEzsÁnak abban a felfogásában, amely szerint a régi
magyarban lett volna hosszú veláris i hang is. Az abaújmegyei Pamlény falu (Pomlin
1410; vö. CSÁNKI VI, 214) neve, amely nyilván szlovák Pomlyn névalakból származott,
határozottan azt tanúsítja, hogy ebben a névben a magyarok a szlovák y-t ï-vel helyettesítették, amely hangból itt még az általános ï > i hangváltozás előtt é fejlődött.
Bizonyára *-vel helyettesítették a vidra szóban is a szlovák y-t (vö. KNIEZSA: NyK.
LXVI, 62). De helyettesíthették volna rövid i-vel is, amely hangból labiális hasonulással
u, illetve u > o fejlődött a régi mulun, illetve a mai molnár szóalakban, amelyekben
az első u, illetve o mindenképp X. századi szláv, illetve szlovák a visszatükröződésének
tekintendő, mivel ti. a bolgárok a római—német vízimalmot egyáltalán nem ismerték.
E származtatás ,beható kifejtését e számunk „Malom és molnár" című cikkében talál
hatja az olvasó (1. feljebb 131—9. 1.).
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.Árpád-korban még mórás jellegű nyelv volt, vagyis a hosszú magánhangzók
az időtártam tekintetében hosszabbak voltak, mint manapság, amennyiben
gemináltnak mondható rövid magánhangzók lehettek. E geminált magán
hangzókból azután még az Árpád-kor folyamán, de nem minden vidéken
egyidőben egyszerű hosszú hangok, vagyis ä, ë, ï és ü fejlődtek. E hosszú
hangok közül azonban az % és az ü az i > ë és az u > o hangváltozások befe
jezte után, vagyis körülbelül 1300 után megrövidültek. De gyaníthatólag
ilyen módon fejlődött az eredeti üü is, amit azonban jövevényszavakkal már
aligha igazolhatunk.
Aligha véletlen, hogy a hosszú magánhangzóknak betűkettőzéssel való
írása a magyar írásbeliség legrégibb korszakának, vagyis a XI. századnak, a
sajátossága. 3 Ez az írási sajátosság szintén azt látszik tanúsítani, hogy a
magyar nyelv eredetileg mórás nyelv volt, amelyben tehát nem a mai érte
lemben vett hosszú magánhangzók léteztek, hanem helyettük gemináltnak
mondható rövid magánhangzók. A fejlődés menete pedig az volt, hogy a gemi
nált rövid magánhangzókból mai értelemben vett hosszú magánhangzók
fejlődtek. Ez a fejlődés valószínűleg a régi diphthongusok monophthongizálódásával körülbelül egy időben következett be, amire BÁRCZI egybeállításai
szerint (vö. Htört. 2 96) a XII. század második felében vannak az első adatok.
Az uu és Ü1X diphthongusok, de mondhatnánk úgyis geminált magánhangzók
meglétét egyébként már BÁRCZI is felismerte. — Amint már említettem, az
adatokból az látszik kitűnni, hogy ez a fejlődés Dunántúlról indult el és már
előző cikkemben is kifejezést adtam annak a gyanúmnak, hogy ez a fejlődés a
pannóniai szlovénség nyelvi hatása alatt vehette kezdetét. Ezen azt kell érteni,
hogy itt a szlovén—magyar kétnyelvűség korában lényegesen meggyorsul
hatott a magyarban a beszéd tempója. Esetleg a kulturális téren bekövetke
zett, haladásnak minősíthető változások is ebben az irányban hatottak a
beszélőkre.
A beszédtempó meggyorsulásának egyik nevezetes következménye a
geminált vokálisok és a diphthongusok monophthongizálódása lehetett, vagyis
ezek helyén a ma szokásos hosszú magánhangzók jelentek meg nyelvünkben.
Majd ezt a változást követte az i, ü és ü hangok megrövidülése. Ez utóbbi
hangfejlődések Dunántúlról kiindulva lassankint az egész magyar nyelvterü
leten elterjedtek. Tudjuk azonban, hogy ez a rövidülési tendencia tovább is
hatott, úgyhogy Dunántúl az újabb keletű ú, ű és í hangok is megrövidültek,
sőt a Dunántúl még az 6 és ő helyén is sok esetben u-t és ü-t hallhatunk.
Esetleg a beszéd tempójának a meggyorsulásával kapcsolatosak a két
nyíltszótagos hangtörvény érvényesülése révén bekövetkezett hangkiesések is,
bár ezen a téren a magyar nyelvterületen egyáltalán nem tapasztalhatunk
egyöntetűséget. Például az ószlovák smüga szó az Alsó-Szamos mellókén 1270ben szumuga alakban jelentkezik, de azért még ma is szomoga, szamoga alakban
használatos. Ellenben a hozzá teljesen hasonló alakú szláv slüga szó, amely
1222-ben szuluga alakban tűnik fel, ma már általánosan szolga alakban hasz
nálatos. — Mindezeken kívül gyaníthatólag a szóvégi magánhangzók eltűnése
is a beszédtempó meggyorsulásának a következménye volt.
Mind e jelenségeknek beható vizsgálata természetesen már speciális
kutatásokat igényelne, amelyek azonban már jelentős mértékben túlhalad
nák mostani vizsgálataink tárgykörét.
MOÓR E L E M É R
3

Vö. KNIEZSA, Helyesírásunk története a könyvnyomtatás koráig. 1952, 164.

Az afrikai nyelvek osztályozásának problémái
(Módszertani tanulságok Greenberg rendszerezési kísérletéből)*
1. Az afrikanisztikai kutatások törgyköre és nehézségei
Az afrikai nyelvészet sokkal inkább eltérő, heterogén stúdiumokból
tevődik össze, mint az orientalisztika, amelynek ez még a mai napig is nálunk
csak egyik ága. Hogy ennek a tudományszaknak a bonyolult és sokrétű vol
t á t érzékeltessük, legjobban a nemlétező „európanisztikához" lehetne hasonlí
tani, de még ez a hasonlat sem állja meg a helyét. Európában lényegesen
kevesebb nyelv él, s ezek jól besorolhatók egy-két nyelvcsaládba, csupán a
baszk áll elszigetelten, társtalanul. Az afrikai nyelvek bábeléhez képest az
„európanista" nyelvésznek könnyű dolga volna.
Már maga a stúdium elhatárolása is nehézséget okoz. Amíg a geográfus, a
történész, az etnológus számára az afrikanisztika fogalma egybeesik Afrika
* Magyarországon afrikanisztikai tárgyú nyelvtudományi munka eddig még nem
jelent meg. Az úttörőnek nemcsak a tárgykör, hanem a kifejezés nehézségeivel is meg kell
küzdenie. Az egyik legnagyobb gondot az afrikai nyelvek nevének magyarra való á t 
ültetése illetőleg a helyesírása jelenti. Néhány fontosabb afrikai nép illetőleg nyelv nevé
nek írásmódja körül már van némi hagyomány, ilyen a „szuahéli" nyelv is, amely a
német kiejtést és átírást követi, s nem az angolt („swahili"), amely közelebb áll e nyelv
honos ejtésmódjához. Néhány nyelv nevét már leírták tudományos és nem tudományos
sajtótermékekben (pl. újságokban), de ezek alkalmilag fordultak elő, s így ellentmondó
alakban kerültek nyomdafestékre. Ilyen a ,,gerze" népnév Guineában, amely a francia
használatot követi (leírták már „guerzé" alakban is újságjaink, míg a nép magát „kpelle"nek nevezi). A népnevek gyakran földrajzi nevekkel függenek össze, sajnos ebben a
tekintetben is bizonytalanság van. CHOLNOKY J E N Ő kétkötetes „Afrika" című ismert
monográfiája pl. az illető északafrikai folyót „Sári" alakban használja, míg a SZABÓ
LÁSZLÓ szerkesztette „Földrajz" című pedagógiai főiskolai tankönyvIII. kötete (Budapest
1960) franciás alakban „Chari"-nak írja. Magamnak kellett tehát valamilyen irányelvet
kialakítanom, hacsak ideiglenes jelleggel is. Egyelőre tehát a következőképpen jártam el:
Az említett földrajzi tankönyvben található földrajzi nevek írásmódját válto
zatlanul vettem át, mert ebben a vonatkozásban a csak földrajzi szakemberek illetőleg
a nyelvészek és a geográfusok együtt alakíthatják ki a végleges írásmódot. A nem föld
rajzi nevekhez kapcsolódó népnevek vagy nyelvészeti kifejezések átírásában a Greenberg-féle, vagy a francia illetőleg német szakirodalomban használt és jobban elterjedt
alakból indultam ki (eltekintve a már említett egy-két, a magyarban is honosnak tekint
hető elnevezéstől). A neveket a magyar kiejtést legjobban megközelítő helyesírással
írtam le, tehát pl. a bilabiális réshangot jelző „ w " jelet ,,v"-nek írtam át. Csupán egy
esetben tettem kivételt: a mássalhangzó + X ~t~ magánhangzó írásmódon nem változ
tattam és az „ y " jelet nem írtam á t „j"-nek. Álláspontom az volt, hogy a magyar kiejtés
pl. a ,,dj" esetében (lásd a „dyola" népnév) sokak ajkán a magyar „gy" hanghoz közeled
nék, ezzel szemben az eredeti ejtésmód gyakran a diftongushoz közelít (tehát „diola")
inkább.
Eljárásomat nemcsak hogy nem tekintem véglegesnek, vagy követendőnek, hanem
legfeljebb vitaalapnak. A nyelvészek (beleértve a nyelvhelyességgel és helyesírással fog
lalkozó nyelvészeket) és a geográfusok, történészek stb. együttműködése kell ahhoz,
hogy a hazai afrikanisták és az Afrika iránt érdeklődő nagyközönség mielőbb kitaposott
úton járjon ebben a vonatkozásban is. A nyelvi adatok írásában és átírásában az egyes
szerzők írásmódját alkalmaztam; a szuahéli adatokat e nyelv önálló helyesírása szerint..
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világosan és egyértelműen meghatározható földrajzi határaival, addig a
nyelvész, az irodalmár, sőt a régész kénytelen mesterkélt vagy ideiglenes
korlátokat emelni kutatási anyagában.
A nyelvtudomány a maga részéről arra az álláspontra helyezkedett,
hogy csak a ,,Fekete-Afrika" nyelveit tekinti az afrikanisztika tárgykörébe
tartozónak, tehát kirekeszti onnan a madagaszkári maláj-polinéz nyelveket,
az Afrikában is elterjedt, sőt honossá vált európai nyelveket, de még a szemitohamita nyelveket is. A bajok főleg akkor keletkeznek, ha egyes nyelveknek
hamita vagy afrikai jellegét kell megállapítani, nem beszélve arról, hogy első
sorban az arab beható ismerete nélkül az afrikai nyelvek nagy részének
lexikális elemeit nem lehet érdemben elrendezni.
H a közelebbről vizsgáljuk meg, mi marad immár a szorosabban vett
afrikanisztika határain belül, látszólag egyszerűbb kép tárul elénk. A ,,FeketeAfrika" kb. 1000 nyelve három csoportba osztható:
1. bantu nyelvek,
2. szudáni vagy szudán-guineai nyelvek,
3. kőin vagy koiszan nyelvek.
Az első és második csoportba nagyjából ugyanannyi számú nyelv vagy
nyelvjárás tartozik, sőt az őket beszélő lakosság száma is hasonló (50 — 70
millió körül van). A legkisebb a harmadik csoport, amelybe néhány nyelv
tartozik, s mindössze néhány tízezren beszélik összesen: a busmanok, a hotten
tották és a dámák, Dél-Afrika alacsony termetű népeinek nyelvei, valamint a
szandave és a kindiga vagy hadzapi Tanganyikában. Ez utóbbi nyelvek az
előbbiekkel több rokon vonást mutatnak, az őket beszélő népek pedig, habár
termetük magasabb, több hasonlóságot árulnak el embertani és néprajzi
vonatkozásban. A nyelvcsalád elnevezését a kutatók a busmanok és hotten
tották saját neveinek mesterséges összegezéséből alakították ki (a hotten
tották saját neve khoi 'ember', a busmanoké san). v '
H a azonban e felosztásnak még jobban a mélyére nézünk, akkor derül
csak ki, milyen roppant bonyolult feladattal állunk szemben. Igaz, a bantu
nyelvek Afrika középső és déli részén egységes nyelvcsaládot alkotnak, olyan
egységet, mint az indogermán vagy a finnugor nyelvek, és ez az összetartozás
genetikai és leíró szempontból egyaránt fennáll. A bantu nyelvészetben szolid,
megbízható eredmények születtek a múlt század dereka óta, B L E E K munkás
ságával. E kutatásokra M E I N H O F tette fel a koronát, aki az összehasonlító
módszer útján pontosan kidolgozta a hangtörvény eket, s kikövetkeztette a
bantu alapnyelv rendszerét. Ezzel szemben pontosan az ellenkező a helyzet a
szudáni nyelvek kutatása terén. A szudán-guineai nyelveket a bantu nyelv
családtól északra beszélik, s ezek sem genetikus, sem leíró szempontból nem
alkotnak egységet, sőt olyan heterogén jellegűek, hogy minden alaposabb
egységbefoglaló törekvésnek mindeddig ellenálltak. Csak egy-egy csoport
ban sikerült nagyobb rendet teremteni és a történeti egység elméletét hite
lesebben bizonyítani. Ezt tette WESTERMANN a nyugat-szudáni nyelvek egy
részével, főleg az ún. nyugat-atlanti nyelvekkel. A kőin nyelvek közt mind ez
ideig nehéz volt hangtörvényeket felállítani, mert a hasonlóságok mellett sok
egymástól különböző tulajdonságokat mutattak, s inkább csak az újabb idők
iben gondolnak arra, hogy egy családba tartozhatnak.
De még az olyan egységes bantu nyelvek körül sincs minden tisztázva.
E nyelvek zöme könnyen elhatárolható, azonban a szudáni nyelvek közül
sok akad, velük szomszédságban, amely számos rokon vonást mutat fel, s
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ezért egyes kutatók már korábban szemibantu vagy bantoid nyelveknek nevez
ték el, s az elnevezésen kívül valahogyan a bantu nyelvekkel rokonítani is igye
kezték őket ( D R E X E L ) . A szudáni nyelvek köréből tehát számos nyelv leválik,
-és a bantu felé hajlik. Sok más szudán-guineai nyelvet viszont hamitanak
tartanak egyes kutatók, mert több, hamita nyelvekre jellemző sajátságot álla
pítottak meg bennük (MEINHOF), igaz, hogy más hamita nyelvekről azt pró
bálták bebizonyítani, hogy azok nem is hamita nyelvek, hanem szudániak.
Mindazonáltal a szudáni nyelvek állománya nagymértékben csökken azzal a
felfogással, amely egy részüket hamitanak tartja. H a e kétféle irányba haladó
szabdalást gyökeresen keresztülvisszük, akkor az derül ki, hogy szudáni nyel
vek tulajdonképpen nincsenek is. Vannak azonban olyan nézetek, amelyek az
egész szudán-guineai anyagot származási szempontból egységesnek tekintik
{DELAFOSSE, sőt még WESTERMANN is). A hamita nyelvekből való származ
tatás egyik iránya még tovább, a kőin nyelvek felé mutat, s eszerint ezek a
nyelvek hamita eredetűek (MEINHOF). Egy más hipotézis szerint a bantu és a
szudáni nyelvek végső fokon egy nyelvcsaládot alkotnak (DELAFOSSE). Ebben
az esetben tehát csak két önálló nyelvcsalád maradna, a szudáni-bantu és a
koiszan. De még egy végletes nézetet ismerünk, amely valamennyi afrikai
nyelvet egy nyelvcsalád egységébe próbál összefoglalni (TROMBETTI, ASSIRELI.)
MEiNHOFnak az a felfogása, amely az afrikai nyelveket végeredményben a
hamitára vezeti vissza, mégpedig úgy, hogy a koint hamita nyelvnek tartja, a
nem közvetlenül hamita szudáni nyelveket pedig a bantuval rokonitja, s ezt a
nyelvcsaládot ismét a hamitával vonja szorosabb egységbe, valamint HOMBURGERnek az a hipotézise, hogy végeredményben minden afrikai nyelv az
óegyiptomiból származik, már túlmegy a szorosan vett afrikanisztikai problé
mákon, s egy szintre kerül az indoeurópai-uráli, továbbá a szemito-hamita
és indoeurópai rokonságról vallott nézetekkel.
Miért e sokféle hipotézis vagy inkább fikció, amelyeknek mérete, teljes
átértékelésre való igényük nagysága tekintetében felülmúlják például az indogermanisztika újabb osztályozási kérdéseit, amelyek a tohári és a hetita nyelv
emlékek felfedezése és a gutturális-elmélet kialakítása óta merültek fel ? A ma
gyarázatot az afrikanisztikai kutatások tárgyi körülményeiben és a belőlük
adódó nehézségekben találjuk meg.
Az afrikai nyelvek, azaz néhány afrikai nyelv írásbelisége lényegében a
X I X . század közepén kezdődik, ami régebbi, az nagyon kevés. Az időszámí
tásunk előtti századokból fennmaradt meroita szövegek nyelvének hovatarto
zása kétséges, nem feltétlenül bizonyos, hogy hamita, közelebbről, kusitamint ahogy M E I N H O F és mások vélik. A m a is élő nuba nyelvnek vannak kopt,
eredetű írással feljegyzett emlékei az i. sz.-i IV—VII. századból. Ismerünk
szuahéli nyelvű népköltési feljegyzéseket arab írással a XII—XIV. századból,
de későbbi másolatokban, krónikákat a XVI. századból, maradtak hosszabbrövidebb más nyelvű glosszák, a XVH. század közepéről maradt fenn egy kongó
nyelvű szótár és nyelvtan, akadnak egy-két szóból álló szójegyzékek más
nyelveken, habár ezeknek a mai nyelvekkel való azonosítása nem egészen
bizonyos, és ezzel ki is merítettük a nyelvemlékes kor áttekintését. Érthető
tehát, hogy a klasszikus összehasonlító és történeti módszer alkalmazásának
súlyos akadályai vannak, a tulajdonképpeni történeti módszerről csak néhány
nyelv esetében, korlátozott mértékben lehet szó, az etimológiai eljárásban
szótörténet úgyszólván nincs, csupán a módszer nyelvhasonlító eljárása kerül
het általában alkalmazásra. Az amerikai indián nyelvek kutatása ugyan
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hasonló, sőt még nagyobb nehézségekkel számol, mégsem azonos út jellemzi a
két stúdiumot. Az amerikai nyelvek művelése jóval később kezdődött meg,
és a történeti módszer alkalmazhatóságának hiánya hamar elvezette a kuta
tókat a leíró módszer széleskörű alkalmazásához, és ezen túlmenően a struk
turalista szemlélet kialakításához. Az afrikai nyelvek kutatói viszont még a
múlt század nyelvészetének, sőt az újgrammatikus iskolának a szellemében
kezdték el működésüket, vagy legalább ezeket az irányelveket tekintették
mindig követendő példának. Az összehasonlító módszerrel, legalább a bantu
nyelvcsaládban, kitűnő eredményeket értek el, érthető tehát, hogy ugyanezzel
a módszerrel kísérleteztek tovább a szudán-guineai nyelvek kutatásában.
Mivel azonban egy-egy nyelv szókincsét és nyelvtani rendszerét magában
foglaló monográfiák alig voltak, mert ilyen munkák elkészítése nem is f volt
az újgrammatikus iskola programjának központjában, 1 a nagyobb összefoglalási kísérletek sziszifuszi vállalkozások maradtak. A kutatók kompromiszszumokra kényszerültek szintézisük érdekében, sokat TROMBETTI kezdemé
nyezésének hatására a monogenézis csalóka távlatai is csábítottak, úgyhogy
lassanként, anélkül, hogy maguk észrevették volna, letértek az összehason
lító módszer szigorú alapelveinek útjáról, sőt egyáltalán a tudományosnak
nevezhető útról.
Az afrikanisztika kutatási eredményeinek az a fentiekből is következő
másik jellemvonása, hogy nagyon kevés megbízható lexikális és nyelvtani adat
áll rendelkezésre a legfontosabb néhány nyelv kivételével, ami van, annak
terjedelme és hitelessége igen kevés (csekély képzettségű dilettánsok, utazók,
hittérítők készítették). Ezért a meglevő leíró művek jó része meg sem közelíti
az indianológusok eredményeit, habár az amerikai kutatók évtizedekkel
később kezdték meg gyűjtő munkáikat, s még az ő eredményeik is messze
vannak az elérhető színvonaltól és mennyiségtől. Az afrikai nyelvek nagy
részét még annyira sem ismerik, hogy gyakran nevüket sem tudják azono
sítani, ugyancsak nehéz azonosítani és nyelvhez kötni a különféle feljegyzé
sek adatait.
Hogy a nyelvek elnevezései közt nehéz eligazodni, annak tárgyi okai is
vannak. Sokféle rokon és idegen törzs és nép él egy-egy nagyobb területen r
főleg északnyugaton egymás szomszédságában, vagy egymással elkeveredve,,
ezért az autochton elnevezés mellett azon a területen több más név is elterjedt,
ehhez járulnak még az európaiak által adott népnevek, amelyeket persze nem
mindig kutatók adtak, s ebben sok félreértés akadt, pl. a nép és a nyelvnevének más-más névszói osztályragját felcserélve használják. Azonkívül a*
nyelvjárási különbségek miatt többféle alakváltozatban szerepel ugyanannak a.
népnek a neve. 2

1

A tudományos színvonalon álló monográfiák csak a század első évtizedeiben
születtek megWESTEEMANN kutatásai nyomán, aki az eve, a fülbe, a silluk, a nuer,.
a gola és más nyelvek adatait dolgozta fel.
2
A fülbe nyelv a saját elnevezés szerint pul'ar (pul'al, pul-hal) a pul tőből; a nép
neve ful-be tulajdonképpen többesszám, az egyesszámú alak pul'o (pullo), s a tudományos,
irodalomban a németek inkább ezt a többesszámú népnévi alakot használják. A francia
tudományos irodalomba általában a peul alak került be, ez tulajdonképpen a pulloalakból származik nagyon hibás hanghelyettesítés útján. Az afrikai francia lakosság
nyomán még egy, népetimológikus elnevezés használatos, a toucouleurs. Ez emlékeztet.
e nép változatos embertani alkatára, amely a testük színében is megmutatkozik, a sötétebb'
szürkétől, feketétől az európaiakkal majdnem azonos világosabb fehér színig. De a n é v
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Az afrikai utazóknak és adatgyűjtőknek sokkal nehezebb dolguk volt
•és van, mint az amerikai indián nyelvek kutatóinak. Ez nemcsak abból adódik,
hogy kivéve Dél-Amerika, főleg Brazília őserdeinek egyes területeit, a kuta
t ó k n a k sokkal súlyosabb természeti és egyéb (a meglátogatott népek társa
dalmi szokásaiból adódó) feltételekkel kellett szembenézni, hanem az afrikai
nyelvek természetéből is. Ezek a körülmények az alábbiak:

A) A genealogikus osztályozás nehézségei
1. a s z ó k i n c s

terén

a) a szókincs, sőt az alapszókincs számos eleme megtalálható az afrikai
nyelvterület nagy részében egymástól igen különböző nyelvekben hasonló
vagy azonos hangalakban; 3
b) sok törzs annyira keverten él egymással, hogy a szokottnál nagyobb
arányú kölcsönös nyelvi hatás, főleg szókölcsönzés fordul elő; ez az eset
gyakori a szudán-guineai nyelvek között;
c) a tabu nyelvalakító szerepe igen nagy, s ezért a szókincs igen gyorsan
•és nagymértékben változik; 4
d) jelentős szerepe van a hangszimbolika nyelvalakító eszközeinek;
e) az írásbeliség hiánya vagy csekélyebb jelentősége következtében is
gyorsan keletkeznek neológizmusok a szókincsben;
f) a toszok jelentős hányada rövid hangtestű, egy-két hangból vagy egy
szótagból tevődik össze, főleg a szudáni nyelvekben;
2. a n y e l v t a n terén aránylag kevés alaki viszonyító eszköz, de
nagyobb szórendi kötöttség.
Az említett jellegzetességekből nyilvánvaló, hogy az összehasonlító mód
szert nem lehet a maga klasszikus teljességében alkalmazni. Ahol a szókincs
gyorsan változik, nagy a kölcsönszavak száma, sok szó hangszimbolikus
úton képződik, de ugyanakkor sokfelé megtaláljuk az azonos vagy hasonló
hangalakú szavakat, a nyelvtani viszonyító elemek száma kevés stb., ott
nehéz megállapítani szótörténet hiányában, mi a kölcsönszó, mi a közös

a tokolor szóból származik, és a volofok hívják így a fulbékat (valószínűleg a tekruri
'szudániak' névből). A fulbékat a mande nép fulani (fila, fula) néven hívja, a kanuriak
jilata néven nevezik, a hauszák ugyancsak fulani vagy fulawa néven,
3
Meg kell jegyezni, hogy ez a jelenség semmiképp sem olyan méretű, ahogyan
ezt HOMBURGER (1929) és DELAFOSSE (MEILLET—COHEN 1952:746) állítja. Legyen erre
példa HOMBURGER (1929: 48) egyik összehasonlított szóegysége: „lábszár". Az össze
hasonlított szavak némely esetben „lábfejet" illetve „combot" jelentenek egyes nyel
vekben. A Î egyes alakoknál a szerző művében szerepel:
bantu — kugulu (kuguu, kuuru stb.) vagy ligulu, liwulu ; többesszám magulu
(mawulu, maulu stb.) vagy makugulu,
kanuri — cigal (?),
dinka
— ngur, többesszám nguor,
nuer
— teal (?),
mon vu — karú,
gbea
— gulu, guluku. stb.
4
Lásd MEINHOF (1947: 196) és WESTERMANN (1940).
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örökség, mi képződött hangutánzással vagy hangfestéssel, és hol van véletlen
azonosság. Ujabban a lexikostatisztika módszerét próbálják alkalmazni, hogy
rendet teremtsenek ebben a bonyolult helyzetben. 5
B) A tipológikus osztályozás nehézségei
1. a s z ó k i n c s t e r é n az a körülmény, hogy néhány nyelvet
kivéve, csak jelentéktelen terjedelmű és nem megbízható szójegyzékeink
vannak; 6
2. a n y e l v t a n i r e n d s z e r t e r é n az alapos tipológiai mun
kák nem kezdődtek meg; a bantu nyelvek körében könnyebb feladata lenne a
kutatónak, mert az azonos típusú rendszer különbségei jobban észlelhetők,
de erre a munkára eddig alig volt vállalkozó ; 7 a szudáni nyelvek terén többen
próbálkoztak tipológiai összehasonlításokkal, pl. HOMBURGER és M E I N H O F ,
sajnos főleg genetikai célkitűzéssel, így a nyelvtani rendszernek csak a főbb
jellegzetességeit vették figyelembe (nyelvtani nem vagy névszói osztályok,
prefixáció vagy szuffixáció stb.), s az aprómunka elmaradt; a nehézségek
éppen abban állanak, hogy a néhány nagyobb jellegzetességen kívül sok egyéb
vonásban is különböznek egymástól e nyelvek, s ezeket csak alapos adat
gyűjtéssel és módszertani következetességgel lehetne felmérni;
3. a h a n g r e n d s z e r t e k i n t e t é b e n
hasonló a helyzet az
előbbihez, csak néhány próbálkozást ismerünk a bantu nyelvek terén.
Mindebből nyilvánvaló, hogy a következetes nyelvi kritériumokon ala
puló osztályozásokban mind több helyet kapnak a nem nyelvi, külső krité
riumok, s ezek segítségével igyekeznek genetikai összefüggéseket is feltárni
vagy igazolni. D R E X E L (1921 — 1924) osztályozásába etnológiai tényezőket is
bevesz, DELAFOSSE ( M E I L L E T — C O H E N 1952) a szudáni nyelvek osztályozását
lényegében földrajzi alapon végezte el. A bantu nyelvek klasszifikálásában
szinte ez a hagyományos gyakorlat. Ilyen jellegű az újabb munkák közül
DoKE-é (1945), VAN BTJLCKÉ ( M E I L L E T — C O H E N 1952), sőt GUTHRIE-Ó (1948),
habár ő a maga módszerét gyakorlatinak nevezi, amely a nyelvi kritériumo
kat szükségszerűen módosítja, de az így kapott 16 zóna végeredményben
ismét földrajzi elveket takar.
Mielőtt rátérnék annak az elméleti műnek az ismertetésére és bírálatára,
amely az utóbbi években forradalmi változást hozott az afrikai nyelvek
osztályozásában, néhány vonással megpróbálom jellemezni e nyelveket.
2. Az afrikai nyelvek általános jellemzése
Az anyag jórészt feldolgozatlan és szinte áttekinthetetlen volta, továbbá a
nyelvek sokfélesége miatt ez a jellemzés csak nagyon általános lehet, s az egyes
jellemvonások alól igen sok a kivétel.
5

A lexikostatisztikai vagy glottochronológiai módszer genetikai kutatásokban való
felhasználhatóságára
vonatkozóan lásd korábbi tanulmányomat (FODOR 1961).
6
Ez vonatkozik DELAFOSSE (1904) még oly szakemberi lelkiismeretességgel végzett
szógyűjteményére
is.
7
Vö. GUTHRIE (1948: 22—23) megjegyzéseit
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általában

1. a h a n g r e n d s z e r

terén

a) a mássalhangzók gazdagsága és olyan képzési és akusztikai sajátsá
gok megléte, amelyek az európai nyelvekben ismeretlenek, pl. nazális, veláris,
laterális zárhangaffrikáták, csettintő hangok;
b) viszonylag szegény magánhangzó- és diftongus-rendszer;
c) a liquidák és nazálisok (l, r, m, n) rendkívül gyakori váltakozása
(egyenrangú fakultatív és kombinatív variánsként) egymásközt és a dentálisokkal;
d) a szótag nyíltsága és a mássalhangzókapcsolatok aránylag ritkább
volta;
e) a szóhanglejtós megléte, habár nem mindig és nem túlnyomóan
fonológikus jelleggel;
*
2. a n y e l v t a n i

rendszer

terén

a) túlnyomórészt ragozó nyelvek, sem az elszigetelő tulajdonságok nem
olyan döntő méretűek, mint a kelet-ázsiai nyelvekben (kínai stb.), sem a
hajlító tulajdonságok nem olyan jellegzetesek és következetesek, mint az indo
germán nyelvekben, vagy a szemito-hamita nyelvekben; 8
b) amint már az osztályozási nehézségek közt is említettem, a viszonyító
elemek száma kicsi, a szintén ragozó török nyelvekben sokkal több rag és
formaszó található;
c) a névszói osztályok megléte teljes vagy csökevényes formában vagy
pedig két, illetve három nem megkülönböztetése; 9
d) amint ugyancsak említettem, a szórend kötöttsége;
3. a s z ó k i n c s

terén

az említett sajátságokon (a hangszimbolika, a neologizmusok nagyobb
érvényesülése, a rövidebb hangtestű szavak nagyobb aránya) kívül viszonylag
kevés eredeti melléknév. 10
B) Az afrikai nyelvek egyes családjai
1. a b a n t u

nyelvekre

jellemző

sajátságok

a) a névszói osztályok tökéletesen kifejlett formái, amelyek az egész,
nyelvtani szerkezetet dominálják;
8
Az ún. belső hajlítás a hamita nyelvekben sem olyan specifikus, mint a szemita
nyelvekben.
9
A névszói osztály jellegéről lásd korábbi cikkemet (FODOR 1958 — 1959: 363—368).
10
A hiányzó szavakat többféle módon pótolják, pl. kölcsönszavakkal (szuahéli
safi 'tiszta' arab eredetű), szószerkezettel (szuahéli maji ya moto 'meleg víz', szó szerint:
'a tűz vize'), mellékmondat értékű igenévvel (szuahéli mwaka uliopita 'az elmúlt év';,
szó szerint: 'az év, amely elmúlt'). Meg kell jegyezni, hogy számos szudán-guineai nyelv
ben az eredeti melléknevek a lét-igével egyértékű ige formájában fejeződnek ki, pl,.
avikam dro 'jó lenni'.
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b) ragozó, sőt túlnyomórészt prefixális* ragozási rendszer, a szudánguineai nyelvekhez képest több viszonyító elemmel; a szuffixumok inkább a
szóképzésben fordulnak elő; helyenként az infixum nyomai is megtalálhatók;
c) a tő és az affixumok viszonya szintetikus jellegű;
d) a viszonyító elemek szinkretizmusa (pl. szuahéli na funkciói: 1. 'van
valami neki, 'habere' ige, 2. -val/-vei, prepozíció, 3. 'és' kötőszó stb.); ezekben
az esetekben funkciómegoszlás történt, nem pedig konvergens hangfejlődés;
e) magánhangzó- és mássalhangzó-váltakozások, amelyek illeszkedésre,
illetőleg hajlításra emlékeztetnek;
f) a szóhanglejtésnek nincs mindig morfonológikus szerepe, vagy egy
általán hiányzik a tónus (szuahéli);
2. a s z u d á n-g u i n e a i

nyelvekre

jellemző

a) a névszói osztályok különbségének tökéletlen, csökevényes formái
vagy ezeknek hiánya esetében két nem különbsége; az előbbi a bantuid nyel
vekben található, a gurma, a gola, a dagomba a lefana stb. nyelvben, az
utóbbi eset klasszikus példája a hausza;
b) a ragozó típus jellegzetességei mellett előtérbe kerülnek az elszigetelő
és kisebb mértékben a hajlító sajátságok; az elszigetelés megnyilvánul az egyszótagos tövek nagy számában, és a viszonyító elemek szegénységében, ezek a
sajátságok azonban sokkal kisebb méretűek, mint a klasszikus kelet-ázsiai
elszigetelő nyelveké, az egyszótagos tövek száma az összes tövekhez viszo
nyítva általában nem éri el az 50%-ot sem; 11 az elszigetelő típus jellemző
példája az eve nyelv; a hajlítás, mint már említettem, csak csökevényes for
mában van meg, a leginkább a hauszában, sokkal kevésbé a nílusi nyelvekben;
a prefixumok aránya általában nem nagyobb a szuffixumokhoz képest, sőt
számos nyelvben (pl. a gur nyelvek) a szuffixumok vannak többségben;
c) a tónusnak fontos fonológikus szerepe van általában, az eve említ
hető itt meg példának, vannak nyelvek azonban, amelyekre nem jellemző a
politonalitás (hausza) ;
3. a k ő i n

nyelvekre

jellemző

sajátságok

a) a csettintő hangok megléte (ezek feltehetően koiszan hatásra egyes
bantu nyelvekben, pl. a xhoszában is megvannak);
b) az elszigetelő jellegű szudáni nyelvekhez képest nagyobb formai
gazdagság (vocativus, duális, sokféle névmás);
c) három nem különbsége (masculinum, femnininum és genus commune
vagy neutrum vagy M E I N H O F kifejezése szerint genus indefinitum).
E felsorolás több pontja annyira általános, hogy aligha lehet jellemző.
Ami a nagyolt morfológikus típusokat illeti, csak annyit tudtunk megállapí
tani, hogy a ragozás általában jellemző, de már a szudán-guinéai nyelvek közt
mind az elszigetelés, mind a hajlítás kimutatható valamilyen mértékben,
tehát végeredményben a fő típusok mind szerepelnek (a bekebelező vagy
poliszintétikus típusról nem beszélve). A hangszimbolika és a neológizmusok
nagyobb jelentősége az irodalmi nyelveket kivéve, más kontinensek nyelvei11

Lásd

WELMERS

(1949) számításait.
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ben szintén elég nagy lehet, 12 és feltehetően ez vonatkozik az eredeti mellék
nevek csekély számára, nem is beszélve a tabu által okozott állandó lexikális
változásokra. A legtisztábban a bantu nyelvek határozhatók meg, hiszen
említettem is, hogy nyelvtani szerkezetük mennyire kevéssé tér el egymástól.
Ez persze nem feltótlenül következik a genealógikus egység tényéből, mert
például az ugyancsak egy családba tartozó indoeurópai nyelvek egymástól
nagyon különböznek a nyelvtani és a hangtani rendszer dolgában, hogy csak
például a mai litvánt és az angolt említsem.
3. Greenberg osztályozási kísérlete
Az afrikai nyelvek egy-egy csoportját magában foglaló osztályozási
javaslatokon kívül századunk eleje óta évtizedeken keresztül nem születtek
gyökeres változtatást hirdető elgondolások. De 1949 — 1954 között forradalmi
változás következett be az afrikanisztikában G R E E N B E E G cikkeinek hatására.
J O S E P H H. GKEENBERG az egyébként nehezen hozzáférhető Southwestern
Journal of Anthropology hasábjain nyolc cikkben közölte kutatásai eredmé
nyét, továbbá egyes részeredményeket az Anthropology Today (GREENBERG
1953) című gyűjteményes kiadványban közzétett dolgozatában. A szóban
forgó cikkek nagy visszhangot keltettek világszerte, és általánossá vált az a
nézet, hogy G R E E N B E R G elmélete egészen új távlatot nyitott az afrikanisták
előtt. A szerző néhány bírálat nyomán módosításokat t e t t tanulmányában, s
kiegészítve újabb kutatásaival, ismét megjelentette az International Journal
of American Linguistics kiadványaként 1963-ban. GREENBERG gondolatai így
széles körben hozzáférhetővé váltak, s e dolgozatomban is erre a kiadványra
hivatkozom. 13
GREENBERG jól látja a korábbi osztályozási kísérletek gyengéit, és ezért
kizárólag nyelvi kritériumok alapján építi fel a maga módszerét. Ennek az az
alapelve, hogy a szóegyeztetéseket mind a hang, mind a jelentés együttes
hasonlósága alapján veszi figyelembe, vagyis nem csak a hangalak vagy csak a
jelentés megfeleléseire támaszkodik, továbbá, hogy nemcsak a szótöveket,
t e h á t a szókincs egységeit, hanem a viszonyító moríemákat, azaz a nyelvtani
elemek tanúságát is számonkéri, s ami a legfontosabb, nem csupán egy-egy
kiragadott esetből vonja le következtetéseit, hanem minél több adatból végez
tömeges összehasonlítást (1963: l). 1 4
12
A hangszimbolika szerepére vonatkozóan lásd WÜNDT (1900: 324—334),
JESPERSEN (1925: 314 — 316) és VON DER GABELENTZ (1901: 150—154), a neológizmusokra
vonatkozóan KAINZ (1943: 151 — 155) nézeteit.
13
GREENBERG, aki az Egyesült Államokban él, nemcsak afrikanista, hanem álta
lános nyelvész is. Jól ismeri mind a hagyományos európai iskola, mind az újabb iskolák
módszereit és eredményeit. Számos értékes gondolat található általános nyelvészeti
munkájában (GREENBERG 1958).
14
GREENBERG általában joggal hibáztathatja elődeit azzal, hogy eredményeiket
nem módszeres, alapos következtetésekből állították fel. Több esetben azonban túlságosan
szigorúan marasztalja el őket. így nincs igaza GREENBERGnek (1963: 50), amikor MEINHOFot is hibáztatja azért, hogy az általa hamitáknak tartott népek hovatartozását főleg
néprajzi és faji alapon döntötte el. MEINHOF (1912) csak következtetései alátámasztására,
mellékes érvként sorakoztatja fel a nem nyelvészeti adatokat. MEiNHOFnak ez a munkája
azzal sem marasztalható el, hogy a szóegységek összehasonlítását nem a hangalak és a
jelentés egységére építette. Egyébként maga MEINHOF (1912: 226) csak kezdeti lépésnek
tekintette vizsgálódásait, ós tudta, az anyaga kevés ahhoz, hogy végérvényes megálla
pításokat tegyen.
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GREENBERG helyes alapelveiből hiányzik egy fontos követelmény,
amely — mint látni fogjuk — az egész módszer értékét lerontja, sőt semmivé
teszi, s amelynek mellőzése G E E E N B E R G sok nagynevű elődjét tévútra vezette. 1 *
Ez a nélkülözhetetlen követelmény a hangtörvények megléte, amely próba
köve mindenféle genetikus célú összehasonlításnak. A hangtörvények segítsé
gével bizonyította be végérvényesen M E I N H O F a bantu nyelvek közös eredetét,
és következtette ki a bantu alapnyelv elemeit. De már a hangtörvények teljes;
hiánya miatt nem sikerült a fáradozása, hogy több afrikai nyelv hamita ere
detét bebizonyítsa. GREENBERGnek a saját és másoktól idézett összehasonlító
adatai közül csupán a fülbe és a szerer (1963: 26—27), az»efik és a bantu
alapnyelvi (33—34), a kordofani (149—150) és a nílusi nyelvek (GEEENBERG
1957) szembeállításából tűnnek elő hangtörvények saját szándékától füg
getlenül is. Minden többi esetben, amikor pedig GREENBERG a példák nagy
halmazával bizonygatja a rokonságot, csupán szavak és nyelvtani elemek
hasonló hangzásáról (vagy még arról sem) lehet szó.
GREENBERG az afrikai nyelveket (beleértve a szemito-hamita nyelveket),
így osztályozta:

I. Kongó-Kordofani nyelvcsalád
I.A. Niger-Kongói ág
I.A.l. Nyugat-Atlanti nyelvek csoportja
I.A. 2. Mande
I.A.3. Gur (voltai)
I.A.4. K v a
,,
,,
I.A.5. Benue-Kongói
,,
,,
I.A.6. Adamaua-Keleti ,,
„
I.B. Kordofani ág
I.B.l. Koalib nyelvek csoportja
I.B.2. Tegali
I.B.3. Talodi
I.B.4. Tumtum ,,
„
I.B.5. Katla
I I . Nílus-Szaharai nyelvcsalád
H.A. Szongaj ág (1)'
II.B. Szaharái ág
II.C. Mába ág
H.D. F u r ág-(l)
U . E . Chari-Nílusi ág
I I . E . l . Kelet-Szudáni nyelvek csoportja
U . E . 1.1. Nubiai alcsoport
U . E . 1.2. Murle és még néhány nyelv
U.E. 1.3. Barea (1)
II.E.l.4. Ingasszana (Tabi) (1)
n . E . 1 . 5 . Nyima, Afitti
II.E.l.6. Temein, Teisz-um-Danab
II.E.l.7. Merarit stb.
15
Eltekintve számos afrikanista kortársától, WESTERMANN mindig hű maradt ahangtörvények ideáljához.
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U . E . 1.8. Dagu és még néhány nyelv
U . E . 1.8. Nílusi nyelvek alcsoportja
U . E . 1.9. Nyangija, Teuszo
U.E.2. Közép-Szudáni nyelvek csoportja
U.E.2.1. Bongó és más nvelvek alcsoportja
II.E.2.2. Kredzs (1)
U.E.2.3. Binga, juhi, kara
U.E.2.4. Moru és más nyelvek alcsoportja
II.E.2.5. Mangbetu ,,
II.E.2.6. Mangbutu ,,
II.E.2.7. Lendu (1)
n . E . 3 . Berta (1)
H.E.4. Kunama (1)
n . F . Koma ág
I H . Afroázsiai nyelvcsalád
UI.A. Szemita ág
v
i n . B . (Ó)egyiptomi (1)
III.C. Berber ág
III. D. Kusita ág
IÏÏ.D.1. Északi kusita nyelvek csoportja
UE.D.2. Középső „
„
,,
i n . D . 3 . Keleti
ULD.4. Nyugati „
,,
,,
m . D . 5 . Déli
III.E. Csádi ág
I I L E . l . Hausza és más nyelvek csoportja
III.E.2. Kotoko csoport
m . E . 3 . Bata-margi csoport
III.E.4. Hina és más nyelvek csoportja
i n . E . 5 . Gidder (1)
III.E.6. Mandara, gamergu
III.E.7. Muszgu (1)
i n . E . 8 . Bana és más nyelvek
III.E.9. Szómraj és más nyelvek
IV. Koiszan nyelvcsalád
IV.A. Dél-afrikai koiszan ág
IV.A.l. Északi dél-afrikai koiszan csoport
IV.A.2. Középső dél-afrikai koiszan ,,
IV.A.3. Déli dél-afrikai koiszan
,,
IV.B. Szandave ág (1)
IV.C. Hatsza ág (l) 1 6
Ez a csoportosítás egészen más képet ad az első pillantásra, mint a korábbi
osztályozások. A közelebbi vizsgálat azonban megmutatja, hogy ez az újra
felosztás mégsem annyira radikális. Ami merőben új, az inkább a nyelvágak
és a nyelvi csoportok egymáshoz való viszonyában és a nem mindig érdemi
természetű elnevezésekben van.
16
A (1) szám egyes egységek után azt jelenti, hogy az illető nyelv egymaga alkot
egy ágat vagy csoportot. A csoportokba tartozó nyelvek felsorolását mellőzöm,
GREENBERG (1963: 161— 171) teljes listát ad róluk.
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A HE. afro-ázsiai nyelvcsalád azonos a régi szemito-hamita nyelvcsalád
dal, csak a I I I . E . ággal egészült ki. Ez az ún. csádi ág több, eddig sokak által
szudán-guineai jellegűnek tartott nyelvekből áll. Ettől eltekintve „FeketeAfrika" három nyelvcsaládja most is megmaradt. A IV. jelzésű koiszan
családra lehet a legkönnyebben ráismerni.
A II. jelzésű Nílus-szaharai nyelvcsalád nyilvánvalóan azonos a koráb
ban szudáninak nevezett családdal, csak nem szerepel benne a már említett
csádi nyelvek csoportja. Ezzel szemben itt található a nílusi nyelvek (Nilotische Sprachen) csoportj
korábban sokak által hamitának tartott nílusi
hamita nyelvek (Nilo-Hamitische Sprachen) (a keletszudáni csoportban I I . E . l .
jelzéssel).
A legnagyobb meglepetéssel az I. Kongó-kordofani nyelvcsalád szolgál,
mert hiszen ennek kellene lenni a bantu nyelvek családjának. I t t nem puszta
átkeresztelésről van szó. A bantu nyelvcsalád a maga egészében csak olyan
beosztott tagja a Kongó-kordofani nyelvcsalád Niger-kongói ága Benue-kongói
csoportjának, s azon belül is a D. bantuid alcsoportnak, amely közé a tiv, a
bitare, a batu, a ndoro, a mambila és a bute nyelv tartozik. 1 7
A nyelvcsalád Niger-kongói ágának többi csoportja magában foglalja a
szudán-guineai nyelvek azon nyugati csoportját, amelyek WESTERMANN kuta
tása nyomán genetikailag összetartozónak bizonyultak, sőt a bantu nyel
vekkel rokon vonásokat mutattak fel.18
A nyelvcsalád másik ágába néhány kordofani nyelv tartozik (a korábbi
szudáni nyelvek közül), amelyekhez GREENBERG még nílusi nyelveket, pl. a
tegalit hozzávette.
Összehasonlításul bemutatom GREENBERG rendszerét DELAFOSSE ( M E I L L E T — C O H E N 1952) és a D R E X E L (1921 — 1924) elmélete alapján álló SHMIDT
(1926: 79 — 113) osztályozásához viszonyítva (a koiszan család kivételével).
A nyugati szudán-guineai nyelveket még WESTERMANN—BRYAN (1952) osztá
lyozásával is összevetem (a bantu nyelvek osztályozását is bemutatom VAN
BULCK [ M E I L L E T — C O H E N 1952]

nyomán):*

.

17
A bantoid elnevezés GBEENBEBGnél nem azonos más kutatók által szintén
különféleként csoportosított ilyen nevű vagy „szemibantu" nevű nyelvekkel: szűkebb
náluk.
18
GREENBERG (1963: 6) WESTEEMANN-nak erre a megállapítására mint lényegesre
hivatkozik, azonban WESTERMANN (1935: 4) egyben arra is rámutatott, hogy ez az össze
függés nem jelent genetikus rokonságot a nyugat-szudáni névszói osztállyal rendelkező
nyelvek egy része és a bantu között. Később is hasonlóan nyilatkozott (1952: 253).
* A két szemléltető térkép elkészítését Csáti Ernő geográfus irányította és ellen
őrizte, akinek ezért köszönetemet fejezem ki.
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I. Kongó-Kordofani nyelvcsalád
I. A Niger-Kongói ág
WESTERMANN-BRYAN

GREENBERG

DELAFOSSE

DREXEL-SCHMIDT

I. Nyugat-Atlanti
nyelvek

I.A.l. NyugatAtlanti csoport
(az adyukru nyelv
kivételével)

II. Mande nyelvek
(a gan kivételével)

I.A.2. Mande csoport XIV. Niger—sónégali csoport

V. Gur nyelvek

I.A.3. Voltai (gur)
csoport

XII. Voltai csoport

IV. Kru nyelvek
VI. Kva nyelvek
VII. Elszigetelt nyel
vek csoportja
(Togói maradék
nyelvek)
Idoma (VTII. Elszige
telt nyelvek)

I.A.4. Kva csoport

X. Niger—kameruni Kebu nyelv
(2. Északi kö
csoport
zépső bantuid
XI. Alsó-Niger
csoport)
csoport
XIII. Elefántcsont
4. Déli bantuid
part —dahomey i
csoport
csoport
Manfu nyelvek
XV. Elefántcsont
part—libériai
csoport

X i n . Elefántcsont
part — dahomey i
csoport
XVI. Sénégal—
guineai csoport

1. Északi bantuid
csoport
2. Északi középső
bantuid csoport

Ngo-Nke nyelvek
(a szongaj kivé
telével)
2. Északi középső
bantuid csoport
3. Déli középső
bantuid csoport

VII. Elszigetelt nyel I.A.5. Benue-Kongó
vek csoportja
csoport
(nigériai nyelvek)
VIII. Elszigetelt (nem
főnévi osztályrago
zó) nyelvek cso
portja

X. Niger—kameruni
csoport

Longuda (VII. Elszi
getelt nyelvek cso
portja)
VIII. Elszigetelt nyel
vek csoportja
I X . Csádi nyelvek

Vule nyelvek
VT. Ubangi csoport
Manfu nyelvek
VIII. Chari csoport
I X . Niger—csádi
csoport
X. Niger—kameruni
csoport

I.A.6. Adamaua—
Keleti csoport
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DREXEL-SCHMIDT

I.B. Kordofani ág
I. Nílus—csádi csoport

I.B.l. Koalib csoport

5. Keleti bantuid csoport

Tegali
(I. Nílus—csádi csoportból)
IV. Kordofani csoport

I.B.2. Tegali csoport

Tegali (tegele) (a nílusi
nyelvek közül)
5. Keleti bantuid csoport

IV. Kordofani csoport

I.B.3. Talodi csoport

5. Keleti bantuid csoport

I. Nílus—csádi csoport
-f- tumtum (IV. kordofani csoport)

I.B.4. Tumtum csoport

5. Keleti bantuid csoport

I . Nílus—csádi csoport

I.B.5. Katla csoport

—

II. Nílus—Szaharái nyelvcsalád
.Szongaj (a XIV. Niger—
sénégali csoportból)

II. A. Szongaj ág

Szongaj
(Ngo-Nke nyelv)

Westermann—Bryan rendszerében ez a nyelv a III. csoportot alkotja
I . Nílus — csádi csoport

II.B. Szaharái ág

Kanuri nyelvek

I . Nílus—csádi csoport

U.C. Mába ág

Kanuri nyelvek
Manfu nyelvek

I. Nílus—csádi csoport

II.D. Fur ág

—

U.E. Chari—Nílusi ág
II.E.l. Kelet-Szudáni csoport
I . Nílus—csádi csoport

U.E.1.1. Núbiai alcsoport

II. Nílusi-abesszíniai
csoport

II.E.1.2. Murle stb. alcsoport

Barea
(az I. Nílus—csádi csoportból)

II.E.1.3. Barea

I I . Nílusi—abesszíniai
csoport

ILE. 1.4. Ingasszana

—

II. E. 1.5. Nyima, Afitti

—

I. Nílus—csádi csoport

II.E.l.6. Temein stb. alcsoport

—

I. Nílus—csádi csoport

U.E. 1.7. Merarit stb. alcsoport

—

—

Nílusi nyelvek

—
Hamita nyelvek
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I. Nílus—csádi csoport

U.E. 1.8. Dagu stb. al
csoport

II. Nílusi—abesszíniai
csoport

U.E. 1.9. Nílusi nyelvek
alcsoportja

DREXEL—SCMIDT

—
Nílusi nyelvek

III. Nílusi—egyenlítői
csoport
U.E. 1.10. Nyangija, teuszo

—

—

U.E.2. Közép-Szudáni nyelvek csoportja
VII. Chari-Ouadai csoport

II.E.2.1. Bongó stb. al
csoport

Kanuri nyelvek (részben)

Kredzs
(a Vl.Ubangi csoportból)

H.E.2.2. Kredzs

Kredzs (Vule nyelv)

VIII. Chari csoport
XII. Voltai csoport

II.E.2.3. Binga stb.

V. Nílus—kongói csoport
VI. Ubangi csoport

II.E.2.4. Moru stb. al
csoport

V. Nílus—kongói csoport

II.E.2.5. Mangbetu stb.
alcsoport

V. Nílus—kongói csoport

II.E.2.6. Mangbutu stb.
alcsoport

V. Nílus—kongói csoport

II.E.2.7. Lendu

Berta
(a II. Nílusi—abesszíniai
csoportból)

II.E.3. Berta

Kunama
(az I. Nílus—csádi cso
portból)

U.E.4. Kunama

I I . Nílusi—abesszíniai
csoport

II.F. Koma ág

—
Vule nyelvek

—
Lendu (Vule nyelv)

—

'
—

AZ AFRIKAI NYELVEK OSZTÁLYOZÁSÁNAK PBOBLÉMÁI

57

III. Afroázsiai nyelvcsalád
Csak a H L E . Csádi ágat ismertetem:
W E S T E R M A N N — B R Y AN

GREENBERG

DELAFOSSE

SCHMIDT—DREXEL

X. Csado-Hamita
nyelvek

1. Hausza stb. cso
port

I X . Niger—csádi
csoport

Hausza

X. Csado-Hamita
nyelvek

2. Kotoko csoport

VIII. Chari csoport
I X . Niger—csádi
csoport

Kanuri nyelvek

I X . Csádi nyelvek

3. Bata-Margi cso
port

I X . Niger—csádi
csoport

—

—

4. Hina stb. csoport

I X . Niger—csádi
csoport

—

—

5. Gidder

Gidder (a I X . Nigercsadi csoportból)

—

6. Mandara, Gamer-

I X . Niger—csádi
csoport)

—

7. Muszgu

Muszgu (a I X . Nigercsadi csoportból)

X. Csado-Hamita
nyelvek

8. Bana stb. csoport

I X . Niger—csádi
csoport

—

X. Csado-Hamita
nyelvek

9. Szomraj stb. cso
port

V n i . Chari csoport

—

I X . Csádi nyelvek

—

Muszgu (Kanuri
nyelv)

A 3, ill. 4 különböző osztályozási rendszert G R E E N B E R G elképzeléséhez
viszonyítva m u t a t t a m be. A többi egymásközt is más-más összefüggést ad.
A bantu nyelvek osztályozása:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Délkeleti csoport:
zulu, xhosa, swazi, csvana, szuto, venda, ronga, tonga, tszva stb. nyelvek
Központi déli csoport:
sona stb nyelvek
Központi keleti csoport:
nyandzsa, kinga, nkonde, konde stb. nyelvek
Központi északi csoport:
bemba, lamba, jembe, luba stb. nyelvek
Központi nyugati csoport:
lunda, csaze stb. nyelvek
Keleti partvidéki csoport:
szuahéli stb. nyelvek
Keleti csoport:
csambala, csaga, szagara, mvezi, hehe stb. nyelvek
Északkeleti csoport:
kavirondo, kamba, (gi)kuju, nande, hunde, ruanda, rundi, rega stb. nyelvek
Délnyugati csoport:
ambo, herero, hűmbe, nyengo, szubija, (csi)tonga, mbunda, mbundu stbnyelvek
Nyugati partvidéki csoport:
jaka, szongo, nzadi, kvango, (ki)kongo, stb. nyelvek
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K.
L.
M.
N.

Nyugati csoport:
bűbe, nyári, kumu, duala, szanaga, mpongve, kota stb. nyelvek
Északnyugati csoport:
dinga, teke, fang, (e)vondo stb. nyelvek
Cuvette (medence) csoport:
gengele, mbole, (e)konda, ngando, mongo, nkundo stb. nyelvek
Északi csoport:
ngombe, rumbu, ngbele, bva stb. nyelvek

4. Greenberg bizonyítékai
/ . Kongó-kordofani nyelvcsalád
G R E E N B E R G a nyugat-atlanti csoportot teljesen WESTERMANN érvelése
nyomán alakítja ki, és a nyelvág többi nyelveit szintén WESTERMANN nyugatszudáni anyagából veszi át. Az eltérés közte és a német afrikanista közt az,
hogy ő a fülbe nyelvet, amely e nép antropológiai sajátosságai folytán is min
dig talányos volt a kutatók számára, szintén ebbe a nyelvcsaládba, a niger
kongói ág nyugat-atlanti csoportjába sorolja, szoros rokonságba helyezi a
szererrel és a voloffal, ugyanakkor a szongaj nyelvet kizárja e családból és a
nílus-szaharai nyelvcsalád külön ágának számítja. 19 Végül még eltér W E S TERMANNtól abban, hogy az adamaua-keleti csoport állományát is ebbe az
ágba veszi be.
GREENBERG a niger-kongói anyag genetikai összefüggésére vonatkozóan
számos nyelvtani egyezést említ meg főképpen a névszói osztályok ragjainak
köréből. Szerinte nem változtat a lényegen, ha az egyik nyelv az osztály
ragot prefixumként, a másik ugyanazt szuffixumként használja, s az affixum
hiánya nem jelenti feltétlenül a rokonság ellenbizonyítékát, mert az egész
névszói osztályrendszer ezekben a nyelvekben leépülőben van, csupán a bantu
nyelvek őrizték meg klasszikus formáit. 20
A nyelvtani bizonyítékok felsorolása után szóegyeztetési, azaz inkább
szóhasonlósági listát találunk. A lista angol szóegységek megfelelőit adja a 6
niger-kongói csoport szerint szétbontva. Az afrikai nyelvekből válogatott
szavak szemelvényszerűen vannak összeállítva mind ebben, mind a későbbi
szóegyeztetési jegyzékekben. Az angol szóanyag elvben azonos a SWADESHféle listával (100-as, illetőleg 200-as), amely a glottochronológiai összehasonlí
tás alapja, csak helyenként módosította G R E E N B E R G az afrikai nyelveknek
megfelelőbb szóegységekkel (pl. elefánt), vagy olyan egységekkel, amelyek a
kisebb szójegyzékek anyagának jobban megfeleltek.
Bővebben foglalkozik a munka a fülbe rokonságának bizonyítékaival.
A fülbe és a szerer közti rokonságot hangtörvényekre épülő adatok támo
gatják (GREENBERG 1963: 26—28). MEiNHOPfal (1912) szemben bebizonyítja
G R E E N B E R G (1963: 28 — 30), hogy nincs elég adatunk ahhoz, hogy a fulbét
hamitának minősítsük. A nyelvtani egyezések nem meggyőzőek; kevés az
elfogadható közös szóanyag, s Meinhof több szót helytelenül t a r t rokonnak,
pl. fülbe toro'ri 'nagy elefánt' — szomáli dagon 'elefánt'.
A szerző igyekszik magyarázatot adni arra, hogy miért olvasztotta be a
bantu nyelveket a benue-kongói csoportba az ottani nyelvekkel egyenrangú
tagként. A rokonság igazolására bantu alapnyelvi és efik szóösszehasonlítá19
WESTERMANN—BRYAN (1952) műve már a nyugat-atlanti csoportban sorolja
fel a fulbét.
20
A személyek többes számát jelző ba prefixum maradványa a longuda nyelvben
a -b szuffixum (nyi-b 'ember').
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sokat idéz (33—34), amelyek közt fonetikai megfelelések állanak fent. Az 51
szópárból álló jegyzék a következő:
efik bantu alapnyelv jelentés
e: mindkettő,
l.-bà
•bàdé
BA: kettő
2. -bá
•bédé
mell
3. bat
bàdszámol
-bé
A.bí
e: rágalmaz
BA: gonosz(ság)
5. -bót
-bódl
kecske
kar
6.-bók
-bóka
7. -buá
-bwá
kutya
8.dahá
dághagy
9.dé
dá(ad) alszik
10. -démè
-démè
nyelv
dé11. diá
eszik
sző
12. dbk
dok-dú
13. -dór]
térd
14. don
dbnge: figyel
BA: rendben van
dóm
15. dóm
harap
-dí
16. -dúr/
gyökér
17. dw3í
-dUb
e: nehéz (nek érzik)
BA: nehéz(nek lenni)
18. /áí
páte: átölel
BA: megragad
pé19. fiá
e: tűzifa
BA: éget
20. /dí
-púdb
e: tajték
AB: hab, tajték
2 1 . -kár]
-kádá
faszén
22. -Kfcó
-kbk'b
e: kakas
BA: szárnyas,
baromfi
23. fcdr?
-kódó
e: magas (nak lenni)
BA: nagy
rák
24. kórja
-kádá
25. fcôp
-kbbú
köldök

efik bantu alapnyel v
jelentés
e: hozzátesz
26..Hí
kódBA: nő, erős(nek
lenni)
kú27. kpá
meghal
28. -kpè
-gwè
leopárd
29. -kút
-kúdu
teknősbéka
30. ma
mádbefejez
31. mén
mèdnyel
bmlát
32. mbnó
33. -nám
nyàmà
állat
-nà
34. -nàn
négy
35.-nèn
nbní
e: szárnya
BA: madár
36. nîmé
dímelolt
37. niín
-néné
e : hosszú(nak lenni)
BA: nagy
38. -nuà
-nwà
száj
39. sák
séknevet
-sé
40. -sbr]
föld
41. -suèné
•s bni
szégyen
42. iá
-tátó
három
e: alja
43. -ták
-tákb
BA: fenék
tè
mond
44. íe
45, tém
téme: vág
BA: levág
öt
46. tíon
tááno
fa
•té
47. -tó
fül
tb
48. -tór]
tún
49. -tbr]
e: vágy
BA: kíván
50. wöt
bódmegöl
51. yén
-jáná
gyermek
(BA = bantu alapnyelv)

A további indokolás az, hogy amíg a 3. és 4. bantu névszói osztály *mu,
illetve *mi prefixuma, továbbá e két osztály névmási alakja *yu és *yi megmagyarázható a nyugati szudáni alapnyelvi *u és *i alakokból való új alkotásként, a nyugati szudáni alakok nem magyarázhatók a bantu alapnyelvi
alakokból, ugyanis az előbbiek olyan korszakból valók, amikor még a : pre
fixumok nem kezdődtek nazálissal. Más hasonló, a történeti adatok hiányá
ban a belső rekonstrukció tényeire való hivatkozások után GREENBERG azzal
érvel, hogy ez az újabb elmélet a bantu népek őshazájáról is elárul valamit.
A Benue folyó középső folyásától indult el a bantu népek vándorlása észak
keleti irányban, s ez az út a néprajzi adatokon kívül nyelvtudományi követ
keztetésekkel is alátámasztható. Végül nyilvánvaló T-T a szerző szerint —,
hogy a besorolás szempontjából teljesen közömbös, hogy a bantu nyelveket
mennyien és milyen kiterjedt területen beszélik.
A kordofani nyelvek és a niger-kongói nyelvek összetartozásának iga
zolásaként a szólistán kívül nyelvtani egyeztetéseket találunk. Főként név
mási és névszói osztályrag-egyeztetésekről van szó. Meg kell jegyezni, hogy
az általában egy vagy két hangból álló elemek közt nemcsak hasonlóság,
hanem gyakran szinte teljes azonosság látszik.
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II. Nílus-szaharai

nyelvcsalád

A nílusi és nílusi hamita nyelveknek (beleértve a núbiait) a keleti szudáni
csoportba való összefoglalását bizonyítandó elsőnek M E I N H O F ellenérveivel
kell megküzdeni. M E I N H O F (1912) ugyanis e nyelveket hamitának tartja, habár
csak a maszai adataiból következteti ki ezt a nézetét. GREENBERG kimutatja,
hogy M E I N H O F mennyire kevés, nem egybehangzó és nem mindig helyesen
értékelt nyelvtani és lexikális egyeztetésből állította fel hipotézisét. GREENBERG
szerint az eddigi állításokkal szemben valótlan az, hogy a nílusi nyelvek sok
kal egyszerűbb szerkezetűek a nílusi hamita nyelvekhez képest. A silluk és a
nuer elszigetelő sajátságai amellett későbbi fejlődés következményei, akárcsak a
kínai vagy az angol nyelvé. Igaz, hogy a nílusi hamita nyelvekben szintén
megvan a genus kategóriája, két nem ellentétében, de ugyanez a helyzet a
francia és az észak-amerikai csinuk nyelvben. De a nílusi hamita nyelvek
genuskülönbsége alakilag egészen más, mint a tényleges hamita nyelveké
(hamita masc. valamilyen mássalhangzó — femininum -t, a nílusi hamita
nyelvekben masculinum -l — femininum -n, de a nílusi silluk nyelvben ugyanez
az alaki különbség van meg: na-l 'fiú' — na-n 'lány'). A bizonyítékok sorát
külön szóegyeztetési lista zárja le.
A közép-szudáni nyelvek csoportjának neve mutatja, hogy az ide
tartozó nyelvek földrajzilag hol találhatók. E csoport két kiemelt nyelvvel, a.
bertával és a kunamával együtt alkotja a chari-nílusi ágat, amely a szaharai
nyelvekkel (kanuri, teda, zagava stb.) és a szongajjal, valamint más kisebb
létszámú ágakkal együtt része a nílus-szaharai nyelvcsaládnak.
GREENBERG sok tételből és két külön szóegyeztető táblázatból bizony
gatja ezeknek a nyelveknek, illetőleg nyelvek csoportjának a rokonságát.
A nyelvtani bizonyítékokat szintén két részre osztja, az egyik a chari-nílusi
ágon belüli rokonságot, a másik a nyelvcsalád egyes ágainak egymáshoz való
viszonyát hivatott igazolni. Mindkét rész nagyjából ugyanazoknak a nyelv
tani elemeknek a hasonlóságát mutatja ki. A többes számú t, n és i ragok
előfordulási eseteit példának idézem GREENBERG anyagából (1963: 114, 131):

t rag

n rag

i rag

A. chari-nílusi csoport nyelveinek rokonsága
(a sorszám az alcsoportok számát jelzi)
1.
2.
3.
9.

dair -du
didinga -ta
barea -ta
silluk, ]
dinka, \ -t
nuer
maszai -ta, -to

A -ti többes szám a
bertában is megvan

1. dair -m
diliing -eni, -iny, -ni
2. didinga -ni, -na, -n
6. temein -n, -in
9. nuer -ni
lango -an, -a, -ni
silluk -ni
maszai, 1
lotuko, î -in
teszo
nandi -en, -in

1.
2.
6.
9.

nubiai -i
didinga -i
temein -i
silluk,
|
acsoli, J -i
lango
maszai -i
bari -e
kunama -i
berta -e stb
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B. nílus-szaharai család ágainak rokonsága
mimi -tu, -d
m á b a -tu

szongaj -an
mimi -ni

III.

Afroázsiai

mába -i
mimi -i

nyelvcsalád

GREENBERG rendszeréből két sajátságot kell kiemelni; először a csádi
nyelveknek ebbe a nyelvcsaládba külön ágként való besorolását, másodszor a
többi ág egymáshoz való hierarchiáját. Ami a csádi nyelveket, vagyis a hauszát
és a hauszával rokon nyelveket illeti, ezeknek hamita jellegét már sok kutató
előbb felismerte, már Meinhof előtt is ( L E P S I U S ) , és az ellenkező vélemények
( D R E X E L ) ellenére szinte átment a köztudatba, úgyhogy COHEN (1947) már
felveszi a szemito-hamita összehasonlító anyagba. GREENBERG a csádi nyelvek
csoportját sokkal jobban kiszélesíti, mint amennyire a hausza közvetlen
rokonsága ezt indokolttá tenné, és ide sorol más nyugati szudáni (pl. egyes
kanuri) nyelveket. GREENBERG (1963:46) erről csak annyit mond, hogy a
besorolás konzervatív jellegű. A bizonyítékok között szerepel a femininum -t
ragja, amely a szemito-hamita nyelvekre jellemző, de megvan a csádi nyel
vekben is. Ezen kívül ismét szóegyeztetések egészítik ki a bizonyítékokat.
Ami az afro-ázsiainak nevezett szemito-hamita nyelvek új beosztását
illeti, vagyis hogy a szemita nem a hamitával alkotja e nyelvcsaládot, hanem
csak annak egy ága a berber, a kusita, az egyiptomi és most már a csádi
nyelvek ágával együtt, abban főként COHEN (1947) felfogását teszi magáévá.
Ennek a kérdésnek a taglalása nem tartozik a szorosabban vett afrikanisztika
tárgykörébe.

IV.

Koiszan

nyelvcsalád

GREENBERG főként MEiNHOFfal (1912) száll vitába, s tagadja e nyelvek
nek hamita eredetét. Meg kell jegyezni, hogy ez különben sem volt általánosan
elfogadott tétel. A nyelvtani és főleg a szókincs egyező elemein kívül igen
fontos bizonyítéka a családnak a csettintő hangok megléte, amelyek feltehe
tően ezekben a nyelvekben fejlődtek ki eredetileg.

5. Greenberg bizonyítékainak értékelése
Mi az értéke az amerikai kutató bizonyító anyagának? Mennyiben
Helytálló az érvelése? Sajnos, mindaz a hatalmas adattömeg, amely az olvasó
«lé tárul, egyáltalán nem bizonyít semmit, kivéve azokat az eseteket (nem
mindegyik GREENBERG saját összeállítása), ahol hangtörvények állanak
fenn. GREENBERG osztályozási rendszere és összehasonlításai a maguk egé
szében legfeljebb munkahipotézisnak fogadhatók el, s a további kutatások,
összehasonlítások fogják állításait tételesen megvizsgálni, igazolni vagy
elvetni. De negatív bizonyító ereje van GREENBERG összehasonlításainak

FODOR ISTVÁN

62

azokkal a kutatókkal (főként MEiNHOFfal) szemben, akik szintén hangtör
vények nélküli hasonlóságok alapján rokonítanak afrikai nyelveket. 21
A következőkben bemutatok néhány példát GREENBERG hangtörvénye
ken és hangtörvények nélküli, csak hasonlóságon alapuló egyeztetéseiből.
A 33. lapon közölt bantu alapnyelvi — efik szóhasonlításból az alábbi
törvényszerűségek állapíthatók meg:
a) Szókezdő mássalhangzó-megfelelések
bantu
alapnyelv

P
b
t
d
k
gw

efik

f
b
t
d
k
kp

kivétel
(tétel sorszáma)

32., 50.
36.

bantu
alapnyelv

n
ny
s
j

efik

kivétel
(tétel sorszáma)

n
n
s
y

b) Nem szókezdő mássalhangzó
b
t
d

P
t
t

k
g

k
h

42.
1., 2., 23., 24.,
30., 31.

m
n

n
n

ng

n

c) Első szótag magánhangzója
à
á
è
é
s
í

à
á
è

24., -51.

ó

à
ó
ó
ó

ú

?

0

?

a
ù

ó
ó

37.
17.

12.
26.
35.
25., 4 1 .

A bantu alapnyelvi második szótagbeli magánhangzónak 0 felel meg, deszámos ellenkező példa is van rá. Ilyen esetben a megfelelések közt nem lehet
pontos szabályszerűséget felállítani a közölt példákból.
A példaanyag kis számából persze nem derülhet ki, hogy a valóban sza
bályosnak látszó megfelelések vannak-e többségben, vagy a „kivételek"
közt kellene-e nagyobb rendet teremteni, ezt csak a speciális nyelvi vizsgá
latok dönthetik el.

21
GREENBERGtől nem tipológikus, hanem genetikus osztályozási módszert és;
eredményeket kell számonkérnünk, hisz ő maga jelenti ki munkája ilyen irányú cél
kitűzését az első mondatban (1963: 1): „The présent volume contains a complète genetic
classification of the languages of Africa".
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Tanulságos a fülbe és szerer közti összehasonlítás a kezdő mássalhang
zók szerint (GREENBERG 1963: 26):
bantu alapnyelvi adatok

g
k
d
t
1
D

s z e r e r a d a t o k
zárhang
réshang
nazális

k
k
t
t
1
d

g
X

r
d
1
d

ng
k
nd
t
1
d

f ü l b e
a d a t o k
zárhang
réshang
nazális

g
k
d
t
1
D

w/y
h
r
t
1
D

ng
k
nd
t
1
D

GREENBERG következő oldalon (1963: 27—28) hozott példái lényegében alá
támasztják ezt a megfelelést, sőt a labiális zárhangokra és egyéb mással
hangzókra vonatkozó szabályszerű megfelelések is kiolvashatók belőlük, h a b á r
a példák száma egy-egy helyzetre kevés. A fenti táblázattal szemben két ellent
mondó adat van:
1. a fülbe d kezdő mássalhangzónak nem t felel meg, hanem ugyan
csak d: dan 'fehér(nek lenni)' azonos hangalak található mindkét nyelvben;
2. a fülbe kezdő g zárhangnak nem k felel meg, hanem g : fülbe guj-ja
'lop' — szerer gud.

Ez a néhány ellentmondás a nyelvi folyamatok alapos ismeretében esetleg
megmagyarázható. GREENBERG a rövid szóegyeztetésben nem különbözteti
meg a szabályszerű hangmegfeleléssel azonos és a neki ellentmondó példákat.
Ez nyilvánvalóan következik abból a felfogásból, hogy ő az egyeztetéseket
végeredményben az adatok hasonlósága alapján végezte el, s a fenti két kivételt
mutató alak is eleget tesz ennek a követelménynek.
H O H E N B E R G E R (1956) kritikájára adott válaszában GREENBERG (1957:
368) szabályos hangmegfelelésekre hivatkozik. A „nyelv" és „repül" jelentésű
egyező szavakban a bari d hangnak szó elején tesz, karamodzsong és maszai j
illetve nandi, szúk és más nílusi nyelvekben l hang felel meg. Idézem a ,,repül"
megfeleléseinek példáját:
Nílusi 1. dinka luarj, nuer luaq, rwóm
2. silluk hvarjgojlwar], dzsur aluarjo, acsoli aneero, lango huaiqni, dzsaluo
luarjini, alur muäne
Nílusi-hamita 1. bari kadorjonti/kadorjon, karamodzsong (a)keju, teszo (e)cucut
(e)cucu, lotuko (na)jarjati, maszai
(oljojorjanij(iljojorja,
nandi kaliar\\kolior\P'
22
I t t GREENBERG már majdnem olyan akkurátus pontossággal adja meg a hang
szabályokat, mint pl. WESTERMANN. Vegyünk tőle egy példát (WESTERMANN 1928: 70):
,,/ im In- und Auslaut
Bulom yamfa, yanfa, Temne y-amfa Betrug, Bulom gbamfa, Temne gbanfa Beutel.
Auslautendes / ist im Bulom . . . h geworden und dann ausgefallen: Bulom dji, Temne
dif, Bulom yi, Temne yif fragen, Bulom tu, Temne tuf spucken, Bulom hg, Temne fof
sprechen."
WESTERMANN hangtörvényei tehát annyiban pontosabbak, hogy fonetikai hely
zethez kötöttek. Persze, lehet, hogy a GREENBERGtől idézett hangmegfelelés szó elején»
végén és közepén egyaránt fennáll.
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A következőkben olyan egyeztetési kísérleteket mutatok be, amelyek
iben az egyes hangok nyelvenkénti megfelelései nélkülözik a szabályszerűség
látszatát. Először a szóösszehasonlításokból mutatok be példákat.
Mindjárt a bevezető módszertani fejezetben (GREENBERG 1963: 4)
találunk néhány kiválasztott lexikális egységet, amelyeknek megfelelőit 8
afrikai nyelven adja meg. Ez a 8 nyelv két nyelvcsaládba tartozik, a nílusszaharai nyelvcsalád szaharai ágába az 1. berti, a 3. teda, a 6. kanuri és a 8.
zagava, a niger-kongói családba pedig a 2. kotopo, 4. aholo, 5. bantu alap
nyelv és a 7. efik. A teda és a kanuri a 7 szóegységből kettőben határozott
hangtörvényszerű megfelelést mutat:

teda
kanuri

egy
toro
tilo

kettő
ou
ndi

három
agozo
yasko

kéz
daho
kela

szem
samo
sim

fül
sumo
sumo

száj
ci
ci

H a több adat nem állana rendelkezésünkre, akkor a fentiek alapján
meg lehetne kockáztatni azt a feltevést, hogy a szókezdő s hang és a szó bel
sejében levő m hang a két nyelvben megegyezik (lásd a ,,szem" és ,,fül"
megfelelőit). Ezzel szemben hiába egyezik hangról hangra a ,,száj" két meg
felelője, nincs olyan példánk, amely a c hang megfelelésének ellenőrzésére
való volna. A „ k e t t ő " alatti cu és ndi persze éppen úgy összefügghet etimológikusan, mint az előbbi két alak (ebben az esetben épp itt lehet az ellenpélda),
erről azonban semmi bizonyítékunk nincs, maga GREENBERG sem veszi azo
nosnak őket. Lehet, hogy az ,,egy" megfelelői valóban azonos eredetűek,
azoknak látszanak, de sem a t sem a szó belsejében levő r\l megfelelésekről
közelebbit nem tudhatunk.
A határozott ellentmondást a következő szópárban találjuk meg, ahol
GREENBERG teljes etimológikus azonosságot vél felfedezni:

berti
i:eda

egy
sang
toro

kettő
su
cu

három
soti
agozo

kéz
yung
daho

szem
sing
samo

fül
—
sumo

száj
a
ci

H a a ,,kettő" megfelelői szabályosak, akkor nem azok a ,,szem" meg
felelői, mert akkor a teda alaknak carao-nak kellene lenni, ha viszont a ,,szem"
megfelelői szabályosak, akkor a „ k e t t ő " megfelelői nem azok, mert ebben az
esetben a teda alaknak su-naik kellene lenni.
A következő példák az egyes fejezetek bizonyító anyagának szóhasonlí
tásaiból valók. A szóegységek sorszámai azonosak a GREENBERG által adott
sorszámokkal, a nyelvi csoportok ugyancsak GREENBERG szerint vannak sor
számozva. A hangtörvények szempontjából kifejezetten ellentmondó adatokat
kiemelt betűtípussal jelöltem meg. Az egyszerűség kedvéért az alapnyelvi
adatokhoz nem teszek *-ot.
A táblázatok címe utáni zárójelben levő szám a GREENBERG által közölt
szóegyeztető lista első lapszámát jelenti. A niger-kongói nyelvek 5. csoport
j á n a k adatai közt szereplő BA jelzés a bantu alapnyelvi adatot mutatja.

A niger-kongói nyelvek összehasonlított szóanyaga (13)
Szókezdő bilabiális zárhangok

Ül

Nyelvcsoportok
Szóegységek

1.

2.

3.

4.

5.

6.

4. has

kiszi puli
banyun be:r
kobiana,' "))abu
,
n
kasszanga
J

bambára furu
szuszu furi
'abdomen'
kono ebu

mosszi pu(ga)
dagomba puri
tobote (de)po(l)

likpe (ka)fo
idoma ipu
igala efu
idzso furo

| , fekete

temne bi 'feketé
nek lenni'

bozo (szoninke)
bibi
dyula fi
kveni béri 'éj
szaka'

kulango bi
kabre biyo
'feketének
lenni'
dogoszie biri(ge)

aholo bibi
rése ubiru
kukuruku bi
boritszu ebr
'sötétnek lenni' efik obubit
idoma obi 'sötét
ség'

dzsen bi
daka vir (ki)
mumuje viri
zande bi
nzakara bibiri
gbanziri bi
ndogo bvibvi
szango bi 'éjszaka'
banda bi 'éjjel'

9. mell

biafada (a)bili
mandyak pil
konyagi (i)bal

tobote (de)bil
dagari bére
gurma (li)be(li)

likpe (le)mi
akposzo (e)vi
nupe (e)be

kentu (a)me
akunakuna ebi
BA (de)-bede

fali bet(ku)
jaszing bi
dzsen mi
mumuje mi

10. gyermek

fülbe bH
szerer szin bi
balante (m)bi

mosS7Ábi(ga)
sziti bi
bariba bii

adele ebi
eve vi
gbari (e)bi

koro ebiya
kamuku boo
BA biad- 'szül'

mangbei bi(ga)
jaszing bie
koke ba
gbaja be
ndogo bvi

49. fehér

dyola fur
limba fufu
gola fua

avuna pőa
sziszala pula
mosszi pel(ya)

adele fu
eve fu
tvi fufu

efik fua, fia
bute eburi
tiv pupu

mumuje puru
mbum fu
vere bule
ngbandi vulu

mende puru
szja foro
boko púra

bute bur
dzsandzsi epuru
BA pu

mumuje buru
taram fu
nielim hul
nzakara vuru
bvaka bu
barambo bulu

II.
A niger-kongói nyelvek összehasonlított szóanyaga (13)
Szókezdő dentális zárhangok
Nyelvcsoportok
Szóegységek

1.

2.

3.

12. vág

kpelle te
vai tie
mende tewe

bwamu ta

nyangbo te
basza te
guang te

20. (le)esik

manó to
kpelle to

kaszena to
avuna tua
kabre tolu

tvi to
likpe tsue
igala ata

37. köpés, nyál

limba tutu 'köp'
serbro Ou 'köp'
fülbe tuta 'köp'

38. só

balante tom
bidjogo nto

39. mond

5.

4.

avatime (si)ta
eve ta
joruba ito

-

mbum te
ngbandi de
zande de
mbum to
nzakara, ! . .
zande
bvaka te
gbanziri ti
mba te
banda te

BA -ta

mbum sa(m)
vere ta(tu)
csamba so(ra)
gbaja sa
ndogo tso
mbum to(m)
mumuje tä
gbaja to, tor)

legba to(m)
kabre do(m)
avuna ta
dagari tohe
csala tage

6.

adele ta
eve ta
bini ta

bute ta
BAíi
efik te 'beszél'

gbaja to
banda to

in.
A niger—kongói nyelvek összehasonlított szóanyaga (13)
Szókezdő dentális mássalhangzók
Nyelvcsoportok
Szóegységek

5.

2.

3. van

temne re

mende le

keszele de

eve le
ibo di, ri
szantrokofi le

efik di
BA de

gbaja de
indri le
feroge li

6. harap

mandyak rumé
balante doma

bambára dumu
'eszik'
szuszu don 'eszik'

mosszi dumi '
csala do?j
kabre dum

kebu dom
adele dor\.
guang dur]

bute nom
efik dom
BA dom

daka lom
vére rom
mbum lor\
mba nomo
amadi romgo

dyula la

dagari da
gan la 'tűz'
mosszi da (re)
- , ' J[ óla 'tűz'
minianka tyä(ga) idoma

boritsu ula 'tűz'

vére ula 'időszak'
mumuje ki 'égi
test'
mbum lo 'időszak
szango la 'égi
test'
majogo ela 'égi
test'
darambo ora 'idő
szak'

13. nap (égitest
és időszak,
hol mindkét
jelentésben,
hol csak az
egyik vagy
csak a másik
jelentésben)

31. hosszú(nak
lenni)

J>

£T'h

4.

6.

1.

3.

„

Ijele dwal
bariba deeya
avuna lo 'mély(nek lenni)'

bute le 'mély'
mbum di hoszeve didi
nyangbo dada
varvar (mambila)
szú, mély'
'hosszú, magas
da 'hosszú, ma- banda de 'hoszgas(nak lenni)'
szú, móly(nek
ínak lenni)' •
BA de
lenni)'
akje du
gbaja du
dzso (alapnyelv)
ala 'messze'

IV.
A niger—kongói nyelvek összehasonlított szóanyaga (13)
Szókezdő nazálisok

&

Nyelvcsoportok
Szóegységek

1.

2.

16. iszik

19. szem

mampa (bulom)
nyeny
ankarasz (bidyogo) ne

malinké nya
dan nya
szuszu nia

3.

4.

5.

6.

mosszi nyu
csala nyo \
sziszala nyöa

lefana ni
eve no
bini nwo

efik rjworj
BA mu(a)
szuahéli nywa
duala nyo
pedi nwa

nielim nyi
longuda nyo
szango nio

nafana nye(ne)
sziszala ni
mosszi ni(fu)

aholo (e)nu
ibo anya
abure enyi

efik enyin

jungur nu
longuda nyu (la)
kam anu
dzsen nin
kumba no(r)
nielim nyi

V.
A niger-kongói nyelvek összehasonlított szóanyaga (13)
Szókezdő mediopalatalis mássalhangzók
Nyelvcsoportok
Szóegységek
14. meghal

35. nyak

1.

2.

3.

numu,l
minianka ku
ligbi, Ykpä 'megöl' tobote kpi
huelaj
bariba gbi
kpelle korj
vai kan
bambára kä
-

4.

5.

6.

likpe kpi
eve ku
joruba ku

bute ku
efik kpa
BA ku

szango kui
zande kpi
gbanziri kpwi

tvi ekorj
gan kwe
likpe okwe

olulomo (de)kolo
bute kor
BA kodo

namsi kol(ko)
szango golo, goro
zande goro
majogo guru
gbanziri, 1 s ,
barambo J

VI.
A keleti szudáni nyelvek összehasonlított szóanyaga (95)
Szókezdő labiális mássalhangzók

Szóegysógek

1.

2.

4.

7.

9.

85. önt

kenuzi, 1 .
dongola J
"

dinka byok
nuer bok 'dob'
bari buk
nandi apuk
maszai ibuko
'kiont'

87. gazdag

kenuzi, 1
dongola J

lotuko bara
teszo pwar
'sok(nak lenni)'
lango pol
'sok(nak lenni)'
acsoli po.l 'sok'

b

didinga buret

96. füst

112. tíz
122. víz.

lotuko afuro
karamodzsong apuru
nandi puret
bari kdpurdt

kordofani
nubiai bűre

merarit mer
ingasszana fik, feko

temein bor]

bari mere
nuer,
acsoli,
lango,
silluk,
luo

pi

teszo (aki)pi
nandi peik
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VII.
A keleti szudáni nyelvek összehasonlított szóanyaga (95)
Szókezdő dentális zárhangok
Szóegységek
Nyelv
csoportok

1. m i n d e n , egész

13. h a s

32. t e h é n

76. h o l d

1
1.

m i d o b túrna
d a i r tuarj

2.

mekan

nílusi n u b i a i tu:
ó n u b i a i tu

k e n u z i ti
m a h a s z ti

d i d i n g a tarja,

udamu

b a r e a taua

3.

tena

•

4.

i n g a s s z a n a tom,

5.

t e m e i n nte-q,

tok

ingasszana
turu

kltuk

6.

s z u n g o r ut

7.

8.

9.

l o t u k o ddarj
turkana
da:da:n
karamodzsong
da.darj

t u r k a n a etau 'szív'
l a n g o etau 'állat
szíve'

m e r a r i t te:
t a m a te:

d a g u (darfuri)
teinyei,
tukkei
szila teinyi

dagu

silluk dearj, dok
b a r i kiter)
l o t u k o (ne)terj
teszo akiterj
maszai
(en)klterj,
(in)kiSu
n a n d i tény, tic

bari
tyer(ja)
'fénylik'

n y a n g i j a dhio

10.

\

\

tulurjei
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VIII.
A nílus-szaharai nyelvek összehasonlított szóanyaga (133)
Szókezdő dentális zárhangok
Nyelvcsoportok
Szóegységek
8. megjön

szongaj

chari—nílusi

•

koma

dzserma dira

kunama do:la
dilling tar
didinga dolan
barea til, tül
bari d^ur
turkana dol

gumuz tona

51. föld

gao dau
timbuktu dow
'por'

kordofani núbiai twd
'alatt'
dagu (darfuri) toadei
teszo adayi 'por'

gule du

58. (le)esik

gao do 'lefelé
megy a
folyó felé'

kunama du
mangbetu ode
madi d">e
kredzs ade, ode le
száll'
teszo ado

dzserma de

bagirmi di
madi ad ">u
kredzs adde 'hol?'
kordofani núbiai de
'hol?'
dzsur di
silluk adi
bari ada, da 'hogyan'
nuer Idl, dl' hogyan'

•

148. mi(csoda) ?

zagava iddi

\mmivi du(ruskin)
zagava te(ge),
toi(ge)

uduk dadi

*

•

szaharai

daza ndi
kanuri ndu
'hol?'

IX.
Az afroázsiai nyelvek összehasonlított szó anyaga (51)
Szókezdő bilabiális zöngétlen mássalhangzók
Nyelvcsoportok
csádi nyelvek
Szóegységek (alcsoportok
számozva)

31. virág

1. hausza fűre:
2. buduma phorio

32. repül

1. ankva p'iaar 'ugrik'
angasz piar 'ugr^k'
2. buduma /ar 'repül,
ugrik'

kusita nyelvek
(alcsoportok
kezdőbetűkkel)

berber nyelvek

Ë. bedzsa far
szaho fire
Ny. dzsandzsero fura
Kö. kamir,
fir 'gyü
bogo,
mölcs'
demba,
kvara
Ë. bedzsa fa.r
'ugrik'
Kö. bojo fir y 'el
menekül'

silluk firri

egyiptomi

szemita nyelvek

pr(t) 'gyümölcs'
PrV 'gyümölcsöt hoz'

héber pdri 'gyümölcs'
geez färyä, färäyä
'virágzik'
ugarita pr 'gyümölcs'

p"> 'repül, elmenekül'

arab farra 'elmenekül'
arám far 'elmenekül'
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X.
Az afroázsiai nyelvek összehasonlított szóanyaga (51)
Szókezdő bilabiális zöngés mássalhangzók
Nyelvcsoportok
Szóegy
ségek

csádi nyelvek
(alcsoportok
számozva)

kusita nyelvek
(alcsoportok
kezdőbetűkkel)

•SÄ

szemita nyelvek

S S.

20. jön

1. dera ba 'elmegy'
Ë. bedzsa ba:y 'megy'
3. hona bai
Ke. afar, 1 , , <• ,
gabin bei
galla
'lemegy
tera ba
szidamo
ba
'megy'
8. kulung ba
9. szokoro ba 'megy'

héber fo
arab ba:t 'vissza
tér'
geez &o?

40. ház

1. boleva bin
Ke. szidamo min
dera mina
'épít'
mine 'ház'
2. logone ven
Kö. kamir rjin
3. kobocsi vine
4. gisziga vir]
szokoro be:ni 'épít'

arab bana 'épít'
héber &o«o 'épít1*

, %

M
*»

Xi.
Az afróázsiai nyelvek összehasonlított szóanyaga (5Í)
Szókezdő dentális réshangok
Nyelvcsoportok
csádi nyelvek
(alcsoportok
számozva)

kusita nyelvek
(alcsoportok
kezdőbetűvel)

berber nyelvek

60. gyökér

1. hausza saywa
boleva sorin
angasz si:n
6. mandara sallwa:
7. muszgu salawor)

Ë. bedzsa sar 'ütőér'
Kö. kamir,
.
,b o 2g o 1j> zir
Ny. baszketo zir

tuareg azar, asur
'ideg'
beni sznosu azwdr
'ín, véna, gyökér'

66. hat (számnév)

1. hausza sidda
5. gidder serre
7. muszgu sa.ra
9. modgel side:

67. ég(bolt)

1. hausza sama 'fent'
2. logone sama 'eső'
3. gudo zim
6. mandara samava

Szóegységek

72. nyelv (test
rész)

1. hausza harëe,
halêe
angasz lis
7. muszgu alesi
9. mubi lisi

egyiptomi

szemita nyelvek

héber ëereS
akkád sursu
arab Sirs 'gyökér,
véna'

sys, srs

arab sitt
héber Seë

arab sama:?
akkád ëame
héber som(ayyim)

ils

óegyiptomi ns
kopt (szabid) las

arab lisa.n
héber foson

m
Á koiszan nyelvek összehasonlított szóanyaga (75)
Szókezdő dentális mássalhangzók
Nyelvek
nogau kung

auen

hatsza

Szóegységek

naron

ts'oko 'fa(anyag),
hamu'

too

do to

tau,

17. fivér

tsia

tsï, c%

sin

asi 'nőtestvér'

20. visz

tene

tana, tani, tere

tanni, tenne

tané, tani, tene

38. zsír

hits'ape

55. tud, ismer

tsa

3. hamu

sa, sa: 'érez, ért,
hall'

66. éjszaka

eu, du 'lefekszik'

Su 'lefekszik'

91. áll (ige)

tso

tsau

tscjho

105. ért

tsaha, tsaieta

113. nő,
asszony

szandave

tani

tue

due 'sötét(nek]
lenni'

tsar]

te

cau

tsoa 'ülep'

le

t?e

tsowa

tsau 'kéz, ujj,
kar, farok'
tsomhe

saa

dama

hicsvare
joaa

tsao

jan, dzan
ts'a 'hall'

98. farok

tou(ëa)

nama—
hottentotta

tamesu,
tamitsu

76
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A táblázatokat már eleve csak intuitív módszerrel lehetett összeállí
tani, és nem bizonyos, hogy valóban azt hivatottak példázni, amit a táblá
zatok címéül választottam (pl. szókezdő bilabiális zárhangok), vagy egyáltalán
ugyanannak a hangnak a realizációs változatait tükrözik-e vissza. A példák alegegyszerűbb esetekkel foglalkoznak, a magánhangzók megfeleléseinek össze
állítására nem vállalkoztam. A fontosabb ellentmondásokat röviden össze
gezem:
I. A bantu alapnyelvi adatok két különböző hang (p — b) különbsé
gére utalnak, s ezt alátámasztani látszanak a mosszi adatok is (p — b). De ha amosszi 4. és 49. szóegységben levő adata jó (p — p), akkor a mumuje adatok
ellentmondók (b — p).
II. A kpelle és a mbum két-két adata megegyezik egymással (t — t)>
de akkor a zande megfelelő két adata ellentmond nekik (d — t).
III. A három bantu alapnyelvi adat egybehangzó (d), őket erősíti a
két efik adat (d), de ellentmond nekik a bute (n — l) és a mbum két-kétadata (l — d).
IV. H a a nielim két adata helyes (ny), akkor nem egyezhet az efik (r\w
— ny), a mosszi (ny — n) és a sziszala (ny — n) két-két adata vagy viszont.
V. H a a bantu alapnyelvi adatok helyesek (k), akkor nem tartozhat
nak egybe a szango (k — g), a zande (kp — g) és a gbanziri (kpw — g) ada
tok vagy viszont, ugyancsak kétséges a likpe (kp — kw) helyzete.
VI. H a a kenuzi és a dongola adatok szabályszerűek (b), és ezeknek
felel meg a nandi (p), a lango (p), és az acsoli (p), akkor a bari (p — b)
és a nuer (p -— b) ellentmond nekik. Ebben a táblázatban nemcsak a meg
felelés, de még az ellentmondás sem olyan világos, mert nem lehet közvetlen
arányosságokat találni.
VII. H a az ingasszana (t) és a dagu (t) adatai szabályszerűek, akkor a.
bari két adata ellentmond nekik (t — ty).
VUE.'Ha a szongaj adatok, főleg persze a két gao nyelvi (d), szabály
szerűek, akkor a zagava ellentmond nekik (dd — t).
I X . A buduma adatok közül valamelyik nyilván téves, mert szabály
szerűen ugyanazt a kezdő hangot kellene várnunk mindkét esetben.
X. A szokoro, a dera és a szidamo alakok ellentmondók, mert nem
felel meg nekik azonos kezdőhang.
XI. A hausza és a mandara alakok kezdőhangjainak különbsége minden
szabályosság ellen szól. Különösen a harsé és halse változatok tűnnek fel
nemcsak szabálytalan hangmegfelelésükkel, hanem teljesen különböző hang
testükkel.
X I I . Szinte mindegyik esetben más-más kezdő mássalhangzót találunk, a
megegyezés mindössze annyi, hogy kevés kivétellel valamilyen dentális szó
kezdő mássalhangzóról van szó.
GREENBERG bizonyítékait nemcsak szóegyezésekre, hanem nyelvtani
egyezésekre is alapította. A következőkben bemutatok néhány olyan példát,
amelyekben a nyelvtani egyezések teljesen ellentmondanak a szóegyezteté
seknek a hangtörvények szempontjából.
GREENBERG (1963: 111) a keleti szudáni nyelveknek a többi charinílusi nyelvvel való összetartozásának igazolására megemlíti a mutatónév
mások t hangelemének azonosságát: 1. nílusi núbiai te(r); dair tu, diliing
tendi; 2. didinga ci; 3. barea ti; 7. merarit te. H a összevetjük a VH. táblá
zattal, akkor a többi t kezdőhangú szóval egyetemben a didinga szó is t hang-
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ulakban áll (tarja, tena). Tehát vagy a ci névmási alak, vagy a „telién" szó
<iidinga megfelelője nem tartozik bele ebbe az egyeztetési rendszerbe.
Egy másik összehasonlítás (1963: 117) a tagadó igeképző m vagy b
megfeleléseiről szól: 1. núbiai m-, pl. nílusi núbiai esk 'képes, -hat, -het', mesk
'nem képes'; 2. didinga ma 'tilalmi'; 3. barea ma; 7. merarit m-; 8. dagu
(darfuri) ba; 9. silluk ba. A keleti szudáni összehasonlított szóanyagban a
12. egység ,,édes(nek lenni)" ezeket az adatokat tartalmazza: 2. didinga med;
9. dinka mit, silluk met. Vagyis a nyelvtani megfelelések alapján ez utóbbi
•esetben a silluk adatnak kellene bet hangalakúnak lenni, vagy pedig a didinga
alaki egyezés nem helyes. De az is lehet, hogy a szóegyezések helyesek, ekkor
viszont a silluk képzőnek kellene ba helyett ma alakúnak lennie.
Nem egyszer előfordul, hogy a nyelvtani elemek hangmegfelelései egy
másközt ellentmondók. Ugyancsak a keleti szudáni és egyéb chari-nílusi
nyelvek rokonságának bizonyító anyagban (1963: 113, 114) három t hangot
tartalmazó szuffixumot találunk, a singularis locativus, az absztrakt főnevek
isingularis ragját és a többes számú szuffixumot (20., 23. és 26. tétel). Ezzekben az alábbi ellentmondások vannak:
20.

barea
-t, -tu, -ti
kunama -ta

23.

26.

-do
-da

-ta

A nílusi-szaharai nyelvek rokonságának érvei közt sorolja fel G R E E N BERG (1963: 131) az accusativus és a plurális k hangot tartalmazó affixumait
(19. és 26. tétel). Az előbbi esetre példa a mába -go szuffixuma (személyes
névmásokban), a másikra a mába -k eleme. I t t nyilvánvaló ellentmondás van.
Vegyük még hozzá, hogy a szóegyeztetési listában szerepel a 17. ,,méh" szó,
amely kanuri nyelven kdmagdn 'méh, méz', mába nyelven kimin. Ez viszont a
Tsanuri — mába k'r<>,g megfelelés ellen szól.
Számos összehasonlításban az adatok túlnyomó része igen rövid, egy
vagy két hangból áll. A szóegyeztetések közül álljon itt a chari-nílusi anyag
ból a 13. ,,has" tétel (GREENBERG 1963: 118):
foerta Ío közép-szudáni
lendu o
moru ye, ia, 7a
avukaja és más nyelvek
lugbara ?ya
mangbetu o

?

a

keleti szudáni
dinka yac
lango ic
akoli /
alur ihje
nuer ec

A nyelvtani elemek egyeztetése közül a chari-nílusi nyelvek feltételezett közös
-i többes száma (1963: 114): 1. nílusi núbiai -i; 2. didinga -i; 6. temein -i;
9. silluk, acsoli, lango -i, maszai -i, bari -e. A keleti szudáni nyelveken kívül
k u n a m a -i, berta -e, a közép szudáni moru-madi -e, -i, binga -i, -yi, -y. A mangbetuban az ágens jelentésű főnevek többes számú ragja -i?z
23
Hadd emlékeztessük az olvasót, hogy az indogermán és a finn-ugor nyelvekben
szintén van -i plurális rag, igaz hogy ez a két nyelvcsalád összehasonlításának egyik
tótele. Lásd COLLINDEB (1934: 19 — 20).
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Hangtörvényeket a GREENBERG által közölt összehasonlításokból (elte
kintve az említett kivételektől) már csak azért sem lehet meghatározni, mert
— amint az előbbi táblázatok is mutatják — ugyanarra a jelenségre szemel vényesen, rendszertelenül kiválasztott nyelvi példák utalnak, ritka az az eset,
amikor ugyanazon nyelvi adat több szóban ugyanabban a hangtani helyzet
ben fordul elő. GREENBERG ugyan erre azt felelné, hogy neki az anyag sokszo
rosa áll rendelkezésére, ő csak helykímélés céljából választott ki egynéhány
adatot, 24 sajnos azonban nem az adatok tömegének hiányát kell kifogásolni.
A „kevesebbet, de jobban'' elvét kell inkább számonkérni. A rendszeres pár
huzamosság teljes hiánya azt mutatja, hogy GREENBERG ezt nem is tartotta
fontosnak, pedig akkor kevesebb példával hitelesebben bizonyíthatott volna. 25
Természetesen nincs kizárva, hogy a jövőben, egy-egy nyelvcsoport
adatainak alapos összegyűjtése és rendszerezése után a GREENBERG-féle pél
dák egy része (tehát az általam ellentmondónak feltüntetett adatok is) pontos
hangtörvényekben áll össze, s az ellentmondások így vagy úgy magyarázatot
nyernek, addig azonban GREENBERG adatait a hangtörvények követelményein
alulinak kell minősíteni.
6. Greenberg osztályozási rendszerének értékelése
GREENBERG rokonító módszerének negatív bírálata nem jelenti azt, hogy
az egész hipotézist el kell vetni. Számos megállapítás további vitára ösztönzi
az afrikanistákat, több feltevés pedig már korábban is benne volt a köztudat
ban, hisz GREENBERG maga korábbi megállapításokra támaszkodott, végül
nem egy téves nézettel száll sikerrel szembe.
A hausza és a vele rokon nyelvek — mint már említettem — szinte
általánosan hamitának számítanak. Persze azért a teljes bizonyosság még
mindig nincs meg ebben a tekintetben. GREENBERG és mások nyelvtani bizo
nyítékai erősebbek, mint a lexikális egyeztetési kísérletek. Szilárd hangtör
vények még mindig nincsenek kellőképpen összeállítva, és az eddigi meg
állapítások túlnyomórészt csak a hauszára vonatkoznak. Mindazonáltal ez a
hipotézis GREENBERGnek az egyik leginkább elfogadható tézise.
Ami a kőin nyelvek nem hamita voltát illeti, ebben a tekintetben már
D E M P W O L F F (1916: 69—70) is szembehelyezkedett MEiNHOFfal, habár elég
óvatosan nyilatkozott, s K Ö H L E R (1960) már inkább csak összefoglalta és
lezárta a régi vitát. A koiszan néven összefoglalt csoport genetikai azonossága
azonban még egyáltalán nem bizonyos. 26
A nílusi és a nílusi hamita nyelvek egymással szorosabb genetikai kap
csolatának, illetőleg az utóbbi csoport nem hamita voltának gondolata m á r
korábban felmerült, és Westermann határozottan egy, a többi szudáni nyelv
től is különálló családba sorolja őket. 27 GREENBERG újra Összefoglalta ezt az
24

A l i . fejezet 19. jegyzetében (1963: 40) a szerző utal erre (másutt is néhányszor),
és megjegyzi, hogy minden csoportból csak három nyelv ( = nem mindig ugyanaz a
három) adatait idézi.
25 így hiába hányja GREENBERG (1963: 29 — 30) MEINHOF szemére, hogy a fülbe
adatai legtöbbször hiányoznak a hamitának tartott nyelvek összehasonlított listájából,,
mert ő maga még jobban beleesik az ilyen súlyos hibába.
26
Lásd pl. WESTPHAL (1962) erre vonatkozó alapos kételyeit és OilbflEPOrrE (1961:
30) megjegyzését.
27
A nílusi illetve nílusi hamita nyelvek kutatásának történetére vonatkozóan lásd
KÖHLER (1955) munkáját.
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anyagot, s főleg a nyelvtani elemekre támaszkodó érveivel nyilvánvalóvá
tette, hogy a hamita eredet mellett komoly bizonyítékok nem szólanak. 28
Továbbra is nyitva marad azonban az a kérdés, összefüggnek-e és hogyan a
nílusi nyelvek a többi szudáni nyelvvel.
Ugyancsak nem fogadható el végleges eredménynek a niger-kongói
nyelvcsalád egysége úgy, ahogyan azt GREENBERG elénk tárta: a nyugat
atlanti csoporttól a b a n t u t is magába foglaló benue-kongói nyelvekig/Ismét
hivatkozom i t t WESTERMANN (1935: 4) figyelmeztetésére. A fülbe nyugat
atlanti volta nem új gondolat, a hangtörvényeken alapuló bizonyítékok elég
meggyőzőek.
Az efik alakoknak a bantu alapnyelvi adatokkal való egybevetése közeli
rokonságra vall (igaz, GREENBERG példái csak néhány hang nem is minden
helyzetben való megfelelését mutatják be), de egyáltalán nem derül ki az
anyagból, hogy hogyan függnek össze ezek az adatok. Az efik vajon a bantu
alapnyelvvel van egy rokonsági fokon, vagy az efik alapnyelv és a bantu alap
nyelv származik egy korábbi benue-kongói alapnyelvből? GREENBERG osztá
lyozási rendszeréből ez az utóbbi feltevés világlik ki, ehhez azonban az adatok
puszta egybevetése minden időrendiség nélkül nem elegendő. TUCKER (1957:
547) szintén kifogásolja az egybevetésnek ezt a módját.
A kordofan nyelveknek a szemi-bantu nyelvekkel való összefüggése szin
tén már előbb is vallott nézet volt, habár GREENBERG a kölcsönös érthetőség
helyes elve alapján szélesebbre vette ezeknek a nyelveknek a körét, mint
korábban, s a niger-kongói családba vonta be őket. GREENBERG bizonyító
anyaga szabályos hangmegfeleléseket, mondhatni azonosságokat m u t a t fel,
igaz, inkább csak nyelvtani téren, főleg a személy ragok és a névszói osztályok
prefixumai közt. Mivel ezek az elemek szintén rövid hangtestűek, és mivel a
szólista itt sem tartalmaz túlságosan meggyőző megfeleléseket, GREENBERG
feltevése még ellenőrzendő.
Ami a névszói osztályok kialakulását illeti, ebben a vonatkozásban
GREENBERG lényegében M E I N H O F (1936: 53, 58 — 70) és mások, pl. D E L A F O S S E
( M E I L L E T — C O H E N 1952: 740—742) álláspontját követi. Ezzel szemben
WESTERMANN (1947) elfogadhatóan bizonyította be, hogy ellenkezőleg, anévszói osztályoknak a szorosabban vett bantu nyelvcsaládon kívül meg
található többé-kevésbé fejletlenebb vagy egészen csökevényes formái nem a
visszafejlődés, hanem ellenkezőleg a kifejlődés kezdetlegesebb stádiumának
jelei. Lényegében ezt a nézetet támasztja alá K L I N G E N H E B E N (1958). Alta
lános nyelvészeti szempontból ez a felfogás látszik egyébként valószínűbbnek.
A felépülés pontos fokozatait jól meg lehet magyarázni, a visszafejlődés tel
jesen valószínűtlenül történik abban a rendben (az egyeztetés fokozatos vissza
szorulása mindig kevesebb szófajra, végül az osztályragok korlátozódása
pusztán a névszóképzésre és ott is egyre ritkább affixumként), ahogyan ez
az elmélet szerint következnék. Magam (FODOR 1958—1959: 38—40) egyéb
ként ezzel a témával korábban részletesen foglalkoztam. R á kell azonban
mutatnom arra, hogy ez a két egymásnak ellentmondó feltevés egyáltalán
nem érinti a bantu nyelveknek a szemibantu és az egyéb, a névszói osztály
rendszert valamilyen formában tartalmazó nyelvekhez való genetikus kap
csolatának kérdését, mert a rokonságot nem a névszói osztályok típusa és
28
Még több, hangtörvényeket is kimutató érvet találunk GnEENBERGnek (1957)
műve kritikájára adott válaszában.
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keletkezése, hanem csak az affixumok hangtörvényeken alapuló genetikus
azonossága bizonyíthatja.
A legkevésbé meggyőzők G R E E N B E R G osztályozási rendszerének azok a
tételei, amelyek egyrészt a nyelvcsoportokat és a nyelvágakat vonják össze
egy nagyobb családba, másrészt amelyek a nyelvek csoportjain belül alcso
portokat és ezeken belül még további tagozódást létesítenek.
A nílus-szaharai nyelvcsalád ágainak és a chari-nílusi ág csoportjainak
összetartozása csak olyan jellegű érvekkel van alátámasztva, mint az ide
tartozó nyelvcsoportok tagjai rokonságának bizonyításában. 29 Ezekben a
részekben a vélt vagy tényleges egyezések száma szaporodik meg annyira,
hogy az embarras de richesse jelenségét okozza, de az adatok minőségi össze
függéséről, az egyes csoportoknak egymáshoz való hierarchikus rendjét mutató
viszonyokról egy szó sem esik. Hogyan higgyük hát el GREENBERGnek, hogy a
nyelvágak egymással és a csoportok, alcsoportok a nyelvágakon belül éppen
úgy függnek össze, ahogyan ő állítja?
Ugyanez vonatkozik lényegében az alcsoportokon belüli tagolásra is,
pedig az olykor bonyolult, többszintű alá- és fölérendelést mutat. 3 0 G R E E N 
BERG ugyan egyes helyeken megjegyzi, hogy kinek a rendszerét veszi át,
így a mande nyelvek osztályozását tekintve WELMERS-t követi ( G R E E N B E R G
1963: 39, 14. jegyzet), a kusita nyelvek csoportosításában lényegében M O R E N O
rendszerét veszi á t ( G R E E N B E R G 1963: 65, 12. jegyzet), máskor legfeljebb
annyi áll írva, hogy a beosztás kísérleti, nem végleges jellegű (GREENBERG
1963: 39, 13. jegyzet). 31 Bizonyos nyelvek anyagában GREENBERG lexiko
statisztikai számításokat végezhetett ugyan, 32 amelyeknek az alapja szintén a
hasonlósági egyeztetés volt. De mégha egy-egy csoport néhány nyelvével
történtek is számítások, és ha egyes csoportok beosztásában átvette is más
kutatók rendszerét, a nyelvek nagy részének beosztása éppúgy a hagyo
mány, illetve a földrajzi szempontok érvényesülésével történhetett, mint
ahogy ez több elődje művében is előfordult, 33 ezzel szemben G R E E N B E R G a
29
A nílus-szaharai rokonság bizonyításának bevezetésében találjuk ezeket a jel
lemző szavakat (GREENBERG 1963: 130): ,,It will be convenient to consider the gramma
tical évidence for Nilo-Saharan in accordance with the same numbering system utilized
in the previous chapter for the discussion of the common grammatical features of the
•Chari-Nile subfamily since a considérable number of thèse éléments are charaeteristic
of the wider Nilo-Saharan grouping. A few additional items are added to the earlier list
at the end."
30
A benue-kongói nyelvek csoportja A—D-ig négy alcsoportból áll. Az A alcsoport
(fennsíki nyelvek) 7 kisebb egységre oszlik, s ezek közül az első így tagozódik tovább:
a. kambari, dukava, dakakari, basza, kamuku, rése; b.jpiti, dzsandzsi, kurama, csavai,
anaguta, budzsi, amap, gure, kahugu, ribina, butava, kudava.
31
GREENBERG a nílusi nyelvek osztályozásában KÖHLER (1955: 59 — 60) bírálata
nyomán, lexikostatisztikai ellenőrzés útján módosítást tett, és a csoportok elnevezését
is megváltoztatta az első verzióhoz képest. Lásd GREENBERGnek (1956: 565) KÖHLER
művéről szóló recenziójában mondottakat. Mindazonáltal a jelenleg ismertetett (későbbi)
munkájában továbbra is a két csoportra való osztást találjuk meg, csak az elnevezésben
látszik Kohlért követni (GREENBERG 1963: 84—85).
32
GREENBERG eredeti cikksorozata nem volt hozzáférhető számomra, de KÖHLER
munkájának recenziójában (GREENBERG 1956: 565 — 566), továbbá más helyen (1953)
t e t t megjegyzéseiből következtetek rá. Egyébként GREENBERG (1958: 54) elvileg nem
hisz a lexikostatisztika alkalmazhatóságában rokon nyelvek alcsoportosításakor.
33
GREENBERG 730 nyelvet sorol fel a jegyzékben, tehát összesen ennyi nyelvet
is osztályozott. Ezeknek túlnyomó többsége csak rövid feljegyzésekből, szójegyzékekből,
ismeretes, vagy még ennyire sem, pusztán a nevét tudjuk.
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nyelvi és a genetikai osztályozási elv követelményét állítja önmaga elé.
Sokkal óvatosabban járt el WESTERMANN ( W E S T E R M A N N — B R Y A N 1952) a
nyugat-afrikai nyelvek osztályozásában, amidőn a még nem tisztázott tényezó'k miatt 8 egymással nem feltétlenül rokon nyelv csoportját állította fel, és a
rokonsági fok nélkül álló nyelveket a külön elszigetelt nyelvek csoportjába
helyezte el ideiglenesen. 3 *
Hangsúlyozni kell, hogy Greenberg csoportosításának gyakran ellent
mondanak vagy ellentmondani látszanak az összehasonlításokban szereplő
nyelvi adatok.
A

niger-kordofani

összehasonlításból

(GREENBERG

1963:

153 — 160)

emeltem ki két szóegységet (23. „ n a g y " és 24. ,,egér"). Az afrikai nyelvek
adatait most hangalak szerinti típusokba osztottam (persze ez is igen szub
jektív eljárás), és egy-egy alak mellett feltüntettem, hogy melyik nyelvi cso
portban található meg. A GREENBERG-féle csoportokat számmal jelöltem meg,
a K a kordofani, az N a Niger-kongói ágat jelenti:
23. nagy

24. egér

I. típus
faf N I
fifi K 4

I. típus
(ni)fa
(e)fia
(ni)fi
fife
foi

I I . típus
ba N2
bayi N2
boi N I
boli N6
bi N3
K4
N4
K4
K4
NI

I I I . típus
pei
N3
pipri N4

IV. típus
ope N4
o :pi K 3
opu N6
ipa K I

I I . típus I I I . típus IV. típus
mfa N5 ofs N4
ipi N5
ipi N5

V. típus
6o N6

V. típus
poi K 3
powi K 3
pou K 3

VI. típus
pwe N4

A sokféle típus jól szemlélteti, hogy milyen messze kerülnek egymástól
az azonos csoportba tartozó nyelvek, ha nem a földrajzi, vagy lexikostatisztikai, hanem a hangmegfelelósek adatai szerint állítjuk össze őket. A 23.
szóegységből pl. az azonos csoportba tartozó, tehát igen közeli rokon niger
kongói dyola és limba nyelvben a szó / illetve p hanggal kezdődik, míg a
kordofani ágba tartozó tumtum nyelvben a szó alakja a djoláéval közelebbről
rokon (faf — fifi).
Visszatérve a bantu nyelvek helyzetére, nem arról van szó, hogy egy
népes nyelvcsaládot egy másik nyelvcsalád egyik csoportjának egyetlen tag
jává degradálunk-e le vagy sem, hanem arról, hogy kimutatható-e, igazol
ható-e ez az eljárás, ez a hierarchikus viszony a nyelvi adatokból. 35 G R E E N 
BERG érvei azonban nem elég meggyőzőek ehhez. Leginkább a belső rekonstruk
ciós eljáráson alapuló érvek (1963: 35; 2. pont) szólnának mellette, amelyek
é i d é tartoznak a togói maradéknyelvek (Togorestsprachen, Togo remnant languages), amelyeket GREENBERG a kva-csoportba sorolt minden további hierarchikus
megkülönböztetés nélkül. Ezek a nyelvek a gur nyelvekkel (GREENBERG rendszerében
a 3. csoport) vannak közelebbi rokonságban más kutatók szerint.
35
Egyébként DELAFOSSE (MEILLET—COHEN 1924: 474) hasonlóan jár el, amidőn
a 16 szudán-guineai csoport mellé az egész bantu nyelvcsaládot a 17. csoportnak számítja.
Meg kell jegyezni, hogy a munka 1952. kiadásában már nincs benne DELAFOSSE-nak ez a
nézete, amely az előbbiben is csak egy rövid megjegyzés.
6 Nyelvtudományi Közlemények LXVII/l
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bői az előbb már idéztem, de a nyelvi anyag alaposabb ismeretében talánmás, velük ellentétes magyarázat is található vagy található lesz, vö. pl.
TUCKER (1957: 352—353) ezekre vonatkozó megjegyzéseit.
Ami GREENBERG elnevezési újításait illeti, azoknak egy része nem különb*
az olyan jellegű átkereszteléseknél, ahol az egyetlen újdonság a névváltoz
tatás. Mint ismeretes, az „indoeurópai" vagy „indogermán" elnevezés szin
tén nem szerencsés, egyik sem fejezi ki a szóban forgó nyelvcsalád egészét.
A nyelvészek ezért valóban sokat vitatkoztak azon, hogy nem tudnának-e
jobb nevet adni rá, de a próbálkozások nem jártak sikerrel, és még a régi
„árja" név sem maradt meg, csak az említett kettő. Az egyiket a francia,
angol és más nyelvészek, az utóbbit főképpen a németek használják. De mivel
egyértelműen, ugyanannak a fogalomnak az elnevezésére használják őket,
végeredményben mindkettő igen jó terminus technikus. Ugyanezt kell mon
danunk a „szemito-hamita" névre is. Az átkeresztelés ebben az esetben még
kevésbé jogosult, mert sohasem vitatkoztak rajta, hanem egyértelműen alkal
mazták. H a a nyelvcsaládon belül átcsoportosításokat kell is alkalmazni, ezért
még nem kell az elnevezéseket megváltoztatni. A szudán-guineai nyelveknek
GREENBERG által bevezetett új neve, a „nílus-szaharai" elnevezés ugyancsak
nem indokolt, különösen addig nem, amíg a genetikus viszonyok nincsenek
megnyugtatóbb módon tisztázva.
A többi elnevezési újítás annyiban indokoltabb, hogy nagyobb átérté
keléssel jár együtt; a nílusi és a nílusi hamita nyelvek helyett pl. jobbnak
látszik a „keleti szudáni" elnevezés. Persze a régi, jól bevált nevet akkor sem
kell feltétlenül sutba dobni, ha a tartalma megváltozott. így a bantu név
megtartható, illetve átvihető volna a niger-kordofani nyelvcsalád egészére (ha
GREENBERGnek ez az osztályozási javaslata egyáltalán kiállja az idők pró
báját).
Hogy milyen zavart tud kelteni a fölösleges átkeresztelés, azt éppen
GREENBERG elmélete nyomán támadt bizonytalanság, sőt zűrzavar igazolja.
A Current Anthropology hasábjain (1964: 56 — 57, 1. szám) HAROLD K .
SCHNEIDER, GREENBERG és MURDOCK vitatkozik egymással a GREENBERGféle elnevezési rendszerről, amelyet már MURDOCK (1959) is részben módosí
tott, s amelyre vonatkozólag most mindhárman újabb javaslatokat tettek.
7. Greenberg adatközlésének egyes hiányosságai
GREENBERG anyagában nem egy vitás, homályos vagy éppen téves
adat van, s ez azt jelenti, hogy a szaknyelvészek által tételesen megrostált
és ellenőrzött anyag még sokban módosíthatja ebben a vonatkozásban is
GREENBERG tételeit. Magam — kellő felkészültség hiányában, illetve csak
kevés forrással rendelkezvén — csupán tallózásra szorítkozhattam.
Először azokkal a GREENBERG által említett adatokkal foglalkozom,
amelyek nem egyeznek más szerzők speciális nyelvi gyűjtésével. GREENBERG
munkájának előszavában köszönetet mond azoknak az afrikanistáknak, akik
től a szóegyeztetések anyagát megkapta. Az egyes fejezetek után felsorolt
bibliográfiákban külön ilyen irányú irodalmi hivatkozást csak elvétve találni.
A magam részéről két (nem hivatkozott) mű nyelvi anyagát hasonlítottam
össze szúrópróbaszerűen GREENBERGével: PROST mande (1953) és szongaj
(1956) gyűjtéseit. Az eltérések e két munkában ellenőrizhetők. A következő
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összevetésekben a baloldalon GREENBERG (1963) adatait tüntetem fel, a jobb
oldalon PROSTéit. Az egyszerűség kedvéért az egyes tételeknél zárójelben a
lapszámot adom meg, GREENBERGnél ezt töröm a tétel sorszámával:

a) A mande nyelvek anyagából
1. (14/6.) „ h a r a p " bambára dumu
'eszik'
'

(81) du, a m va nyelvben egy
dé alak szintén megvan

Valószínűnek látszik, hogy P R O S T adata helyesebb, annál is inkább, mert azt
az alakot más nyelvi adat is támogatja. H a viszont ez igaz, akkor kétséges
GREENBERG egyeztetése, mert nála a többi összehasonlított nyelv mind tar
talmaz második nazális mássalhangzót az első szótag végén.
2. (16/13.) ,,nap" dyula la, manó,
dan de

(112 és 118) külön szó „időszak" és
„égitest" jelentésben: manam/ene és nyènè, a dan két nyelvjárásában pedig: dékpoy és nyë,
nyagè ós nyan
3. (17/18.) „eszik" mva K
(81) dé, blé
4. (17/19.) „szem" dan nya,
(165) PROST szerint a tő yajye-\-r
szembeállítva nazális mássalvolt, amely helyenként nazalihangzós kezdetű szavakkal
zálódott (yi, y ér, yüé stb. ada(nyeny, ne, nia, ni, enyin, nu stb.)
tokát sorol fel a mande nyelvek
csoportjából)
x
5. (18/23.) „négy" bambára nani
(174) P R O S T szerint a nani alak nem
mande eredetű, nyilván kölcsönszó lehet.
P R O S T nézetét tökéletesen alátámasztj cl clZ cl tény, hogy az általa felsorolt
19 nyelvből a bambára, a vai (ugyancsak nani) és a bobo (na) kivételével
egészen más hangalakú szavakat találunk, amelyek első látásra is sokkal
több közösséget mutatnak egymással: (siro, si, siya, yiziè, zie, singé, syén
stb.)

b) A szongaj anyagából
1. (135/26.) gao gani 'állat melle'

PROSTnál ez a hangalakú szó
egészen mást jelent (több homonimából áll), míg a mondott jelentésben a gandey szót találjuk.

Ez a körülmény nehezebbé teszi a GREENBERG által említett többi nyelvi
adattal való egyeztetést, mert ebben az esetben kevesebb a hasonlóság
(akun, kukáin stb.)
2. (141/86.) „alszik" gao haha:bu

hahabu a pontos alakja a szónak
PROSTnál
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3. (143/109.) ,,eső" dzserma hari
a szó jelentése ,,víz, folyadék"
4. (145/130.) ,,bot, pózna" dzserma,
a szó jelentése ,,fa, élőfa"
gao túri
Az adatközlésben mutatkozó hibákat GREENBERG más bírálói is szóvá
teszik, pl. TUCKER (1957: 548 — 549).
A továbbiakban néhány olyan példát említek meg, amelyekben a nyelv
egyeztetése nehézségekbe ütközik, illetőleg más szerzők másként határozzák
meg az illető nyelv egységét.
Ilyen a közép-szudáni moru, avukaja, madi és mittu nyelv ügye. G R E E N 
BERG (1963: 109) ezeket a 4. alcsoportban sorolja fel a mittu kivételével, amely a
felsorolásban nem szerepel, hanem csak a táblázatban van említés róla.
DELAFOSSE (MEILLET-COHEN 1952: 773 illetve 778) elég bonyolult helyzetet
t á r elénk. A moru illetve amadi néven számon tartott nyelvről azt írja, hogy
nem szabad összetéveszteni a mittu nyelvvel, amelyet szintén hívnak amadinak, de az ubangi-csoportba tartozik. A mittu többi neve az umadi-n kívül abuIcaja vagy avukaja, vagy mittumadi, de moru-n&k is mondják. Végül a madi
nyelvről azt mondja (1952: 774), hogy nem tévesztendő össze a mora-val;
egyébként ez a madi a DELAFOSSE-féle nílus-kongói nyelvek csoportjába tar
tozik. DELAFOSSE tehát három nyelvnek tartja azt, amit GREENBERG négy
nek, de nehéz megállapítani, hogy a két szerző felfogása hogyan egyeztethető
össze. Ilyen példákat WESTERMANN (1952: 255) is felemlít.
A félreértések elkerülése végett Greenbergnek nem ártott volna minden
esetben megjelölni azt a forrást, amelyre támaszkodott.
Megemlítem még, hogy habár GREENBERG igen sok nyelvet felölelt
klasszifikáló rendszerébe, amint azt a 730 nyelvből álló táblázata is mutatja,
néhány fontosabb nyelv kimaradt belőle. Ilyen a kva nyelvek csoportjába
besorolható fanti.
Végül még csak annyit, hogy a hatalmas mennyiségű adatot tartalmazó
munkába természetszerűleg sajtóhibák is bekerültek, így a Niger-kongói nyel
vek táblázatában (1963:8) a mande csoportba tartozó egyik nyelv nem „man
de", hanem helyesen ,,mende" Az afroázsiai nyelvek összehasonlított szójegy
zékében a 60. „gyökér" tétel alatt az arab szó átírása helyesen ëirs. Igaz,
hogy ez az adat CoHENnél (1947:133) is hibásan van irva siris alakban.
8. Elméleti és módszertani kifogások Greenberg tételeivel kapcsolatban
8.1. A h a s o n l ó s á g o n

alapuló
módszer

és az

összehasonlító

Hogy GREENBERG módszerét általános nyelvészeti szempontból értékel
hessük, SWADESH (1954) gondolataival kéli részletesebben foglalkoznunk.
SWADESH ugyan később írta meg elképzeléseit GREENBERGnél (az első cik
keire gondolok), de sokkal részletesebben. SWADESH alapgondolata az volt,
hogy olyan nyelvek viszonylatában, ahol nyelvemlékek nincsenek, a genetikai
rokonság viszont nagyon régi keletű lehet, az összehasonlító nyelvtudományi
módszer nem vezet eredményre, mert hangtörvényeket nem lehet felállítani,
ezért a rokonságot csak a nagyobb mennyiségben megtalálható hasonló szavak
bizonyítják. A tanulmány magja az a fejezet, amely a zoke és totónak indián
nyelvek anyagát veti össze egymással, illetve az angollal. I t t találunk egy 97
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szóegységből álló listát, amelyből az angol és zoke hasonlóság mindössze egy
esetben (angol tootJi — zoke tic) nyilvánvaló, a totónak és a zoke közt viszont
8 vagy 10 ilyen akad, tehát ennek a számnak már bizonyító ereje van. SWADESH
ezt a bizonyítást a következőképpen vezeti le. Meg kell vizsgálni, mi a való
színűsége annak, hogy két nyelv szavai véletlenül hasonlítsanak egymáshoz
hangalakban: A zoke nyelv hat magánhangzójával és 17 mássalhangzójával
szemben a totonaknak 3 magánhangzója és 17 mássalhangzója van. Ezek
három magánhangzós és 10 mássalhangzós hasonlósági csoportba, ún. szinofonokba foglalhatók. Ilyen szinofon az i -\- a = a, mert a zoke % és a különbsége
nincs meg a totonakban. SWADESH csak még néhány szinofont sorol fel, de
nem valamennyit. A szavak összehasonlításában csak a CVC (mássalhangzó +
magánhangzó -j- mássalhangzó) szerkezetet veszi fel, mert mindkét nyelvre
az ilyen szótípus jellemző, s az ennél testesebb szótípusok nyilván kisebb
összehasonlítási lehetőséget adnak, a rövidebb szavak bizonyító ereje pedig
csekély. így az összes CVC szerkezetű szavak száma 10 X 3 X 1 0 = 300.
Ugyanabban az egy jelentésben tehát 1 : 300 valószínűsége van annak, hogy
két nyelv megfelelő szavai hasonlóak lesznek egymáshoz. SWADESH ezt az
arányt 1 : 100-ra emeli azzal a meggondolással, hogy a fonémák előfordulá
sának nem egyenlő gyakorisága ilyen irányban tolhatja el. H a mármost az
adatokat az alábbi képletbe behelyettesítjük, akkor megkapjuk az 1-től fel
felé haladó hasonlóságok vagy egyezések valószínűségét:
Pc = 0 „ »

c

(1 - r)"~ c ,

ahol n a jelentések száma (jelen esetben 97), r az egy jelentés egyezésének
valószínűségét (itt 1 : 100), c az egyező esetek számát adja. A képlet szerint
egy egyezésnek 36,8% valószínűsége van, 3 egyezésnek 5,8%. S mivel az 5%-ot
meghaladó egyezések száma vehető tudományos szempontból genetikus ere
detűnek, a zoke és totónak egyezések ilyen jellegűek, az angol és zoke egy
egyezése viszont csak a véletlen műve lehet.
SWADESH a szavak hasonlósági egybevetéséből még további következ
tetést is levont, 1}i. a nyelvek egymástól való elválásának időtartamát. Ez a
glottochronologia módszere, amelynek tarthatatlan voltát BERGSLAND és
VOGT (1962), továbbá magam (Fodor 1961), valamint CHRÉTIEN (1962) kimu
tattuk. A glottochronologia szűkebb területe, amelyet külön néven lexikostatisztikának is hívnak, bizonyos határok közt és módosítva alkalmazható
rokon nyelvek szókincse egymástól való eltérésének mérésére. GREENBERG ezt
alkalmazhatta, amint említettem az afrikai nyelvek rokonsági csoportjainak
megállapításában is (egyben magának a rokonságnak a bizonyítékaként).
GREENBERG a hasonlósági rendszer tekintetében SwADESHhez hasonló
nézeteket vall, habár a módszerét kevésbé részletesen ismerteti, és nem min
denben jut azonos megállapításra vele. GREENBERG főként két munkában
fejti ki elveit. Az egyik az említett cikke, amely az Anthropology Todayben jelent még (1953), a másik Essays in Linguistics című tanulmányköteté
ben (1958) Genetic Relationship Among Languages cím alatt. Az afrikai
nyelvek osztályozásáról szóló munkájában inkább csak röviden összegezi e
nézeteket.
GREENBERG gondolatmenete szerint ha két vagy több eddig rokonnak
nem ismert nyelvet hasonlítunk össze, akkor feltétlenül akadnak olyan szavak,
amelyek hangalak dolgában egyeznek vagy hasonlítanak, jelentésük pedig
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szintén hasonló vagy ugyanabból a fogalomkörből való. A megegyezés okai
az alábbiak: a) a hangutánzás illetve a hangfestés, tehát a hangszimbolika
eredményeként keletkeztek, b) kölcsönszavak, c) közös eredetűek és d) puszta
véletlen következtében hasonlítanak egymáshoz. H a a hasonlóság esetében
kölcsönzésre nem gondolhatunk, mert az csak a kulturális szavak körében
gyakori, ha eltekintünk a hangszimbolikai magyarázattól, hisz az így kelet
kezett szók száma kevés, és csak jellegzetes fogalomkörben fordulnak elő,
akkor már csak a rokonság vagy a véletlen egyezés maradhat magyarázatként.
De ha a két összehasonlított nyelvben az egyező szavak száma meghaladja a
8%-ot, akkor a véletlen esete is kikapcsolódik a magyarázatok közül, a kér
déses nyelvek rokon eredetűek és közös alapnyelvből váltak ki. GREENBERG
nem fejti ki, hogy ez a 8% határ miből adódik, ellenben rámutat arra, hogy
ha az összehasonlítás nem csak két nyelv közt, hanem három, négy stb. nyelv
közt történik, akkor a véletlen hasonlóságok aránya rohamosan, négyzetes
arányban csökken, és a gyakorlatban egyenlő lesz a 0-val. 36
A hasonlósági kutatómódszer bírálata előtt röviden összefoglalom az
összehasonlító nyelvtudományi módszer 37 főbb jellemvonásait és alkalmazási
lehetőségeit az afrikai nyelvek körében.
A nyelvek rokonságának bizonyítéka a hangmegfelelések szabályos
volta. Ezeknek a hangmegfeleléseknek vagy hangtörvényeknek egyrészt a
szókincsben (beleértve a jövevényszavakat), s ott elsősorban az alapszókincs
ben, másrészt a nyelvtani rendszerben kell jelentkezniük. A szabályos meg
felelést azonos vagy hasonló jelentésű, illetve funkciójú lexikális és nyelvtani
elemek közt kell kimutatni, a jelentés illetve funkció eltéréseit pedig szeman
tikai, illetve funkcionális változási okokkal kell igazolni. A névmások hasonló
ságának vagy akár szabályos hangmegfeleléseinek kevés bizonyító ereje van, s a
genetikus eredet még akkor is kétséges, ha egyébként a nyelvek többi elemei
közti összehasonlítás kiállja a próbát. Ennek egyrészt az az oka, hogy a név
mások rendszerint rövid hangtestűek, másrészt pedig igen gyakori köztük a
hangszimbolikus eredetű. 38 DELAFOSSE és GREENBERG egyaránt sokat hivat
kozik a névmások egyezésére, s nem veszik figyelembe, hogy a világ többi
nyelveiben ugyancsak gyakori a névmások szinte hangról hangra való egye
zése, akár van köztük genetikus rokonság, akár nem.
A fenti ismérvekből az következik, hogy a vizsgált nyelvek hangrend
szerének egyáltalán nem kell hasonlónak vagy azonosnak lenni, hangalak
tekintetében egymástól teljesen különbözők lehetnek, ugyancsak nem kell
hasonlónak lenni egymáshoz a kérdéses nyelvek nyelvtani rendszerének sem, s
egyáltalán a genetikai rokonság semmiféle tekintetben sem jelenti azt, hogy a
leszármazott nyelvek hasonlóak egymáshoz, hanem csak azt, hogy közös

36
GREENBERG annyira komolyan veszi hipotézisét, hogy hangtörvényekről már
úgyszólván nem is beszél az afrikai nyelveket tárgyaló munkájában, s legfeljebb csak erő
sítő érvként hozza szóba, de még a terminus technikust is megkerüli: initial consonant
alternation (1963: 26), the regulär alternations in the initial consonants precludes borrowing (1963: 27) stb. Pedig GREENBERG kitűnően ismeri a történeti és összehasonlító
nyelvtudományi módszert (1958: 44—55), s ő maga ismerteti az Anthropology Today
című gyűjteményes munkában más tudományszakok művelői számára (1953).
37
Az afrikai nyelvekről lévén szó, elhagyom a „történeti" jelzőt, amely végered
ményben ugyanarra a módszerre vonatkozik.
38 Lásd BTJDENZ (1879: 315 — 316) és WUNDT (1900: 330—334) erre vonatkozó
nézeteit.
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eredetűek, de a két különböző nyelvi fejlődés a szabályszerű hangmegfelelé
sekkel, hangtörvényekkel levezethető és igazolható.
Még a kutatóknak sem volt könnyű a finnugor nyelvek közti rokon
ságot bizonyítani annak idején, mivel alig találtak „hasonlóságot" köz
tük, a laikus pedig éppenséggel semmit sem talál. 39 Nagyon lényeges különb
ség áll fenn az összehasonlító módszer és a hasonlósági módszer közt ebben a
vonatkozásban, s ezt külön ki kell emelni: az összehasonlító módszer hasonló
ságról nem beszél, mert számára ez nem lehet módszertani ismérv, hanem
csakis hangtörvényekről.
Az alapelveken túlmenően a hagyományos módszer alkalmazójának
számos nehézséggel kell számolnia.
Az egyik ilyen nehézség az, hogy a hangmegfelelés szabályszerűsége
nem következetes, és a hangtörvények alól sok kivétel található. Ma már túl
vagyunk az újgramatikusok felfogásán, amely a hangtörvényeket a kivétel
nélküliség prokrusztesz-ágyába akarta kényszeríteni. A hangtörvény nem
jelent kizárólagos érvényesülést, csak kizárólagos tendenciát, s az eltéréseket
minden egyes esetben külön meg kell vizsgálni, hiszen többféle okaik lehetnek
(analógia, visszaütés, nyelvjárási keveredés stb.). De ha gyakran számolni kell
is sok vagy nehezen magyarázható kivételekkel, legalább egyetlen biztos
(a szókincsben ós a nyelvtanban egyaránt érvényesülő) hangtörvény felisme
rése nélkül a rokonság nem bizonyítható. Mivel hangtörvény csak indukció
útján állítható fel, ebből az következik, hogy nagyobb számú releváns nyelvi
adat bizonysága kell hozzá. Az adatoknak minél nagyobb száma tehát nem
csak a hasonlósági, hanem a történeti módszerben is fontos követelmény, ha
más is a tartalma.
GREENBEKG (1958: 44) azt állíthatja ugyan, hogy az ő adatai vegyesen
tartalmaznak szabályszerű és kivételes megfeleléseket, tehát a későbbi vizs
gálatok dolga ezeket különválasztani. Ez nyilvánvalóan igaz, s már utaltam
rá az előbb, hogy alaposabb vizsgálattal egyes összevetésekből hangtörvények
bukkanhatnak elő. De módszertani szempontból addig csak a hasonlósági,
azután pedig az összehasonlító eljárás kerül alkalmazásra, ám eredmény csak
az utóbbival érhető el.
A másik nehézség abban áll, hogy a szabályszerű hangmegfeleleseket
nem mindig lehet elválasztani a véletlen hasonlóság eseteitől akkor, ha az
összehasonlított elemek hangteste rövid. Általában kevés bizonyító ereje van
a két hangból álló szavak etimológiájának (a hároménak sem mindig elegendő),
az egy hangból álló szóé vagy nyelvtani elemé pedig önmagában éppenség
gel semmi. Sajnos, éppen az igen fontos nyelvtani elemek általában egy vagy
két hangból állanak. A bizonyítás ereje megnő azonban, ha a szabályszerű
hangmegfelelések nemcsak egy-egy rövid nyelvtani elemből, hanem az egész
nyelvtani rendszerből kimutathatók, és ha a rövid hangtestú elemeken
kívül testesebb viszonyító elemek is a rokonság mellett szólnak. Ezért az olasz
39

Az említett okoknál fogva igaza van GREENBERGnek (1963: 42—43), amikor
MEiNHOFot azért bírálja, hogy ő a nyelvtani nem meglétének a genetikai rokonság tekin
tetében bizonyító erőt tulajdonít. GREENBERG jól látja (1963: 9 —12), hogy a névszói
osztálykategória formai elemei egyaránt lehetnek szuffixumok vagy prefixumok, ez a
lényeget nem változtatja meg, s ez a különbség még takarhat szabályos megfelelést, de
másutt ő hivatkozik főleg nyelvtani formai sajátságok bizonyító erejére (1963: 94).
A hangrendszerbeli hasonlóságokból próbál MILEWSKI (1960) kaukázusi és ame
rikai indián nyelvek rokonságára következtetni, habár maga is elismeri (266), hogy
csak a hangtörvények lehetnek ilyen rokonság bizonyítékai.
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és a román többes számú -i rag — eltekintve a nyelvtörténeti bizonyítékok
tól, amelyek a latinra mennek vissza — az újlatin nyelvek nyelvtani egyezései
nek összességével mondható csak rokonnak. Ezzel szemben a G R E E N B E R G
által felhozott -i többes számú rag a keleti szudáni nyelvek rokonságának
kérdésében semmitmondó, hisz az egész rokonság bizonyításra szorul és ez
az érv más hasonlókkal együtt csak a vita lezárásakor hozható egyáltalán
szóba (hiszen az egyeztetés nyelvtörténeti hitelességére is alig lehet hivatkozni).
A szabályszerűség és a véletlen viszonya tehát az összehasonlító módszerben
sem elhanyagolható kérdés, habár más feleletet kap, mint GREENBERG és
SWADESH módszerének alapelveiben.
A harmadik nehézség azoknak a nyelveknek a kutatásában fordul elő,
ahol igen kevés a nyelvtani viszonyító elemek száma, vagyis az elszigetelő
jellegű nyelvekben. H a ugyanis a szókincsben mutatkozik is szabályos egyezés,
a nyelvtani rendszerben ilyet alig vagy egyáltalán nem lehet kimutatni, t e h á t
nem erősíti meg az előbb kapott feltevéseket.
A negyedik nehézség akkor jelentkezik, ha a rokon nyelvek aránylag
kevéssé térnek el egymástól vagy azért, mert az elválás viszonylag nem régi
keletű, vagy azért, mert a nyelvek változási üteme lassú. Bármennyire para
doxonnak hat, az összehasonlító nyelvész munkáját megnehezíti az a körül
mény, ha a rokon nyelvi alakok közt nincs nagy alaki különbség, mert h a
kevesebb mértékű változás állt be, kevésbé lehet következtetni annak minő
ségére, irányára, ütemére stb. Ez a nehézség jellemzi az altáji összehasonlító
nyelvészetet, és némileg ez a helyzet a bantu nyelvek családjában. De még a
szudáni nyelvek közt is akadnak olyan esetek, ahol a szókinccsel ellentétben
a hangrendszer és a nyelvtani rendszer igen archaikus. 40 S ami nagyon lénye
ges: a kevés formai különbözőség megnehezíti a rokonságon belüli alosztályozást is.
A bevezetőben említett nehézségek, amelyek az afrikai nyelvek törté
neti és rokonsági kutatásait jellemzik, a most elmondottakból érthetővé vál
nak: aránylag kevés a viszonyító elemek száma, sok a rövid hangtestű szó
és nyelvtani elem stb. Nem csoda tehát, ha az összehasonlító módszer pótlá
sára vagy helyettesítésére más elképzelések születtek, és ezek amerikai nyel
vészektől indultak ki, hisz az amerikai indián nyelvek terén hasonló, h a b á r
nem mindig ugyanilyen mértékű nehézséggel kellett megküzdeni a hagyo
mányos összehasonlító módszer alkalmazójának. Ugyancsak megvan a magya
rázata annak is, hogy az európai iskolázottságú afrikanisták közt miért vol
tak olyanok még a legkomolyabbak közül is, akik elfelejtkezvén a hangtör
vények igazságosztó szerepéről, fantasztikus elképzelésekbe bocsátkoztak. D e
akárhonnan indultak ki az ilyen próbálkozások, az eredmény mindenütt
negatív volt. 41
40

De egyes nyelvek minden tekintetben igen archaikusak, pl. a nuba. Vö. DELÀ-

FOSSE (MEILLET—COHEN 1952:
41

738).

Hogy mennyire elfelejtkeztek róla a szigorú összehasonlító módszer alapján álló
kutatók, arra a legjobb példa éppen MEINHOF (1912), s GEEENBEBG (1963: 29 — 30 és 91)
joggal pellengérezi ki érte. Ugyancsak helytálló GREENBEBGnek HoHENBEBGEBrel (1956)
szemben adott viszontválasza (1957: 365 — 367). A nagy tudású és képzettségű DBEXEL.
(1921 — 1924: 84, 87 — 88), aki az előző oldalakon maga hadakozik módszertelen össze
hasonlítások ellen, maga is beleesik ebbe a hibába, mégpedig elvileg is, amikor a fonetikai,
a nyelvtani és a szókincsbeli egyezéseknek egyforma fontosságot tulajdonít, tehát a két
utóbbit nem rendeli alá a hangtörvényeknek.
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Ezek után joggal lehet rokoni tani a hausza nyelvet a germán nyelvek
kel, ahogy ezt F . W. PARSONS megtette (lásd T U C K E R 1957: 550 cikkében >
tréfából:
germán nyelvek
hausza
igék

dusha/c'cfdn-

német

kifwaröwäszü/cnévszók

Jiann-u
leó-e
törő
karfi

ónorvég
latin
német

düstern
hacken
dehnen
kippen
werfen
wetzen
saugen

sötétedik
ás
feltételez
felborít
doj)
hegyez
szopik

hand
lip
thjorr
taurus

kéz
ajak
bika

Kraft

erő

8.2. A h a s o n l ó s á g i m ó d s z e r a l a p v e t ő

stb.

fogyatékosságai

A hasonlósági módszer alapja a nyelvi elemek hangzásbeli hasonlósága.
Mi a hasonlóság kritériuma? Amint láttuk, SWDESH próbált ilyeneket össze
állítani, GREENBERG viszont meg sem kísérelt túlmenni a hasonlóság szubjektív
fogalmán. Hogy ez gyakorlatban mit jelent, beszéljenek G R E E N B E R G példái.
Az olvasó alighanem szintén kételkedik az alábbi elemek egymáshoz való
hasonlóságában:
Chari-Nílusi nyelvek
36. arc

Közép-Szudáni: madi mi 'szem';
mangbetu mwo 'szem', bagirmi kamo 'szem, arc', szara kami 'szem',,
kredzs mummu 'arc';
nílusi núbiai ma:ny 'szem';
didinga mu:m 'szem';
maszai (enkJómon.

Az afrikai nyelveknek kétségtelenül megvan az a sajátsága, hogy igen
nagy váltakozás fordul elő a dentális hangok közt, akár nazálisok azok,
akár liquidák, de ez a tény nem jelenti azt, hogy tetszés szerint, minden
szabályszerűség nélkül, csak a véletlen törvényeinek engedelmeskedve for
dulnak elő ilyen váltakozások és megfelelések. Ez nyilvánvalóan nem igaz.
A bantu tio nyelvben a kai 'lakik' különbözik a kar 'fáradt(nak lenni)' szótól,
ezzel szemben a kongó nyelvben a kai és a kar fonológikus szempontból nem
különböznek egymástól. 42
42
Az adatot lásd GUTHRIE (1948: 23) munkájában. Egyes nyugati szudáni nyelvek
szókezdő mássalhangzóváltozásainak törvényszerűségéről HINTZE (1948) írt tanulmányt-
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so

Az említett példákból láthatjuk, hogy a hasonlósági módszer gyakorlati
alkalmazása semmiben sem különbözik a X I X . század előtti délibábos nyelvész
kedéstől, amelyről Voltaire joggal jelentette ki, hogy az olyan tudomány,
amelyben a mássalhangzóknak majdnem semmi szerepe sincs, a magán
hangzóknak meg éppenséggel semmi. Az nem vitás, hogy az indoeurópai
nyelvek rokonságára a szanszkrit felfedezése és az európai nyelvekkel való
egyeztetése nyomán már a X I X . század előtt gondoltak (COEURDOUX, J O N E S ) ,
ugyanúgy a finnugor nyelvek rokonsága is felderengett (STRAHLENBERG) 43
főleg úgy, hogy az adatok nagyobb mennyisége rokon vonásokat, hasonlósá
gokat mutatott» a szókincsben és a nyelvtani rendszerben, de bizonyosság
csak akkor lett a sejtelemből, amikor az első szabályos hangmegfelelés, Grimm
hangtörvénye megszületett, vagy legalább a hangtörvények felállításának
alapja készült el (a finnugor nyelvtudományban SAJNOVICS és GYARMATHI
úttörő munkássága nyomán.). Az Adelung és a Pallas-féle összehasonlító szó
tárak kétségtelenül jó szolgálatot tettek az indoeurópai és a finnugor nyel
vészet megteremtésében, mert ráirányították a figyelmet a szemmel látható
egyezésekre és különbségekre, mint ahogy az afrikai nyelvészetben K O E L L E
Polyglotta Africana, BARTH Sammlung und Bearbeitung Central-Afrikanischer
Vokabularien című munkáiból még ma is merítenek nemcsak adatokat, hanem
ösztönzést is. Az ilyen múlt századi munkák jelentősége még ma sem avult el, s
ezt bizonyítja, hogy a X X . században, sőt napjainkban is készülnek ezekhez
hasonló összeállítások (igaz, jobb híján), amint DELAFOSSE Vocabulaire
comparatifs de plus de 60 langues ou dialectes (1904) es Prost Les langues
mandé-sud du groupe mana-busa (1953) című munkái mutatják. De az ilyen
összeállítások, és a segítségükkel végrehajtott összevetések csak az első lépései
lehetnek a módszeres összehasonlításoknak, a bizonyítékot az összehasonlí
tások nyomán megszületett hangtör vények fogják adni.
Egy példa arról is meggyőz mindenkit, hogy a hasonlóság még szub
jektív szempontból is más az indoeurópai nyelvek körében, mint az afrikai
nyelvekben. Az előbbi esetben nyilvánvaló a rokonság, az utóbbi esetben
sokkal kevésbé lehet az egybevetett alakokat hasonlóknak nevezni:
Tőszámnevek 1—5-ig

1
2
3
4
5

angol

francia

orosz

szanszkrit

one
two
three
four
five

un
deux
trois
quatre
cinq

odin
dva
tri
cetyre
p'at'

eka
dva
trayah
catvarah
panca

szuahéli
moja
mbili
tatu
nne
tano

vai

fulbe

dondo
fera
sagba
nani
soru

goo
didi
tati
nahi
yooi

nuba
(dongola)
wërum
owun
toskin
kemsin

difin

Olyan nyilvánvaló, a laikus számára is észrevehető rokonság, mint
amilyen a szláv vagy az újlatin nyelvek körében fennáll, az afrikai nyelvek
közt kevés van. A bantu nyelvek egyes csoportjai ilyenek, habár a tabu és
más, a szókincset igen gyorsan változtató tényezők a kölcsönös érthetőségnek
általában kevesebb fokát teszik lehetővé. A szudán-guineai nyelevk körében
még ritkább az ilyen közeli rokonság, s pontos' felméréseink ilyen irányban
43

GBEENBERG (1958 : 43) is hivatkozik rá.
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alig vannak. Pedig az érthetőség kisebb-nagyobb foka egyben a genetikus
rokonság kritériuma. Ebben a vonatkozásban G R E E N B E R G feltétlenül jó úton
halad, s ezen az alapon a tagoj, tumale és tegali nyelveket egy közeli csoportba
vonta össze (1963 : 1—2). Nem kétséges, hogy ha még oly nagy az idegen ele
mek száma, s mondjuk csak az egyik nyelvből átvett jövevényszavak száma
valamely nyelvben, ha azok genetikusan nem rokonok, akkor az érthetőség
nek csak igen minimális lehetősége áll fent. Az angol nyelvben hiába van olyan
jelentős mennyiségű francia kölcsönszó, a két nyelvnek csak egyikét ismerő
számára igen kevés olyan szöveget lehet találni, amely kölcsönösen vagy csak a
francia számára érthető (az élőbeszédről nem is szólva). Ennek a módszernek
egyébként korlátolt szerepe van: ha fennáll a (kölcsönös) érthetőség magasabb
foka, akkor bizonyos a genetikai rokonság, ha nem, attól még nincs kizárva
ennek a lehetősége. 44
A hasonlósági és az összehasonlító módszer, mint láttuk, lényegesen
különbözik egymástól, és összebékíthetetlen, hiába állítja G R E E N B E R G
(1958 : 44) az ellenkezőjét. A hasonlósági módszernek csak annyi létjogosult
sága van, hogy hozzásegíti a kutatót munkahipotézisek felállításához. A bizo
nyítékot azonban csak az összehasonlító módszer szolgáltathatja. Ezt az eddig
is nyilvánvaló tényt megpróbálom még egy úton igazolni,
SWADESH —
GREENBERG-féle elmélet főbb állításait cáfolni. Ennek érdekében kísér
letileg fogom ellenőrizni a hasonlósági módszer elméleti tételeit. A kísérletet
mesterséges nyelveken végzem el.
A kísérlet azt hivatott ellenőrizni, vajon igaz-e, hogy két nyelv alapszó
kincsének 5—8%-a a szükségszerűség eseteit (genetikus rokonság, hangszim
bolika, kölcsönszavak) kizárva véletlenül azonosak vagy hasonlók. 45
Mindenekelőtt rá kell mutatnom arra, hogy a SwADESH-féle modell
nem fogadható el kiindulási alapul. Helytelen ugyanis a hasonló alakok elő
fordulási arányát az általa kiválasztott szólista egységei szerint számolni.
S W A D E S H az így kiválasztott egységeket egyben jelentéstani egységeknek
tekinti, amelyek mereven elhatárolódnak egymástól. SWADESH (1954 : 314—
315) szerint az összevetések alkalmával csak az azonos jelentésű szavak tekint
hetők hasonlóknak, tehát az az azonosítás, amikor a ,,víz" jelentésű szónak
,,víz", és nem ,,eső" vagy „iszik" vagy „folyó" jelentésű szó felel meg.
SwADESHnek e szigorú elve csak látszólag tudományos, lényegében irreális,
mert az élettel, a szavak jelentésváltozásával nem számol, sőt egyenesen kikap
csolja. Pedig az ő listájából csak úgy találomra fel lehet sorolni a „hear"
'hall' és az „ear" 'fül','a „blood" 'vér' és „réd" 'vörös' egységeket, amelyek
igen gyakran cserélik meg a jelentésüket (ahogy pl. a magyar „vörös" szó is a
„vér" származéka). Egyébként SWADESH maga (1954 : 318) említ meg két
hasonló szót, amelyek közül az egyik a totonakban nem a kívánt „toll", hanem
„szárny" jelentésű.
GREENBERG alapelvei közül szintén helyesbíteni kell a jelentés azonos
ságára vonatkozó tételt. Ez a követelmény nyilvánvalóan képtelenség, és az
emberben azt a benyomást kelti, hogy az egész csak alibi, hisz egyébként a
hasonlóságon alapuló egyeztetéseket végre sem lehetne hajtani. Közismert
44
Ezt a vizsgálati módszert még a bantu nyelvek körében sem alkalmazták eddig
kellő mértékben. Lásd GUTHRIE (1948 :29).
45
A továbbiakban csak a „hasonló" kifejezést fogom használni mindkét esetre,
tehát arra, amikor két különböző nyelvből vett szó hangról hangra (és jelentésre) meg
egyezik, tovább arra, amikor csak hasonló alakokról van szó.
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nemcsak a szemantikában jártas kutató előtt, mennyire változtatják a szavak a
jelentésüket a nyelv története folyamán. Bizonyos jelentésváltozási típusok
igen gyakoriak, mások ritkábbak, de vannak egész váratlan és szokatlan
jelentésváltozások is, mint pl. az „omnibusz" szó története az európai nyel
vekben, amely az omnis latin névmás többes számú dativus (és ablativus)
alakjából alkotta a közlekedési eszköz nevét a nantes-i derék kereskedő' nevén
(Omnès), illetve cégtáblára festett jelszaván (Omnes Omnibus) keresztül.
Szerencsére GREENBERG nem veszi komolyan ezt a szigorú követelményt, és
szóegyeztetései közé von számtalan nagyon valószerűen ható, gyakori jelentés
változási típusba tartozó eltérést, pl. a niger-kongói nyelvek szólistájából
(GREENBERG 1963 : 14) „bité" 'harap' bambára és szuszu nyelvű ellenértékei
nek jelentése ,,eat" 'eszik'. De már sokkal ritkább jelentésváltozási típust
képviselnek a koiszan szólistából a ,,night" 'éjszaka' (1963 : 80) kung, auni,
maszarva, auen nyelvű ellenértékei, amelyeknek jelentése „lefekszik". Termé
szetesen ez a lehetőség sincs kizárva (az illető szavakon végzett etimológiai
kutatásoknak kellene kideríteni), de ebben a tekintetben GREENBERGnek sin
csenek sokkal plauzibilisabb egyeztetései, mint HoMBURGERnek vagy más
afrikanistának, ugyanakkor feleslegesen és megvalósíthatatlanul szigorú elvi
mércét állít fel.
A SWADESH és GREENBERG-féle elgondolás helyett olyan modellt kell
alkalmazni, amely számol a szavak széleskörű jelentésváltozásaival. A jelen
tések általában a megadott fogalomkörökön belül történnek. Igaz, a fogalom
körbe az antonimek is beletartoznak, pedig az ellentétes fogalmat kifejező
jelentésváltozás (sacer) aránylag ritka, mégis a fogalomkörök eloszlására
kell épülni a számításoknak, s a hasonlóságok arányát nem egy kisebb és
többé-kevésbé önkényesen kiválasztott lista egységei szerint, hanem az egész
alapszókincs figyelembevételével kell számítani.
Van egy másik szempont is, amelyre vonatkozóan nem lehet elfogadni
SWADESH és GREENBERG álláspontját, ez pedig a szókincs nem genetikus és
nem véletlen úton keletkezett hasonló elemeinek aránya. Mindkét kutató
általában lekicsinyli vagy csak mellékes megjegyzésekkel illeti ezeket a réte
geket, holott a mennyiségük egyáltalán nem jelentéktelen, és nem igaz,,
ahogy SWADESH állítja, hogy a hangszimbolikus elemek könnyen felismer
hetők, mert csak meghatározott fogalomkörhöz vannak kötve.
Az első csoport, a hangszimbolikus úton keletkezett szavak családja,
tulajdonképpen sokkal tágabb már annál is, amit az elnevezés elárul. A hang
utánzó és hangfestő szavakon kívül számításba kell venni a belső szóteremtés
egyéb eszközeit (állathívogató és terelő szavak, indulatszavak, gyermeknyelvi
szavak), amelyek hasonló hangalakot hozhatnak létre egymással nem rokon
nyelvekben. Az afrikai nyelvekben nagymértékben kell számolni e szavakkal.
Szinte minden kutató kiemeli az afrikai nyelvek e jellegzetességét, mint pl.
DELAPOSSE (1929: 118), WESTERMANN (1943 : 13). A M E I N H O P (1912) által
felállított szóegyeztetések közül az alábbiak joggal gyanúsíthatok azzal, hogy
ebből a szótípusból valók: atmen 'lélegzik,'blasen'fúj', fliegen 'repül', giessen
'önt', lecken 'nyal', schlafen 'alszik', sprechen 'beszél' stb. A „lecken" példái
kitűnnek a bennük domináns l hangról. A GREENBERG-féle listák közül a
bee 'méh', break 'tör', ass 'szamár', eut 'vág', drink 'iszik', stick 'bot, pálca',
lion 'oroszlán', sleep 'alszik', spit 'köp' stb. joggal gyanúsíthatok ilyen eredetűeknek (még ha egy-egy afrikai megfelelőjük jelenleg el is hasonult, és;
nem lehet ráismerni hangszimbolikus alakjára, akárcsak a magyar mókus sz6
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esetében). Persze az illető szavak etimológiája hivatott megállapítani, hogyvalóban helyes-e a feltevés. í g y első látásra szinte bizonyosnak vehetjük,
hogy az efik és a bantu alapnyelvi összehasonlító listából (1963 : 34) a 22. szó
hangutánzó: efik -kikb 'kakas' — BA -kókó 'szárnyas' (?).
H a ezeknek a szavaknak az alapszókincsben jelentkező mennyisége
nagyobb annál, ahogy SWADESH és G R E E N B E R G gondolja, vajon mennyinek
vehető ez az arány kísérleti nyelveinkben? Ebben a tekintetben nem tudunk
analóg számításokra hivatkozni, és csak nem afrikai nyelvek anyagából,
hanem a magyarból kell becsléseket végezni. V E R M E S STEFÁNIA (1941 — 1943) a
magyar nyelv eredeti szavai közt a belső szóteremtés útján létrejött tőszavak
arányát 22,3%-ra teszi (a BÁRCZY-féle szófejtő szótár 4880 címszava után).
Ebben a %-ban a belső szóteremtés egyéb eszközei (képzés, elvonás stb.)
útján keletkezett szavak is benne vannak. H a ebből 10%-ra tesszük a hang
szimbolikus eszközökkel létrejött szavakat, akkor nem igen járunk messze az
igazságtól. Mivel tapasztalatunk szerint az afrikai nyelvekben igen nagy
jelentőségű az effajta szóalkotás, 15%-nak fogom számítani.
A második csoport, a jövevényszavak csoportja az előbbinél sokkal
nagyobb méretű, s ezért feltétlenül figyelmet érdemel. Számításainkban ugyan
csak az alapszókincsre vagyunk tekintettel, de a jövevényszavak száma ebben a
rétegben is igen magas. Hivatkozom ELLEGARD (1959 :147) adataira, miszerint
az indogermán nyelvek közül az 1860 indoeurópai tőből a germán nyelvekben
megmaradt 67,3%, a balti-szláv ágban 64,8%, az albánban 15,6% és az örmény
ben 23,8%. A magyar nyelv tőszavainak mintegy 35%-a idegen eredetű
V E R M E S (1941 : 1943) számításai szerint, ha az ismeretlen eredetű szavakat
is jogosan finnugor eredetűnek vesszük, és TOLNAI (1924: 55) statisztikája
megerősíti ezeket a számokat. H A K U L I N E N (1941 : 163 — 164) a finn nyelv
eredeti tőszavainak számát kereken 80%-ra teszi, de a finn nyelv ebben a
vonatkozásban szinte egyedülálló, ezzel szemben az angolban nagyjából éppen
fordított az arány, ahogy egyébként Greenberg (1963 : 32) maga is r á m u t a t
az angol eredeti szókincs csekély arányaira. Az afrikai nyelvek, mint már
egyébként említettem, jellegzetesek arról, hogy milyen nagy arányú idegen
hatások érték őket a vándorlások, kereszteződések, szoros szomszédsági és
politikai kapcsolatok révén, úgyhogy Afrikában gyakori a nyelvi szövetségek
(union linguistique, Sprachbund) olyan szoros fajtája, amelyhez hasonló a
balkáni nyelvek körében ismeretes. Ezekre a nyelvi szövetségekre az egész
nyelvtani és fonetikai rendszeren kívül a szókincs nagyarányú közössége jel
lemző, s erre a legtöbb afrikanista rámutat. 4 6 H a tehát kísérleti számításaink
ban a gentikus viszonyok szempontjából ismeretlen afrikai kísérleti nyelv
tőszavainak idegen elemeit 45%-ra veszem, akkor ez egyáltalán nem túl
zás, sőt.
H a az említett két csoport százalékszámait összeadjuk, akkor 60% lesz a
kísérleti nyelv alapszókincsének az a rétege, amely hasonló alakot m u t a t fel
két-két nyelv viszonyában, de sem genetikus kapcsolatuk nincs egymással,
és a véletlen sem vezethette őket erre a hasonlóságra, hanem két más szükség
szerű tényező. 47
á6

Lásd pl. WESTERMANN (1949), DE LAVERGNE DE TRESSAN (1953 :157) és TUCKER

(1957:550—551).
47
Bizonyos átfedések azért nincsenek kizárva e különböző rétegek közt, s még a
legszigorúbb etimológia sem mindig tudja az ilyen eseteket különválasztani. Gondolok
itt például arra, hogy gyakran nehéz megmondani egyes indulatszóról vagy hangutánzó-
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Ha egy lépéssel tovább folytatjuk gondolatmenetünket, akkor az isme
retlen genetikai viszonyban álló afrikai nyelvek két csoportra oszthatók:
1. genetikus rokonság nincs köztük,
2. genetikus rokonság áll fent köztük;
ez az utóbbi csoport további két alcsoportra oszlik:
a) az alapnyelvből való elválás régi keletű, vagy viszonylag új keletű
ugyan, de a nyelvek változási tempója nagyon gyors volt, s ezért a változások
mértéke nagyobb;
b) ennek fordított esete, vagyis amikor az alapnyelvből való elválás
újabb keletű, vagy viszonylag régibb, de a változás tempója igen lassú volt, &
így jelentős változások nem mentek végbe. 48
Az 1. csoportba tartozó nyelvek alapszókincse 4 rétegből tevődik össze:
1. egymáshoz nem hasonló szavak,
2. egymáshoz véletlenül hasonló szavak,
3. természetes hangteremtéssel (hangszimbolika, expresszivitás) kelet
kezett egymáshoz hasonló szavak,
4. kölcsönszavak (közös forrásból vagy egymástól való átvétel), amelyek
hasonlók' egymáshoz.
A négyféle rétegből csak az első ad egymástól teljesen különböző hang
alakú szavakat, a másik három rétegben a szavak egymáshoz hasonlók.
A 2a csoportba tartozó nyelvek esetében a kép bonyolultabb, mert
még egy réteggel kell számolnunk, ti. amely genetikusan rokon. Ezt a réteget
nem lehet egyértelműen a többiben szétosztani, sem pedig külön csoportba
foglalni, mert a genetikus rokonság nem jelent hasonlóságot, márpedig a jelen
vizsgálat célja éppen ezeknek a rétegeknek a feltárása mennyiségi szempontból.
A genetikusan rokon elemek egy része tehát hasonló egymáshoz, másik része
nem hasonló, mert a nyelv fejlődése az eredetileg azonos alakokat elhasonította egymástól. A számítás szempontjából az első rész az 1. csoportba kerül,
vagyis az egymáshoz nem hasonló szavak csoportjába, a második rósz pedig
külön egy 5. csoportba. Ez a különbségtétel és kettéválasztás mutatja a leg
élesebben a hasonlósági és az összehasonlító módszer közti mély szakadékot.
Mennyinek vegyük ennek a csoportnak az arányát a többi csoporthoz
és a két részt egymáshoz viszonyítva? Kiindulhatunk a finnugor nyelvek
tapasztalatából, mint analóg példából, mert a finnugor nyelvek viszonylag
igen régen váltak szét egymástól, de a változások tempója nem volt oly gyors.
A VERMES és TOLNAI által kimutatott statisztikák szerint a magyar nyelv
megmaradt finnugor töveinek aránya 20 — 25% körül mozog. A bantu nyel
vekben G U T H R I E számításai szerint ( G U T H R I E 1948: 21, illetve T U C K E R 1 9 5 7 :
551) hasonló a helyzet. H a ebből szét akarnók választani egymástól a két
részt, akkor csak becslésre támaszkodhatunk. A hasonlónak is mutatkozó
tövek aránya a finnugor nyelvekben aligha haladja meg a 3%-ot. 49
szóról, hogy ez az illető nyelv külön életében természetes úton keletkezett-e, örökölte-e
a család közös szókincséből, vagy pedig kölcsönszó-e (ilyenre is van példa). Ezeket az.
eseteket kísérleti számításunkban nem tudjuk figyelembe venni.
48
Hogy a nyelvi változások lefolyásának tempója nem egyenletes, hanem nyel
venként változó, a glottochronológia híveinek tételével szemben, lásd egy másik tanul
mányomat (FODOR 1963).

49
FAIRBANKS (1955 : 118) ellenőrizni próbálta az orosz és a cseh nyelvben, hogy
mi a valóban rokon és a hasonló szavak aránya, de lényeges eltérést nem talált köztük^
Magam (FODOR 1961 : 335) utánaszámoltam és azt találtam, hogy az eltérés valóban n e m
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A 2b csoportba ugyancsak fel kell venni az 5. réteget, csak a százalék
alakul másképpen. Hozzávetőleges becslés alapján vegyük úgy, hogy az ere
deti tövek 40%-a megmaradt, s ennek fele, vagyis 20% hasonló is egymáshoz.
A matematikai modell felállítása előtt, amellyel meg akarjuk vizsgálni,
hogy két vagy több nyelvben hány szó hasonlíthat egymáshoz, feltétlenül le
kell választani az alapszókincsből azokat a rétegeket, amelyek eleve számí
táson kívül maradnak, mert szükségszerűen hasonlóak egymáshoz. Ebben atekintetben sem lehet tehát elfogadni a SWADESH és GREENBERG által meg
jelölt kiindulópontot.
Ezek után rátérek a kísérleti nyelvek ismertetésére. Általában abból afeltevésből indulok ki, hogy a két (majd négy) nyelv releváns adatai egymás
sal egyenlők, s csak akkor veszek fel különbséget, ha a számítás szempontjá
ból ennek értelme van, és a feltett különbség reális.
Az alapszókincset 5000 egyszerű tőszóban határozom meg. A BÁRCZIféle Magyar Szófejtő Szótár címszavainak száma nagyjából e körül mozog.
HAKTTLINEN (1941 : 163 — 164) adatai szerint a finnben kb. 6700 tőszót számol
tak össze. P R O S T (1956) szongaj szójegyzéke nagyjából megközelíti az 5000 szót.
Ezt az 5000 szót 250 fogalomkörre osztom szét, úgyhogy mindegyik
fogalomkörben arányosan (véletlenszerűen) elosztva 20 szó legyen. A 250-es
számot két fogalomköri szótár, a DoRNSEiFF-féle német (1959) és a Roget's
Thesaurus (DUTCH 1962) angol szótára szerint számítottam. Az előbbi 20
csoportban összesen 892 fogalomköri alcsoportba sorolta be a német szókin
cset, az utóbbi 990 csoportba az angolt. Azáltal ugyan, hogy csak az 5000
legfontosabb szót vesszük figyelembe, nem lesz kevesebb a fogalomkörök
száma, de azáltal, hogy nem az angol és a német nyelvről, hanem jórészt vagy
teljesen irodalom nélküli nyelvekről van szó, a fogalomkörök száma talán a
negyedére csökkenthető. A DoRisrsEiFF-féle szótár 18. (Wirtschaft) csoport
jának alcsoportjaiból teljesen kiesik a 10. (Sparsamkeit, Behalten), a 17.
(Entleihen), a 19. (Bankrott) és a 30. Bankwesen), s ha a többi fogalomkört
alkotó szavak száma nagyon csökken, akkor még két-három alcsoport von
ható össze csoportonként.
K é t összehasonlított nyelv hangrendszere 5 — 5 magánhangzóból és 20 — 20
mássalhangzóból áll. Amint említettem ugyan, az afrikai nyelvekben igen
bonyolult mássalhangzó-rendszer van, de a hasonlóság szempontjából bizo
nyos korrelációk elhanyagolhatók, mert az egyszerű zárhangok ugyanúgy minő
sülnek, mint az aspirált zárhangok vagy a kettős zárú mássalhangzó-affrikáták.
A feltett mássalhangzók tehát csak hasonlósági fonématípusok.
A fenti feltótelek alapján és a további megszorításokkal az alábbi két
(négy) mesterséges nyelv alapszókincsének hasonlósági modellje állítandó fel,
amely megmutatja, hogy az alapszókincs 2. rétege hány % az egész alapszó
kincshez viszonyítva. Ekkor az 1. és a 2. réteget kell egymástól különválasz
tani, mert a többi 3, illetve 4 százalékszámát már megadtam.
1. Az 1. csoportból tehát 2000, a 2a csoportból 1850 és a 2b csoportból
1000 szó lesz az 1. és 2. réteg szavainak száma, s e szavak ugyancsak arányosan
(véletlenszerűen) oszlanak el a 250 fogalomkörön belül;
lényeges: 2 — 3 % lehet. E számítás azonban semmitmondó, mert a szláv nyelvek igen
archaikusak lévén csak keveset változtak, másrészt pedig az a számítás nem azonos
azzal, amely most nekünk kell, mert ott a hasonló szavak közé felvettük a genetikusan
nem rokon szavakat is; egyébként is a számítás alapja ott a rövid SWADESH-féle lista vorU
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2. A magánhangzók egy szinofont alkotnak. 50
3. A mesterséges nyelvek mássalhangzói a következők:
p
t
k
b
d
g
c c
f
s
1
r
x* 7
V
z
s
z
m
n
n'
rj
4. Ezek egymással az alábbi szinofonokat alkotják:
1.
2.
8.
4.
5.

P
P

t
t
d

b
b
d
s
z

m
f V
n n' 1
s c 8
z

6.
7.
8.
9.
10.

s
Tj
k
k
m

z
s z
g rj
x' y
n n' r\

51

5. A mássalhangzók és a magánhangzók az alábbi kapcsolatokban alkot
hatnak szavakat (C = mássalhangzó, V = magánhangzó):
CV

CVC

CVCV52

VC

vcv

6. K é t különböző' nyelvből vett szó akkor hasonló, ha összetételük a
mássalhangzók és magánhangzók szempontjából azonos és mássalhangzóik
szinofont alkotnak. H a két szó összetétele nem azonos, akkor még három
esetben lehetnek e szavak hasonlók egymáshoz:
a) CV = CVC, feltéve, ha a háromtagú szó első C eleme hasonló a két
tagú szó C eleméhez, vagyis szinofont alkot (pl. ba = pet) ;
b) VC = VCV, feltéve, ha a C mindkét szóban hasonló (pl. oka = oyi) ;
c) CVC = CVCV, feltéve, ha az ötelemű szó első két C eleme hasonlít a
háromelemű szó mindkét C eleméhez, mégpedig úgy, hogy az első C az első C
elemhez, a második C a másodikhoz (pl. bom =) pumag).53
50
Ebben a voltaire-i kritika jogossága látszik, de a finnugor nyelvtudományban
pl. legfeljebb a palatális és veláris nyelvállás különbsége ad hangtörvényszerű megfelelést
a magánhangzók közt. SWADESH ugyan a totónak és a zoke nyelv 5 magánhangzószinofonját állapította meg, de az afrikai nyelvek körében ennek kevés valószerűsége van. A ban
tu nyelvcsaládban a magánhangzók közt biztosabb hangtörvények vannak, GREENBEBG efik
és bantu alapnyelvi összehasonlító táblázatában szinte azonosság látszik egy-egy magán
hangzótípus közt, de már az összehasonlító szólistákban minden magánhangzó minden ma
gánhangzóval azonosítva van.
51
Akárcsak SWADESH, én is 10 mássalhangzó-szinofont feltételeztem.
52
Az afrikai nyelvek szószerkezete sokkal bonyolultabb annál, semhogy meg
elégedjünk a SWADESH által felvett CVC összehasonlítással. A fenti eloszlás a szudáni
nyelvek átlagos szerkezeti eloszlásának is megfelel; igaz ugyan, hogy a szó belsejében és
végén levő gyakori W kapcsolatot nem tartalmazza, de kísérletünk feltételei szem
pontjából ez a körülmény közömbös.
53
A CV és VC hasonlóságát eleve kizártam, pedig GREENBEBG ilyen szavakat is
•egyezőnek vett, pl. a chari-nílusi szólistából a ,,dob(ál)" jelentésű kunama fa szót a
mahasz af, a kenuzi ab (1963 : 127), a keleti szudáni szójegyzékből a ,,has" jelentésű
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7. A mássalhangzók gyakorisági eloszlását kétféleképpen számolom:
a) arányosan (véletlenszerűen) fordulnak elő mind az öt szótípusban,
vagyis egyik mássalhangzó sem gyakoribb a másiknál;
b) gyakoriság szempontjából az alábbi három típust különböztettem
meg:
1. nyelvtípus
gyakorisági

i.

csoport

ni.

n.

b, t, d, n,
k, r

f, m,
g, %'

6 hang

s, 1,

6 hang

A csoportok előfordulási
sága (kerekítve):
I. 52%, illetve
H . 38%,
„
Ü l . 10%,
„

8,7%
6,3%
1%

II.
p, b, t, d, m, s, z

r, 1, n, g

10 hang

gyakorisága %-ban, s egy-egy hang gyakori

2. nyelvtípus
I.

p, v, s, z, z,
c, c, n, rj, y

4 hang

11 hang

•

ín.
f, v, k, n', r], x', y
7 hang

A gyakoriság százalékai:
I. 4 1 % , illetve 10,3%
4,55%
II. 50%,
1,25%
ni. 9%,
>J

3. nyelvtípus
i.

n.

r, i, g. 7

d, m, n, x'

4 hang

4 hang

in.
p, b, f, v, t, s, s,
z, z, c, c, k, n', rj
14 hang

núbiai tu szót a szungor ut szóval (1963 :96). Ugyancsak nem vettem fel a CV és a CVC
hasonlóságát, ha a CVC második C eleme hasonló a CV-vel. Greenberg egyeztetései közt
bőven akad ilyen, pl. a,,kar" jelentésű daza köbe és a zaghava ba szó (1963 :133). Persze
az ilyen jellegű megfelelések genetikus szempontból nem lehetetlenek, hisz a finnugor
nyelvekben is megvan (vö. magyar öl — finn syli), de hasonlóknak az ón szubjektív fel
fogásom szerint nem minősíthetők.
7 Nyelvtudományi Közlemények LXVII/1
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A gyakoriság százalékai:
I. 4 5 % , illetve 11,2%
II. 19%,
„
4,7%
•
H l . 36%,
„
2,6%
A három nyelvtípus adatait nem találomra állítottam össze, hanem
három afrikai nyelv, a szongaj, a mva és a fülbe alapján. Nagyjából 250 tőszó
ban megszámláltam a fonémák előfordulásait, mégpedig a szongajét P R O S T
(1956), a mva nyelvét ugyancsak P R O S T (1953) és a fulbeét LABOURET (1955)
szójegyzéke alapján. E nyelvek fonémáit az általam felvett mesterséges nyelv
fonémáihoz adaptáltam. A további számításokban szereplői, nyelv az a mes
terséges nyelv, amelyben a fonémák arányosan fordulnak elő az öt szótípus
ban; a II. nyelv a szongajjal, a Ü L a mvaval és a IV. a fulbéval azonos.
8. A mesterséges nyelvek szavai arányosan (véletlenszerűen) oszlanak
meg az öt szótípus szerint.
8.21.

A hasonlósági

módszer

matematikai

alapja*

A hasonlóság valószínűségéhez az alábbi következtetéssel jutunk el.
Tartozzék egy fogalomkörhöz az első nyelvben Nv a második nyelvben
N2 szó. Számozzuk meg a szavakat mindkét csoporton belül véletlenszerűen
1-től iV r ig, illetve 1-től N2-ig.
Definiáljuk az ei} (i = l, . . ., N^, j = 1, . . ., 2V2) valószínűségi változó
k a t a következő módon:

f'l, ha i~j,
>j

I 0

egyébként,

ahol i rv j azt jelenti, hogy az első nyelv ^-edik és a második nyelv j-edik szava
közt egyezés van.
Legyen
'
N s N2

v = 2 2 *u
H a a két szó közti egyezés valószínűsége p* (amely a szavak sorrend
ben elfoglalt helyétől a véletlenszerű számozás következtében nyilván füg
getlen, vagyis minden i, j párra ugyanaz), akkor az tt* valószínűségi változók
várható értéke (átlaga):
M(Sij) es lp* + 0. (1 — p*) == p* .

* A képlet felállítása és a numerikus számítás elvégzése BÁNKÖVI GYÖRGY mate
matikus, a MTA Matematikai Intézete tudományos kutatójának munkája volt, akinek
ezért ós értékes tanácsaiért köszönetemet fejezem ki.
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Az egyezés valószínűsége pedig

M(n)

= p*,

JTI^Í

két nyelvből találomra kiválasztott egy-egy szó egyezésének valószínű
sége — N± és N2 értékétől függetlenül — egyenlő a fogalomkörökre vonatkozó
keresett valószínűséggel (ez általában nincs így, ha a szavak indexezése és
kiválasztása nem véletlenszerűen történik).
8.21.1. A p* meghatározása
Jelölje Ak az „ábécé" /í-adik jelét (Jc = 1, 2, . .. , 22). Legyen
0

«

—

[ha .4 — A„
! 0 egyébként,

ahol a <*w jel azt jelenti, hogy a jelek hasonlósági viszonyban vannak.
Legyen
p = M (ôkl)
A különböző szótípusokra vezessük be a Tm jelölést (m = 1, . . ., 5),
azaz

cv
ve
eve
vev
eveve

T1 típusú
rp2

"

rji2

"

rp±
rp$

>>
"

,,Egyjeles", „kétjeles" illetve „háromjeles" egyezésnek nevezzük azt,
ha két nyelv egy-egy összehasonlított típusú szavánál a szó egyezéséhez egy,
kettő, illetve három helyen kell a jeleknek megegyezniök.
„Egyjeles" egyezések a szabályok értelmében a következő típusoknál
jöhetnek létre:
ml

•*• 1

rpi
J

2>

rp\

-* 1

mzí

- 2»

m%
*1

mi
x

1i

T\ - T\, T\ — T\

rp2
J
l

rpi
J

2>

rp3

-* 1

J

mi

2>

(hét eset).

„Kétjeles" egyezéseknél:
T\ — T\, T\ — TI

TI — T52

(három eset).

„Háromjeles egyezéseknél: T\ — T\ (egy eset).
(Az alsó indexek az első, illetve a második nyelvre utalnak.)
H a a kiválasztott szavak típusa „egyjeles", „kétjeles" vagy „három
jeles" egyezést tesz lehetővé, az egyezés létrejöttének valószínűsége nyilván
p, p2 illetve p3 (mivel a különböző helyeken álló jelek függetlenek), azaz

Jf(e,i|2T,

7*

Tfí

p, „egyjeles
egyezés esetében
p\ „kétjeles"
p3, „háromjeles" "
. 0 egyébként.
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Legyen P(T±), P(Tf) annak valószínűsége, hogy egy találomra kiválasz
t o t t szó az első, illetve a második nyelvben Tm típusú. Feltételezésünk szerint
valamennyi szótípus egyforma arányban fordul elő a nyelvben, és ha a vizsgált
fogalomkör a szavak típus szerinti eloszlását nem befolyásolja, akkor
P(Tf)

= P(T%) =—
5

(m =• 1, . . . , 5).

Minthogy
p*^M(eij)

= Í

2M{eij\T?>TZ)P(T?)P(TÇ),

a fentiekből következik, hogy
P* = \ 2 2 M^j
25m = m = i
8.21.2. A p kiszámítása

IT™

T

2 ) = -^

+ 3

f + p*
25

Jelölje Px(Ak) illetve P2{Ak) az első, illetve a második nyelvben az
Ak (k = 1, . . . , 22) jel előfordulásának a valószínűségét. Legyen
M(dkljAk)
azon egyezések számának (feltételes) várható értéke, amikor az első nyelv
&-adik jele fordul elő. E z a következőképpen számítható ki:
22

I M 4 (ahol a 2^

M{àkl\Ak,Al)P2{Ai)=2{k)PMi)=™k,

2

i

i=i

összegezése azon At jelekre terjed ki, amelyek Ak jellel egy hasonló-

sági csoportban vannak), minthogy

M(d\ klun| Akk>
, A,)u = yí 0\> ha
'j^é1 '
egyébként.
A feltételes várható értékre vonatkozó tétel alapján
22

p = M(^í) = 2 , w f c P 1 (A).
k=l

így tehát a Px{Ak) és P2(Ak) (k = 1, . . . , 22) valószínűségek ismereté
ben j9, és ebből p * meghatározható.
8.21.3. N u m e r i k u s

eredmények

Az alábbiakban négy egymással páronként összehasonlított nyelvre
vonatkozó számítás eredményeit közöljük. E nyelvek a következők:
I.

P(Ak) = 1/22

valamennyi jelnél.
0,087, ha A k = b, t, d, n, k, r
0,063, ha A k = f, m , s, 1, g, %'
! 0,010, ha A k = p, v, z, s, z, c, c, n, rj, y
0,1030, ha A k = r, 1, n, g
0,0455, ha A k = p, b, t, d, m , s, z, s, z, c, c
! 0,0125, ha A k = f, v, k, n', rj, x', y
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IV. P(Ak) =

í 0,112,
0,047,
[ 0,026,
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ha Ak = r, 1, g, y
ha Ak = d, m, n, %'
ha Ak — p , b, f, v, t, s, s, z, z, c, c, k, n', r\

Az előbbi képletek alapján megkapjuk a p* értékeket az I., I I . , I I I . és
IV. típusú nyelvek összehasonlítása után:
p*
p*
p*
p*
p*
p*
p*
8.22.

(I.,I.)
(II., II.)
( i n . , III.)
(IV., IV.)
(II., i n . )
(II., IV.)
(III., IV.)

A matematikai
tetések

== 7,74%
= 10,02%
= 9,62%
= 7,99%
= 9,55%
= 8,94%
= 8,16%

ellenőrzésből

eredő

következ

A valószínűségszámítással kapott eredmények az első látásra szinte
azonosak G R E E N B E R G ismeretlen eljárással megbecsült 8%-os értékével, sőt
SWADESH 5%-os határától sincsenek messze, habár az ő eljárása, az alapfel
tételek helytelen volta miatt még kevésbé alkalmazható, mint már kifejtettem.
Amint látjuk, az egyezés valószínűsége nem túlságosan érzékeny a P(Ak) való
színűségek eltéréseire, vagyis nem olyan nagyok az egyes hangok gyakoriságá
nak eltéréseiből adódó különbségek, mint ahogyan azt S W A D E S H megbecsülte,
mindazonáltal nem szabad számításon kívül hagyni. A továbbiakban azon
ban feltételesen vegyünk egyformán 8%-ot az alapszókincs 2. rétegére,
vagyis az egymáshoz véletlenül hasonló szavaknak arányára. Ezek után állít
suk fel az afrikai nyelvek egymással való kapcsolatának három esetét, behe
lyettesítve a megfelelő %-okkal, s az alapszókincs nagyságát 5000 szóban
állapítva meg:
1. genetikus rokonság nélküli viszony:
1. réteg
2. „
3. „
4. „

32%,
8%
15%
45%
összesen

1600 szó
400 „
750 „
2250 „
5000 szó

Ebből a nem hasonló szavak száma 1600, azaz 32%, míg a hasonlók szá
ma (véletlenül, kölcsönzés, hangszimbolika útján) összesen 3400 szó, azaz 6 8 % .
2a. régi keletű genetikus rokonság vagy új keletű szétválás
nagymértékben változó rokon nyelvek között:
1. réteg
2. „
3. „
4. „
5. „

29%
8%
15%
45%
3%
összesen

1450 szó
400 „
750 „
2250 „
150 „
5000 szó
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Ebből a nem hasonló szavak száma 1450 szó, azaz 29%, míg a hasonló
szavak száma (véletlenül, kölcsönzés, természetes hangteremtés, genetikus
összefüggés után hasonlónak megmaradt) 3550, azaz 7 1 % .
2b. új keletű szétválás közös alapnyelvből vagy régibb szétválás archaikus
nyelvek között :
1. réteg
12%
600 szó
2.
„
8%
400 „
3.
„
15%
750 „
4.
„
45%
2250 „
5.
„
20%
100.0 „
összesen 5000 szó
Ebből a nem hasonló szavak száma 600, azaz 12%, míg a hasonló szavak
száma 4400, azaz 8 8 % .
Ezekből a feltételezett, de bizonyos tapasztalatokon épülő összehasonlí
tásokból nyilvánvaló, hogy a hasonlósági módszer teljesen használhatatlan
nak bizonyul, mert ott mondja fel a szolgálatot, ahol a legjobban kell. Az 1.
és a 2a. viszonyban álló nyelveket nem tudja egymástól megkülönböztetni,
hiszen a különbség nem több, mint 150 szó, azaz 3 % . A 2b. jellegű viszonyban
álló nyelvek hasonlósági összevetése ugyan eredményes lehet, de ez az eset a
gyakorlatban egyáltalán nem jelentős: olyan nyelvekre vonatkozik, mint pl.
az újlatin nyelvek vagy a szláv nyelvek, az afrikai nyelvek közül pedig a
bantu nyelvek egyes csoportjai, vagy a tagoj, a tumale és a talodi egymás
közt, tehát amelyek nemcsak a laikus számára észrevehetően rokonok, hanem
még egymás közt többé-kevésbé kölcsönösen érthetőek is.
Azt lehetne ellenvetésként felhozni, hogy vannak még fokozati különb
ségek a 2. és a 2a csoport közt, amikor az 5. réteg mennyisége jobban közele
dik az 1. csoporthoz, illetve a 2a. ezen rétege jobban távolodik az 1. csoporttól.
Természetesen ilyen esetek is előfordulnak. De végeredményben a számí
tások elvégzése után csak annyit tudunk biztosan, hogy a véletlenül hasonló
szavak aránya 8%, ezen kívül szubjektíven ismerjük a nem hasonló szavak
arányát is, de semmit sem tudunk a többi rétegről, és mivel a másik kettő
teljességgel ismeretlen, tehát pl. a kölcsönszavak aránya lehet 6 0 % vagy
még több, ahogy pl. az indoeurópai nyelvek közül az albán esete mutatja,
nem tudjuk eldönteni, hogy van-e 5. réteg, tehát fennáll-e a genetikus rokonság,
vagy sem, és ha van 5. réteg, az számszerűleg mennyi, és mely szavak tartoz
nak oda.
Azt mondtam az előbb, hogy a 2. réteg, vagyis a 8% mennyisége ismert.
Ebben a tekintetben is jelentős megszorításokra van szükség. A fonómák
előfordulási gyakoriságából származó különbségek bizonytalansági tényezője
valóban kiküszöbölhető előzetes statisztikai számolásokkal. GREEISTBERG nem
végzett ilyeneket, tehát az ő adatainak számszerű összehasonlítása esetében
2 — 3 % nagyságú eltéréseket feltétlenül figyelembe kellene venni. De van ennél
sokkal jelentősebb bizonytalanság, ti. az ingadozás. Habár a statisztikai
szórást a számítások igen hosszadalmas volta miatt nem végeztettem el,
hozzávetőleges becslés alapján az egyezési értékek felső határát 13 —15%
körül tehetjük, tehát az ingadozás átlag 5 % lehet, nagyobb, mint a hipotetikus
1. és 2a. csoport eltérése egymástól. Végeredményben tehát lényeges különb
ség van GREENBERG 8 % - O S adata és e számításoké közt.
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Eltekintve azonban a számítások eredményének tanulságaitól, a hasonló
sági módszer eleve nem alkalmas arra, hogy vele egzakt összehasonlításokat
végezzünk. GREENBERGtől és más tekintetben SwADESHtől eltérően meg
próbáltam objektív alapokra helyezni a hasonlóság kritériumát nem meggyőző
désből, hanem főleg azért, hogy a módszer híveinek mennyiségi következteté
seit ellenőrizzem. Az általam előlegezett hasonlósági posztulátumok nem szűn
t e k meg szubjektív jellegűnek lenni, hisz azokat bárki másként állíthatná
össze, pl. szinofon lehetne a t és z, az m és v, hasonlónak lehetne minősíteni a
OV és a VC elemű szavakat is, vagy ezeknél szigorúbb szabályokat is lehetne
alkalmazni, mindez azonban nem változtat e feltételek teljesen önkényes
voltán 5 4
A számításokban egyszerre csak két nyelvet hasonlítottunk össze egy
mással, és a p* értékeit ennek megfelelően kaptuk meg. Nyilvánvaló, s ebben
igaza van GREENBERGnek, hogy három vagy ennél több nyelv egyszerre való
összehasonlítása esetében a p* értékének olyan jelentős mértékben kell csök
kennie, hogy az már végeredményben elhanyagolható. G R E E N B E R G szerint
tehát az ekkor kimutatható hasonlóságok csak genetikus összefüggéssel
magyarázhatók.
GREENBERG érveire azonban két ellenvetést tehetünk. Az első az, hogy
az ilyen esetben tulajdonképpen csak az történik, hogy a 2. réteg értékét
•8%-nál kevesebbre kell venni, s ez a csökkenés gyakorlatilag a 0-ig terjedhet.
Hogyan értékeljük ezt az esetet? Nyilván az 1. réteg értékeit kell megnövelni
-8%-ig bezárólag, vagyis röviden az alábbi helyzet alakul ki:
1. csoport
1.
réteg
2.
>)
3 - -4.

40%
0%
60%

2000 szó
0 „
3000 „

1.
réteg
2.
3--5.

37%
0%
63%

1850 szó
0 ,,
3150 „

1.
réteg
2.
3--5.

20%
0%
80%

1000 szó

? ?

2a csoport
í

J

??

2b csoport
5)

? ?

o „
4000

:.

Tehát a 3 — 5. réteget továbbra sem lehet szétválasztani, és a különbség a
három csoport között a csak két nyelv összehasonlításakor keletkezett hely
zethez képest még inkább elmosódik.
A másik ellenvetés pedig az, hogy több nyelv összehasonlítása esetében
— ha azok közvetlenül származnak le ugyanabból az alapnyelvből — a közös
örökség aránya szintén csökken, mert kevés olyan szó marad meg, amely
megvolt az alapnyelvben, s mindegyik leánynyelvben egyformán megmaradt.
J ó példa erre BERECZKI (Eepei}KU 1963) adatai a finnugor nyelvek köréből.
A szerző a mari alapszókincs szavait (a szerző szíves közlése szerint: tősza54
A számszerű eredmények a p képletébe való behelyettesítéssel természetesen
«.szerint változnak meg, ahogyan a számítási feltételeket módosítjuk, vagyis a p* 8%-os
«értéke jelentősen megváltozhat.
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vait) vizsgálta meg, hogy hány finnugor szó maradt meg benne, és a többi
finnugor nyelvhez viszonyítva mennyi maradt ebből az örökségből. Az adatok
szerint 694 finnugor tőszó van a mariban. Ebből
a mordvinnal biztosan közös 283 szó
az udmurttal
,,
,,
346 ,,
a hantival
,,
,,
255 ,,
a manysival
,,
,,
240 ,,
és a magyarral
,,
,,
196 szó.
Ezekből
az adatokból nemcsak azt látjuk, hogy a többezer tőszóra menő alapszókincs
rétegből alig tíz százalék körüli a finnugor örökség, hanem hogy a mordvin
nal már csak a finnugor szókincs jó harmada rokon.
A mondottakból az következik, hogy a többnyelvi összehasonlítás ese
tében nemcsak a 2. réteg csökken sőt eltűnik, hanem szükségszerűen az 5.
réteg is, főképpen, ha nagyon régi rokonságról, illetőleg gyorsan változó nyel
vekről van szó, viszont az 1. réteg mennyisége megnő. Körülbelül így alakul
tehát a helyzet:
1. csoport változatlan, tehát a kétféle réteg aránya
40 : 60%, azaz 2000 : 3000 szó;
2a csoport
1. réteg
2. „
3 — 5. réteg

39%
0%
61%

1950 szó
0 „
2050 „

1. réteg
2. „
3 — 5. réteg

25%
0%
75%

1250 szó
0 „
3750 ,,

2b csoport

Láthatjuk tehát, hogy GREENBERG észrevétele egyáltalán nem könnyítette
meg a hasonlósági módszer helyzetét, mert a háromféle viszony rétegei közti
arány még inkább elmosódik.
Persze a rokon nyelvek nemcsak olyan genetikai kapcsolatban állhat
nak egymással, hogy közvetlenül ágaztak el egy alapnyelvből, hanem más
féle, bonyolultabb rokonságban is, mint pl. az említett példából azok a finn
ugor nyelvek, amelyek szorosabban rokonok egymással, mint a marival,
tehát a magyar, a hanti és a manysi, amelyek az ugor ágból váltak szét.
Ezekben az esetekben már eleve nem várhatjuk azt, hogy olyan nagyszámú
közös elem maradjon meg, mint a közelebbi rokonságon belül, tehát ha ekkor
kevesebb a hasonló elem, az nem jelenti feltétlenül azt, hogy nem áll fent
rokonság, hanem hogy távolabbi rokonság áll fent, ha egyáltalán a hasonló
ság száma valamit is mutat. Az afrikai nyelvek összehasonlításakor sem lehet
azt várni, hogy 10—15 nyelvből álló csoport, ha egyáltalán rokonnak bizonyul,
mind egy közös alapnyelvre menjen vissza, sokkal valószínűbb, hogy köztük
néhány közelebbről .rokon egymással, és láncszerűen kapcsolódik a többi
rokon csoporthoz. H a viszont ilyen viszonyban állanak egymással a vizsgált
nyelvek, akkor a valóban rokon szókincsréteg viszonylag kevés lehet, egyes
esetekben nem több, mint néhány százalék. Ennek a rétegnek a kimutatására,
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a hasonlósági módszer a legkevésbé sem alkalmas, mint ahogy nem tudja
szétválasztani a 3. és a 4. réteget sem egymástól.
De még ha mindezek u t á n elfogadnók is a hasonlósági módszert a rokon
ság bizonyító módszere gyanánt, akkor még csak olyan épületet kapnánk,
amelynek nincsen váza (az alapokról most ne beszéljünk). A módszer segít
ségével csak annyit lehetne megtudni, hogy A, B, C és D nyelv rokon egy
mással, de nem áll genetikus kapcsolatban E, F, G és H nyelvvel, hiszen a
határt a hasonlóság %-a vonja meg. Azt .pedig semmiképpen sem lehetne
kideríteni, hogy hogyan viszonylik egymással a kellő százalékszámot elérő
A, B, C és D nyelv. Amint GREENBERG általános nyelvészeti tanulmány
kötetében (1958 : 43—44) is említi, négv nyelv 14-féleképpen lehet rokon egy
mással (pl.: A/B/C/D; A/B, C, D;A, B/C, D; A, B, C/D stb.). Ennek eldöntése a
hagyományos módszerekkel sem könnyű, ahogy ezt PULGRAM (1961) ecsetelte.
Nézetem szerint a lexikostatisztika módosított formája ( F O D O R 1961: 342 —
344) és a kölcsönös érthetőségi vizsgálatok eredményei hellyel-közzel segít
hetik az összehasonlító módszert, a hasonlósági módszer kritériumát, a hason
lóságot azonban aligha lehetne még kisebb vagy nagyobb arányú hasonló
ságokra bontani. GREENBERG rendszerének alcsoportbeosztásai már ezért sem
vehetők komolyan (kivéve, amikor mások rendszerét vette át).
Csak röviden emlékezem meg J^OJironoJibCKHH (1964) elméletéről, amely
már kéziratom lezárása után került a kezembe. A szerző a statisztikai való
színűség módszerét alkalmazva dolgoz ki egy olyan eljárást, amely egyes
eddig rokonnak nem hitelesen minősített nyelvcsaládok ősi genetikus kap
csolatát hivatott kimutatni. Gondolatmenete G R E E N B E R G (1953) alapelvei
ből indul ki, de már a szavak hasonlóságának okai közt a hangszimbolikus
tényezőt figyelmen kívül hagyja (a cikk belsejében mint elhanyagolható körül
ményt említi meg), a kölcsönzésről is csak mellékesen emlékezik meg, tehát a
véletlen és a genetikus azonosság mint két végletes eset élesen szembekerül
egymással. A továbbiakban a szerző a hangváltozásoknak és a jelentés
változásoknak tapasztalati eseteit néhány főbb sémában próbálja össze
foglalni. Érdekes, hogy a hangváltozási típusok (mondhatnók: szinofonok)
száma itt is 10 a mássalhangzókra vonatkozóan, a magánhangzók esetében
itt is minden eset lehetségesnek minősül. A bizonyítékanyag összesen 15 szó,
illetve morféma, és erre épül a matematikai modell. A végső konklúzió az
indoeurópai, ural-altaji, szemita-hamita, (csukot, kamcsadal) és kartvéli
(Kaukázus) stb. nyelvek genetikus rokonságát látja ezen az úton bizonyí
tottnak.
XJojironojibCKHH elméletének egyik legfőbb tévedése az, hogy a tapasz
talati adatokra épített valószínűséget olyan törvénynek fogadja el a hang
törvények hiányában, amely minden egyedi esetre (egy-egy alapnyelv egy
máshoz való viszonyára) érvényes. De honnan tudja a szerző, vagy akárki
más, hogy pl. a szemito-hamita és a finnugor alapnyelv kapcsolatában, fel
téve ha a két nyelvcsalád közös eredetű, a gyakoribb vagy a ritkább hang
változási eset érvényes-e? Az elmélet másik fő hibája az, hogy az indukció
igen csekély számú adatra épül, s köztük pl. a tagadó, illetőleg tiltószó már
eleve kétes értékű éppen a hangszimbolikus eredet lehetősége következtében.
De eleve elhibázott dolog tapasztalati valószínűségre hivatkozni akkor, ami
kor még a megfelelő adatok a szóba kerülhető összes nyelvcsalád hangválto
zásaira vonatkozóan nincsenek kimunkálva. A szerző többi állítására vonat
kozóan a SWADESH—GREENBERG-féle elméletről mondottak érvényesek.
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3.3.

Az

afrikai
nyelvcsaládok
egymáshoz
távolabbi rokonságának kérdése

való

és

G R E E N B E R G munkájában vörös fonalként húzódik végig az a gondolat,
hogy az afrikai nyelvcsaládok végeredményben rokonságban vannak egymás
sal. Ez nemcsak abból tűnik ki, hogy az amerikai kutató három, illetve négy
nagy nyelvcsaládban el tudta helyezni az összes afrikai nyelveket, és elszige
telt nyelveknek nyoma sincs az osztályozási rendszerben, hanem több meg
jegyzéséből i s ( 1 9 6 3 : 6 9 , 72 stb.). Kétségtelen, hogy ez a lehetőség semmikép
pen sincs kizárva, és G R E E N B E R G sokkal józanabb ebben a tekintetben, mint
TROMBETTI követője, a fantaszta A S S I R E L L I (1950). Annyi bizonyos, hogy
ezeket a genetikus kapcsolatokat még nehezebb lesz felfedni, mint az egyes
afrikai nyelveken belüli rokonságot, mert az alapnyelvből való szétválás még
sokszorta nagyobb időtartamra megy vissza, tehát a „hasonló" elemek száma
szükségképpen igen minimális, s hangtörvényeket is nehéz lesz találni, de ha
akadnak is majd, még akkor sem lehet lesz biztosan eldönteni, vajon tény
leges rokonságról vagy adsztrátumról van-e szó, hisz az egyezések magyaráz
hatók szabályszerű kölcsönszóátvétel gyanánt is. Lényegében ugyanez a hely
zet az uráli és az indoeurópai ősrokonság megállapítása terén. COLLINDER
(1934), aki hisz a rokonság fennállásában, de szigorú tudományos kritikával
dolgozik, néhány fontos nyelvtani egyezésen kívül 29 biztosabb és a legtöbb
nyelvben meglevő szómegfelelést talált (ez az akkori közös szókincsnek is
csak jelentéktelen töredéke lehet), anélkül, hogy ezek biztos hangtörvény
szerű szabályosságot mutatnának fel. A hasonló nyelvtani viszonyító elemek
pedig általában rövid hangtestűek (köztük van a többes számú -i szuffixum),
úgyhogy nem igen lehet bizonyító értékük. Ami az indogermán és a hamitoszemita rokonságot illeti, lényegében ez sincs bebizonyítva. CUNY (1946) elég
bő adattárra támaszkodva hirdeti igazát a rokonság fennállása mellett, de
müvét sajnálatosan alig méltatták figyelemre, csak néhány igen rövid (két
kedő) recenziót kapott. 5 5 Nem ártana utólag is visszatérni CUNY téziseire és
ellenőrizni az érveit.
A monogenezis álláspontjának túlságos nagy erővel való hangoztatása
legkevésbé az afrikai nyelvek talaján célszerű.56 G R E E N B E R G sem a három,
illetve négy afrikai nyelvcsalád ilyen felosztását, még kevésbé az oda bele
tartozó nyelvek elosztását és további alosztályozását nem t u d t a hitelt érdem
lően bebizonyítani. A jelen kérdés szempontjából éppen ezért is valószínűnek
látszik az a lehetőség, hogy igen sok, főleg még eddig alig ismert afrikai nyelv,
nem lesz besorolható egyetlen nagyobb nyelvcsaládba sem, hanem elszigetelt
csoportként vagy nyelvként fogják őket a nyelvészek számontartani. Ilyen
elszigetelt nyelvek a világ egyéb kontinensén is akadnak (BOUDA minden
kísérlete ellenére a baszk Európában), Afrika nyelvi helyzetéhez többékevésbé hasonló Amerikában jó néhány. Addig tehát, ameddig jobban nem

55
56

Lásd L'Année Sociologique 1949: 860), illetve DEVOTO (1962: 33 — 35).
Hadd jellemezzük ASSIRELLI módszerét a szerző szavaival (1950: 114): „Sur
la base du préfixe ki-, ke-, lce-n, on peut établir l'équation suivante: kë-n-to, 'chose'
du bantou = ke-n-dio, 'acte, fait', du kanouri = ki-kida, du sumérien (même sens) =
ky-n-tei, 'femme' du khasi = ke-tsueet ke-n-due singulier et pluriel de 'chien' de l'amouzgo."

AZ AFRIKAI NYELVEK OSZTÁLYOZÁSÁNAK PROBLÉMÁI

107

ismerjük meg a már számba vett és a még feltérképezetlen nyelveket, nem árt,
ha az ideiglenes osztályozó rendszerekben igenis helyet hagyunk az elszigetelt
nyelveknek. 57
9. Még néhány tanulság
A legfőbb módszertani tanulságot már az előző fejezetekben levontam: a
hangtörvények választóvize nélkül az afrikai nyelvek rokonsági viszonyai
sem bizonyíthatók, és e nyelvek genetikai osztályozása is csak e szempontok
érvényesítésével hajtható végre. Anélkül a még olyan tetszetős feltevések,
mint amilyen GREENBERGÓ, legjobb esetben munkahipotézisek maradnak, és
őket újabb, még több adatra épülő elméletek válthatják fel, mint ahogy
GREENBERG elméletének több korábbi hipotézis adott helyet, hisz az övé
módszeresebb és alaposabb volt az addigiaknál, nem is beszélve a hipotézis
nevét meg sem érdemlő spekulációkról. V O N DER GABELENTZ (1901 : 158)
megállapítása azonban egyformán érvényes mindegyikre: ,,Die Sprachen sind
verschieden, denn die Lautentwicklung hat verschiedene Wege eingeschlagen.
Hüben und drüben aber ist sie ihre Wege folgerichtig gegangen: darum herrscht
in den Verschiedenheiten Ordnung, nicht Willkür. Sprachvergleichung ohne
Lautvergleichung ist gedankenlose Spielerei."
A másik tanulság az, hogy a GREENBERGéhez hasonló átfogó szintézist
egyelőre nem lehet addig komolyan venni, amíg olyan egyenetlen és a hiányos
nál is hiányosabb ismereteink vannak Afrika bábelérői. 58 G R E E N B E R G hiába
igyekezett minél több nyelvi adatot összehordani, amikor néhány ismertebb
nyelv (szuahéli, hausza, eve stb.) kivételével még jó, hogy rövidebb szójegy
zékek akadnak. Ezekben az európai nyelv vagy nyelvek szóegységeinek egy-egy
afrikai nyelvű ellenértéke található (vagy az sem, és az illető szó helye üres),
hogy a szinonimák fel volnának sorolva a pontos jelentésárnyalat és stílus
használat megjelölésével, arról szó sincs. Pedig ahhoz, hogy az afrikai nyel
vek szókészletének honos és idegen rétegét külön lehessen választani, hogy
az olyan nagy mennyiségű afrikai vándorszókincs pontos útját követhessük,
alapos lexikográfiái munkák és szóföldrajzi eredmények kellenek. A nagyobb
szintézisek összeállítása előtt alapos mikrolingvisztikai kutatásokkal kell
pótolni a hiányokat. Nemcsak fiatal kutató nyelvészek, hanem az Afrikában
ezrével élő értelmes műkedvelők, mérnökök, orvosok, közigazgatási tiszt
viselők stb. szintén részt vehetnének ebben a gyűjtőmunkában (némi betaní
t á s után). GLEASON (1955 : 348 — 349) helyesen állapítja meg, hogy a kellően
instruált műkedvelők hasznos munkát tudnának végezni. Egyik bizonyítéka
«nnek a katonatiszt DE LAVERGNE DE TRESSAN (1953) kitűnő összeállítása.
A szerző egyébként nagyon jól látja, hogy milyen nagy fehér foltok vannak
még Afrika nyelvi térképén, és maga is rámutat az elvégzendő feladatok sür
gős voltára. A jól előkészített ós központi irányítással szervezett gyűjtőmunka
57
í g y j á r t é i W E S T E E M A N N - B B Y A N (1952) is. Egyébként GKJEENBERG (1963 :153)
s, kihalt meroitát tartja az egyetlen afrikai nyelvnek, amely nem osztályozható.
58
Hivatkozom LUKAS (1954—1955: 91) cikkére, amely igen jól jellemzi a hely
zetet a W E S T E E M A N N - B B Y A N (1952) által elszigeteltnek minősített nyelvekről (VIII.
•csoport): ,,Alle übrige Sprachen dieses Kapitels sind zum grössten.Teil so wenig erforscht,
-das ihre sinnvolle Klassifizierung nicht möglich ist. Ich nehme hier nur Jen, Mumuye
in der Adamawa Provinz, Idoma, Jukun in der Benue-, letzteres auch in der Adamawa
Provinz, Vute, Mbum, Mundang, Tupuri, Chamba im Französischen Kamerun."
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eredményeképpen, több és megbízhatóbb nyelvi adatok ismeretében, sikere
sebb eredménye lehet a tudományos igényű szintézisnek. 59
Persze még számolni kell azzal a lehetőséggel, hogy kellő mennyiségű
szinkron adatok birtokában sem lehet minden lényeges genetikai összefüg
gést tisztázni az afrikai nyelvek közt, mert olyan nagy méretű változások
mentek végbe a szétválás óta, hogy történeti adatok hiányában nem elegendő
a belső rekonstrukció, és így az összehasonlító módszer felmondja a szolgálatot.
Ez a lehetőség persze az afrikai kontinensen túli nyelvtudományokra is vonat
kozik. Az erőltetett, fiktív eredményeken alapuló rendszerezésnél akkor még
mindig jobb a lemondás és a változtathatatlanba való belenyugvás. De az az
idő még messze van, addig még sok teendő van hátra, s először azokat kell
elvégezni.
Tévedés ne essék azzal a bírálattal kapcsolatban, amellyel G R E E N B E R G
munkáját illettem. Az amerikai kutató széles látókörrel és merészen, de az
igazi tudós tájékozottságával és egyben szerénységével fejtette ki téziseit,
elődei bírálatában néha túl szigorú volt ugyan, de sohasem igazságtalan, éssaját eredményeit nem akarta végérvényesnek kikiáltani. Nem az ő hibája,
hanem korunké, hogy az óriási mennyiségű tudományos termést még áttekin
teni is nehéz, nemhogy megemészteni, s így a tudományos világ az alapos
megvitatás helyett olykor csak a véletlenre bízva vagy tekintélyi alapon, egyegy odavetett megjegyzéssel értékel magasra valamely munkát és elvet
másokat. Idézem C. DOUGLAS C H R É T I E N sorait, amelyek a Current Anthropology által rendezett vitában hangzottak el (3 1962 : 397), de nemcsak az
óceániai nyelvészet számos művelőjére vonatkoznak, és nemcsak amerikaiakra:
,,His earlier publications (=DEMPWOLFFé) were available to any who would
read them. B u t modern scholars apparently do not read them . . . I t is a
weakness of Austronesian studies t h a t we do not have enough controversy.
We have tended, a t least in the United States, to accept t h e latest statement
as fact, and to ignore the scholarship t h a t has preceded i t . " G R E E N B E R G
elméletét sem kísérte kellő beható kritika. WESTERMANN akkor már — négy
évvel halála előtt — 77 éves korában nem vállalkozhatott beható elemzésre
még ha szellemi frissességének birtokában is volt. De 6 oldalas recenziója
(1952) így is megállapított több fontos hiányosságot, és rámutatott, hogy
G R E E N B E R G a hangrendszer és a hangváltozások helyett (
hangtörvé
nyek helyett) főleg a szókincs és a nyelvtani rendszer egyezéseire támaszkodik,.
s ezeknek az egyezéseknek egy része jónak látszik, másik része kevéssé meg
győző. WESTERMANN egyébként nagyon nem kifogásolhatta GREENBERG rend
szerének egyes főbb tételeit, hisz azokban G R E E N B E R G az ő nyomdokait
követte. De igen jellemzi századunk tudományos életét a nem nyelvész
MURDOCK kézikönyvének néhány sora (1959 : 13), amely az afrikai nyelvekről
szóló fejezetben ezt mondja: ,,Greenberg (1949 — 1954) has now given us acomplète and thoroughly satisfactory classification of the languages of Africa,,
superseding for our purposes everything t h a t preceded i t . "
Ami késik, nem múlik. I t t az ideje, hogy az afrikanisták beható tanulmányozás alá vegyék GREENBERG művét, s miután felhagytak az egyoldalú
59

DREXEIÍ (1921—1924:84) és MEILLET—COHEN

(1924:9) hasonlóképpen véle

kedik, WESTERMANN (1952 : 250) azonban ellenkezőleg úgy gondolja, hogy nem vár
hatunk a szintézissel, mert h a előbb részletesebben akarnók megismerni az afrikai nyel
veket, akkor ad graeeas calendas tolnók el az ügyet.
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dicséretekkel vagy a puszta hivatkozásokkal, nekilássanak, hogy részleteiben
igazolják vagy elvessék megállapításait. 60 Ezzel a dolgozattal főleg az volt a
célom, hogy utat nyissak ezeknek. GítEENBERGnek mindenképpen köszönet
j á r azért, hogy — eltekintve a módszerbeli és elméleti fogyatékosságoktól —
művével hosszú évekre megjelölte a további kutatások irányát.
1964. január
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KISEBB KÖZLEMÉNYEK

Zűrjén kis 'вид шкуры'
A szó ismeretes az egész zűrjén nyelvterületen: (DialSzl.) Lu., Kocs.,
AV., Ud.,I., FV. (Krcs.) kis 'обивка лыж с нижней стороны, сделанная из
шкуры ног лося или лошади (L., Kocs.), шкура с ног животных (AV., Ud., I.),
шкура оленьих ног(1.), обувь из этой шкуры шерстью вверх (Ud.), низкая
просмоленная обувь из необделанной шкуры (FV. [Krcs.])'; (Komi. Jazv.
Dial.) J. kes 'шкура конских или лосиных ног, которой обивают лыжи'
Vis. teua.; (SzrSzlKomi) FV., Vm., I., Lu., AV., Pécs., Szkr., Ud. кыс 'шкура
с ноги животного (лося, лошади, оленя), обувь из этой шкуры'; (FOKOSFUCHS, SyrjWb.). Ud., Pr. kis 'Renntierfell unter dem Ski; Schuhe, gemacht
aus dem Fell (der Haut) von Tieren (von Rindvieh) vom Kopf oder von den
Beinen vom Knie ab (die Haut wird nicht verarbeitet) (Ud.), Feli vom Bein
des Pferdes oder des Rindviehs (Haut mit Haaren), wird als Schuli getragen
(Pr.)' összetételekben: V., Ud. ker-kis 'Feli vom Bein des Renntiers (V.), Fell
vom Bein des Renntiers (damit werden die Skier uberzogen, d. h. dieses wird
unter den Skiern angebracht) (Ud.)', V., Ud., liz-k. 'Stüek vom Renntierfell,
mit dem die Skier uberzogen werden, damit sie beim Bergsteigen nicht
gleiten (V.), Fell unter den Skieren (Ud.)'.
A szó alapjelentése 'шкура с короткой густой жесткой шерстью, на
правленной в одну сторону (напоминающей ворс)' ['egy mentébe néző, sűrű,
rövid, kemény szőrrel borított bőr (mely a szövet bolyhos oldalára emlé
keztet)'] lehetett. Az ilyen prémet sí borítására szokták használni, mert az ily
módon elkészített sí előrehaladáskor könnyen csúszik, hátrafelé viszont a bő
rön levő szőr akadályoza, f é k e z i a mozgást. Ilyen célra alkalmas bőr
néhány állatnak általában a lábrészén, de a f e j é n is van.
A zürj. kis szót egyeztették a hasonló jelentésű vog. kwäät stb., az oszt j .
köwdt, kepdt szókkal, valamint a finn käpsä 'jäniksen käpälä; paistettu lampaan jalka' stb., vepsze käps 'ножка курицы' stb. szóval (vö. SKES.; COLLTNDEít, FUV.). A vog. kwäät, kwät, kot stb. szó magánhangzója ősv. *й hangra
megy vissza (vö. STEINITZ, WogVok. 277). A zürj. szónak az obi-ugor szóval
való egybevetésének nincs akadálya. Ezzel szemben a finnségi szókkal való
egyeztetése kétségeket ébreszt. Mindenekelőtt a jelentés terén: az egyeztetett
szók 'особый вид шкуры (головы или ног животного)', valamint 'нога, лапка'
jelentése távol áll egymástól. Ezen kívül az egyeztetésnek hangtani nehézsége
is van: a zürj. г-nek a finnségi nyelvekben általában u, ü, й és nem ä felel
meg (vö. E. ITKONEN: F U F . X X X I , 299—303).
A zürj. kis (Vis. kus) lehetséges, hogy egybevethető a votják кусланы
(kus-lal-) 'тормозить' (Bor.) szóval. A zürj. г'-пек a votj.-ban gyakran felel
8 Nyelvtudományi Közlemények LXVII/1

114

ыткш, v. i.

meg u (pl. zürj. 1га- <~. votj. luo 'песок'; zürj. miger ~ votj. mugor 'туловище';
zürj. £>г'с&- ~ votj. puš внутренность' stb.). A permi szókat tehát őspermi
*kús- 'шкура с жестким ворсом, направленным в одну стороны' szóra lehet
visszavezetni.
Felmerül a kérdés, szavunk nem vethető-e egybe a cseremisz (МарРусскСл.,
szerk. B. A.- Szerebrennyikov) küps ворс (мелкие шерстинки в крестьян
ском сукне)', (PAAS.— SIRO) K. küps 'nukka vaatteessa; Flór (an der
Kleidung)' szóval. Hangtani szempontból az egyeztetés kétségtelen: őspermi *й (zürj. г, Vis. й) hangnak a cser.-ben általában ü (u) felel meg(pl.
zürj. gii 'НОГОТЬ ~ cser. küts zürj. mik 'плотва' ^-> cser. müktö; zürj. pirni
'зайти' ~ cser. puraé; zürj. ръъ 'лодка' <*-> cser. puš stb. — vö. E. ITKONEN:
F U F . X X X I , 300). A szó előpermi előzményeként *hüps- 'ворс' szót tehetünk
fel. A permi nyelvekben a -p- a dentális mássalhangzók (s, s, t) előtt kiesett
(vö. cser. lups ~ zürj. lis-va 'poca'; cser. šoptdr <~- zürj. seter 'смородина' stb.).
A zűrjén nyelvből a szó átment az oroszba: Szib. киса, кыса Perm.
KUCÚ, кысы Volog. кысовка (vö. KALIMA: F U F . XVIII, 25).
V. I.

LITKIN

Etimológiai

megjegyzések

30. Cseremisz (PS) fioštdlam 'lachen'
A címben idézett alakon kívül még a hegyi nyelvjárásbeli (RAMST.)
fiaštdla'laš (ein wenig) lachen, schmähen', fia-štdlaš 'auslachen' változatait
említhetjük a szónak.
A rokon nyelvek közül a z ü r j . (WUo.) V. vaš vid'zni 'lächelnd, heiter
dasitzen'; vašjavni 'lächeln'; (SzrSzlKomi) Pécs., Szkr., KSz. вашвидзны, FV.
вашвидзны 'улыбаться (KRSzl.) (ваш 'улыбка', вашмунны 'улыбнуться' ala
kokkal hozhatjuk kapcsolatba a cseremisz szót.
A zűrjén adatok közül a vaš 'mosoly' szót kell alapul vennünk. A csere
misz szó töve fíošt-, fiašt-, mert az -(§)lam gyakorító képző, amely lehet dedominális és deverbális is például: (PS.) üstam 'wischen, kehren (mit dem
Besen)' <*-> üstdlam 'streichen, ab wischen vagy port 'Stube, Zimmer' ~ pörtdlam 'heimkehren, nach Hause gehen'.
A zürj. vaš és a cser. fiašt-, fíošt- alakok kifogástalanul megfelelnek egy
másnak. Az eredeti *-št hangkapcsolatból a zürjénben szabályosan š fejlődik
(1. SUSToim. LXV, 315 — 6), a magánhangzók pedig mindkét nyelvben jól
magyarázhatók fgr. *a-ból.
31. Mordvin M. taparams '1. összezavarni, bonyolítani: 2. turkálni'
A mordvin szót J U H Á S Z — E R D É L Y I szórárán kívül még a következő for
rásokbólidézhetjük: (ErzRSzl.) 1 Тапамс 'спутать, запутать; Тапакс '3. запу
танный клубок; ниток'; (MoksRSzl.)2 Тапарямс ' 1 . путать, спутать'; Тапаркс
'путаница'.
A c s e r e m i s z b e n a mordvin szónak megfelelnek a (PS.) tofig:
t.-mojsala 'verfitzte Baststopfe'; tofianem 'sich verfitzen (z. B. die Flachsstopfe, wenn sie vor dem Verspinnen verwahrt wird, der Bast)', tofiatem
verwirren; (VASZ.) moeo 'путаница'; товыж (а куктыж szónál) 'путаница';
(MarRSzl.) тово 'спутавшийся пучок ниток, веревки'.
PAASONEN szótárában a fentebb idézett cser. tofip adat után zárójelben,
megkérdőjelezve ott találjuk a mord. tapo szót jelentés nélkül. A mordvin
szótárakban azonban nem sikerült nyomára akadnom ennek a szónak.

1
2

ErzRSzl. = Эрзянско-русский словарь. Москва, 1949.
MoksRSzl. = Мокшанско-русский словарь. Москва, 1949.
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32. Finn mahtaa 'können, vermögen'
A finn szó etimológiájára vonatkozólag a SKES-ben a következőket
találjuk: fi. mahtas 'voida, taitaa, kyetä; lumota' | m o r d . E. mastoms, M.
mastdms 'osata, taitaa' | c s e r . mustern, moste-m id.
Hasonló hangalakú és jelentésű szavak a távolabbi rokon nyelvekben
a vog. (BALAÜSTGYIN— VAHRUSEVA) K. MocmA'äx, MOiumA'äx 'monh' (a eepjviyHKee
szó alatt) és a (CSEKNYECOV) É. mustunkve '6biTb B03M0>KHbiM AonycTHMbiM' és az
osztj. (KT. 551 a) Ni. m^sdta (mngpta ) Kaz. mő\tsd:ti, mő$ih'j%l. verstehen,
erfassen, begreifen (aus Erscheinungen), schließen, „voraussagen"; ahnen,
vorausfühlen (z. B. ein künftiges Ereignis); 2. erkennen, wiedererkennen;
O.mvstddà" 'herausfinden; erkennen, mofsaistl (Kaz.) zu erkennen versuchen.
Az osztják szót különben már SETÄLÄ egybevetette a finn, mordvin és
cseremisz adatokkal (ÄH. 278), melyet ő mostalem 'fühlen, spüren, wahrsagen,
verstehen' alakban idéz.
Az obi-ugor és finn-volgai szavak összetartozásának nincs jelentéstani
akadálya.
A finn-volgai alakok első szótagbeli magánhangzója *a-ra vezethető
vissza. A vog. szó magánhangzója STEINITZ szerint (WogVok. 27) ősvog.
*&-ra, az osztjáké pedig ősosztj. *o-ra (vö. STEINITZ, OstjVok. 85) mehet vissza.
Ezek a hangok az ősvog-ban, ül. az ősosztj.-ban hosszú *ü-val váltakozhattak,
amelynek fgr. előzménye több esetben *a is lehet (1. COLLINDER, CompGr.
153-4).
A szóbelseji mássalhangzókat illetően érdekes problémával találjuk
magunkat szemben. A finn-volgai és obi-ugor alakok leginkább fgr. * - $ hangkapcsolat folytatásaként lehetnének érthetők. Noha ilyen hangkapcsolatra
eddig nem volt példánk, feltevése mégsem indokolatlan. Az analógiaként
említhető fgr. *6k > fi. hk, mord. ks- (hangátvetéssel), cser. sk stb. hang
kapcsolathoz (vö. TOIVONEN: F U F . X I X , 222 — 4) jól illik az itt tárgyalt
szóban feltehető fgr. *çt > fi. ht, mord. st, cser. st, obi-ugor st, st megfelelés.
Az obi-ugor és finn-volgai szavak hangtani és főként jelentésbeli hasonlósága
mindenesetre olyan mértékű, hogy etimológiai össszetartozásukat nagyon való
színűnek tarthatjuk.
B E E E C Z K I GÁBOR

Szófejtések
49. Magyar ég 'brennen'
1. Ég 'brennen' — 1211: Piscatores isti sunt . . . Vros Egueteu szn.
(OklSz.); 1450 k.: egew lámpásnál (JókK.); N. ég (MTsz.); ig (ÚMTsz.) —
szavunk lehetséges etimológiai megfelelői: z ü r j . (SZAVVAITOV, közli W I C H MANN: F U F . XVI, 210) yn, ( W I E D . ) yn, yn-bi 'Flamme, Lohe', ynalny 'flam
men, lodern, auflodern, entbrennen, aufflammen', ynedny 'entflammen, ent
zünden') ? c s e r . (SZIL.) OCS. er\ 'tűz', B. er\se 'tüzes'; (WICHM.) K H . d'rjgäm,
TL erja-rn 'schwelen, anbrennen, angesengt werden, verkohlen'; (PS.) K. erjam
'versengt werden'; ( G E N . ) P. erjôem 'heiß machen' (vö. MUSz. 766; S Z I N N Y E I :
NyK. X X X V i n , 278; WICHMANN: F U F . XVI, 210; NyH. 7 ; EtSz.;,FUV.).
A cseremisz szó idetartozása bizonytalan. B E K É (Nyr. XLVIII, 7) sze
rint csuvas jövevényszó (vö. csuv. dû, aw'ohne Flamme brennen, abfrieren,
von der Kälte verwelken'). Ezzel szemben WICHMANN (i. h.) a cseremisz szót
fgr. eredetűnek tartja, a cseremisz és a csuvasz szó viszonyát pedig úgy magya
rázza, hogy az utóbbinak 'ohne Flamme brennen' jelentése cseremisz' hatásra
keletkezett. À törökségi megfelelők alapján (vö. tel., tar., ujg. örj- 'verwelken,
ausgehen (von Farben), bleich werden', tob., kaz. ür\- 'ausbleichen, die Farbe
verlieren, den Glanz verlieren', R A D L . ) lehetségesnek gondolja, hogy a csu
vas szó eredeti jelentése is 'verwelken, ausbleichen' volt. Valószínűleg azon
ban igaza van RÄsÄNENnek (SUSToim. XLVIII, 127), aki úgy vélekedik,
hogy a cseremisz K H . d-rjgäm csuvas eredetű, az er] 'Feuer', erjôem 'heiß
machen' viszont fgr. szó lehet.
2. A m. ég fgr. eredetét, illetőleg az itt egybevetett szók etimológiai
összetartozását — úgy gondolom — jelentős mértékben erősíti az a körülmény,
hogy a szócsaládnak az o s z t j á kban is van megfelelője: (KT. 164 — 5) Vj.
järjhltä 'am Feuer rösten (das harte Kiefernholz des Bogens bei der Herstellung
des letzteren)', Trj. járjdAtay3 'am Feuer rösten (das harte Kiefernholz des
Bogens, bis es schwarz wird)', Ni. jarjdtta 'am Feuer erhitzen (z. B. den kranken
Rücken)', Kaz. jarjdAti 'am, Feuer rösten (das harte Kiefernholz des Bogens
u. a., das dabei mit Harz beschmiert wird)'. 1 Ezt a szót 1964-ben egyik adat
közlőmtől, Sz. A. Vagatova 19 éves főiskolai hallgatótól a következő alakban
jegyeztem fel: Kaz. jarjïj-:%ätA.n jarjijdm no%rdt 'naptól megperzselődött
tobozok'.
Az osztják szó első szótagjában ősosztj. *ä-t következtethetünk ki. A szóeleji j - az eredeti palatális magánhangzó előtt fejlődött másodlagos hang.
1

A KT.-ben ez alá a címszó alá vont O. jár/ki 'Brand, Brandstätte im Wald, wo
gew. ein Windbruch entsteht' alak STBINITZ (UAJb. X X X I , 430) szerint sem alaktani,
sem jelentéstani szempontból nem tartozhatik ide, hanem jurák jövevényszó.

118

R.ÉDEI K Á R O L Y

Palatális magánhangzók előtt keletkezett j - protézis gyakori az oszt jakban
(valamint a vogulban is). Például: m. éj 'Nacht' rx osztj. (KT. 133) Vj. dj,
VK., Vart. jdj ua.; m. él 'leben' ~ osztj. (KT. 201) Kaz. jÍApa>A3:tl '(von
einer Krankheit) genesen'; m. elő 'Vorder-' ~ osztj. (KT. 115) V., Vj. ihn,
Kaz. jeAn 'vorn' (további példákat 1. COLLINDER, CompGr. 63).
Az osztják alakok -hl, -94 stb. eleme műveltető képző. A Kaz. jarjïj-alak
-ïj gyakorító képzővel van ellátva. Az ősosztjákra feltehető *järjs- ( < *är)8)
alapszó eredeti jelentése 'ég, megperzselődik' lehetett.
COLLINDER (CompGr. 410) a szó fgr. előzményéül *er]3 vagy *ir)3 alakot
következtetett ki. Az osztják megfelelő ismeretében azonban helyesebb eredeti
*ar]ií alakból kiindulnunk. Ebből valamennyi rokon nyelvi szó jól megmagya
rázható. Az előpermi *ä ~ zürj. i hangmegfelelésre vonatkozóan 1. R É D E I :
NyK. LXV, 373. A m. ég magánhangzója is nyílt *ä-re mehet vissza. A nyíltabb
magánhangzó a N. ég alakban őrződött meg. A másodlagos í-ző alakok abban
lelik magyarázatukat, hogy az ég e-je — mivel a szónak e-vel váltakozó párja
nem volt — egyes nyelvjárásokban átkerült az í-ző alakok közé. Erről a jelen
ségről 1. F Ü R ISTVÁN, A Z f-zés állapota 94; SULÁN: MNyj. I, 26—9.
50. Magyar ér 'Bach'
1. A m. ér (acc. eret) főnevet mindkét jelentésében ('Ader' és 'Bach')
a következő finnugor szókkal szokták egyeztetni : v o g. Á K E . 228) É.
tár, L . P . tár, K. toár, T. tarcé% 'dünne Wurzel, Faserwurzel'; ( K A N N . , WV. 3)
TJ., TCs. tär, AK. töär, K K . F K . toár, P . K L . toár, ÉVag. tüör, DVag, toár,
AL. toor, F L . Szo. tär 'Wurzel' | o s z t j . (KT. 1086) DN. ter 'Faser (des
Fleisches, Hanfes usw.)', V. 1er 'Strich, Linie, Streifen (des Gewebes, Zeuges
usw.); Rinne im oberen Balken (beim Bauen)', Vj. jer 'Streifen (des Gewebes;
Linie, Strich)', Trj. Aar 'Wurzel(faser)', Ni. ter, Kaz. Aer, O. 1er 'Wurzelfaser
(des Baumes, Grases); aus Wurzel hergestelltes Band'; (PD. 2477) Ko. ter,
J . Aar 'dünne Wurzel, Faserwurzel, Wurzelzweig' | v o t j . (MTJNK.) SZ. ser:
vir-ser, K. vèr-sêr 'ér; Ader' | c s e r . (WICHM.) K H . sär 'Blutader',' K H .
ßd'r-sär, U. ßü-r-ser, M. ßür-se'r ua.; (PS.) K. ser: ßür-ser ua. " (MUSz.
791; ANDERSON; Wandl. 12; MUNKÁCSI, Á K E . 228, 549 jegyz., 648; EtSz.;
FUV.).
2. Véleményem szerint nagy valószínűséggel feltehető, hogy a m. eV-ben
két szó esett egybe: egy 'Ader' jelentésű, mely a fent felsorolt szókkal tartozik
össze és egy 'Bach' jelentésű, melynek a rokon nyelvekben más etimológiai
megfelelői lehetnek. Er 'Bach' szavunk ma csak a népnyelvben és a választékos
irodalmi (költői) nyelvben fordul elő, a régiségben azonban — a nyelvtörténeti
adatokból ítélve — nagyon gyakori lehetett. Módszertani szempontból ugyan
nem teljesen alaptalan az a felfogás, amely szerint a magyar 'Ader' és 'Bach'
jelentésű ér eredetére nézve egy szó volna. Hiszen tudjuk, hogy a latin véna
és a német Ader szónak is van másodlagos'(földalatti) vízér, bányaér' jelentése.
Mindazonáltal a m. 'Ader' és 'Bach' jelentésű ér kettéválasztását a következő
körülmények indokolják: 1. A m. ér 'Bach' jelentésben már a legrégibb nyelv
emlékeinkben is előfordul (pl.: 1055: eri itu rea, TA,; 1109: Erh&t, uo.; 1236:
FizedAere, uo.), tehát e jelentésének ősinek kell lennie. 2. Ér 'Bach' szavunkkal
mind hangtani, mind jelentéstani szempontból egyeztethető szókat találunk
egyes finnugor nyelvekben. 3. Az 'Ader' és a 'Bach' jelentésű m. ér kettéválasz-
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t á s a mellett szólhat az is, hogy ér 'Ader' szavunk egyetlen rokon nyelvi meg
felelőjének sincs 'Bach' jelentése.
3. Mindezek alapján a m. ér 'Bach' főnévvel egyeztetem a következő
permi szókat: z ü r j . (WUo.) V., AV., Sz. ,Pecs., Lu., Le., Ud., P . sor 'Bach,
*(Ud. auch) Bach unter dem Schnee im Frühling, Flüßchen im Walde'; ( G E N . )
K P . sor 'Bach' | v o t j . (MUNK.) Sz. sur 'Fluß, Bach'; (WICHM.) G., J . sur
"Bach, Strom, Fluß'.
Ezeket az irodalomban a következő szókkal hozták kapcsolatba: m. ár
'Flut'l vog. ( K A N N . , idézi STEIN., WogVok. 208) AK., KK., FK., P., É V a g K ,
K L . , Szö. tür, DVag. tur (tűrt), ÉVagZ. tor (tört), ALT. tor (tört) 'See'| osztj.
(KT. 1084) DN. tor 'See (größerer und gewöhnl. mit Sandboden, darin keine
Karauschen)', V. lar 'niedrig liegende(s) baumlose(s) Wiese(nufer), im Frühling
vom Wasser bedeckt; während des Hochwassers an einem Wiesenufer entstan
dener See', Vj. jar 'tiefhegendes, baumloses Wiesenufer od. Wiesengelände
(an den Ufern von Flüßen), das im Frühling überschwemmt ist', Trj. Aar
'großer See, sumpfiger See', Ni. tor, Kaz, AOr, O. lar 'bei Hochwasser über
schwemmtes Ufergebiet; See (nicht Karauschentümpel)' (vö. AHLQVIST:
SUSAik. I, 87; SETÄLÄ: F U F . II, 256; PAASONEN, S- Laute 47 és Beitr. 255;
T O I V O N E N : F U F . X X I , 99; EtSz.; FUV.).
A permi szók hangtani és jelentéstani okokból nem lehetnek a m. ár
s t b . etimológiai megfelelői. A zürj. sor, votj. sur o, u (őspermi *o) hangja
ugyanis előpermi *ä vagy *e hangra utal (vö. E. I T K O N E N : F U F . X X X I ,
271 — 2; V. I. L Y T K I N : CIFU. 2 60—4). Az egyeztetés jelentéstani akadálya az,
hogy a m. ár, vog. tűr stb., osztj. tor, lar stb. á l l ó v i z e t , a zürj. sor,
votj. sur pedig f o l y ó v i z e t ('Bach') jelent.
Ezzel szemben a permi szók mind hangtani, mind jelentéstani tekintet
ben jól egyeztethetők a m. ér (acc. eret) 'Bach' szóval. A m. szó nyílt e (== ä)
hangja a permi szókban feltehető *e vagy *ä magánhangzónak szabályosan
felel meg. A magyar szó magánhangzója zárt *e-ből és nyílt *a-ből egyaránt
magyarázható. Eredeti zárt *e esetén a magyarban *e > ä(e) nyíltabbá válás
történhetett (e hangváltozásról 1. BÁRCZI, Htört. 2 40), de szavunk hangalak
jára az ér (acc. eret) 'Ader' főnév is hathatott (ebben eredeti nyílt *ä hangot
tehetünk fel). A 'Bach' és az 'Ader' jelentésű szók homonimává válását a
hangalaki hasonlóságon kívül a jelentésbeli érintkezés is (vö. a latin véna és a
német Ader '(földalatti) vízér, bányaér' jelentését) elősegíthette.
51. Magyar feslik

'sich trennen'

Feslih (R. fesel) 1. 'sich trennen, sich lösen', 2. '(Blume) sich entfalten':
1450 k.: ô veseinec izi megfesletnecuala, (BécsiK.); 1524 —1527: Nem akarwan
ky fesleny az gonoz zeretetnek kötelééből (ErdiK.). — E szavunknak ez ideig
csupán a vogulból volt ismeretes etimológiai megfelelője: (MTJNK: NyK. XXV,
258) É. pësèml- 'fesel', K. pest- 'fölfejteni, föloldani'; (MSz.) P . pesti 'old';
{KANN, WV. 41) TJ., TCs. pist-, KK., F K . pèst-, AK., P., ÉVag., DVag., AL.
pêst-, FL., Szo. pèsat- 'losbinden' (MUSz. 517—9; NyH. 7 ; EtSz.; B E N K Ő :

2
Congressus Internationalis Fenno-ugristarum Budapestini habitus 20—24. I X .
1960. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1963. 490 1.
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MNy. L, 268; FUV.; K. SAL É V A : NyK. LXII, 246, 252). 3 Megvan azonban
a szó az osztjákban is: (KT. 757) Vi. pdcäydltä 'abreißen, abgehen (Knopf)';
(H. W. TepeuiKUH, OqepKH xaHTbwcKoro H3biKa. I. BaxoBCKHH jyiajieKT. 1961).
V. nänumä 'pa36HpaTb, pa3o6paTb Ha ^acrn; nepeÖnpaTb (Hanp. BOJiocbi)'.
À mássalhangzó-megfelelés világos. A vog. szóban kikövetkeztethető
ősvog. *î (de TJ., TCs. *ï) és az osztj. alakban feltehető ősosztj. *ä a m. feslik
nyílt e (e) hangjának, szabályosan felel meg. E hangmegfelelésre vonatkozóan
1. K. SAL ÉvA:JSTyK. L X I I , 252. A Vj. a feltehetőleg másodlagos. GULYA J Á N O S

barátom szóbeli közlése szerint az *ä > 9 változás a második szótagbeli ä
hatásával magyarázható.
A m. szó -Z-je gyakorító, a vog. -ml- mozzanatos, a -t műveltető
képző. Az osztj. -yel- mozzanatos képzőbokor.
52. Magyar R. N. gyakik 'stechen, bohren'
1. Gyakik 1. R. 'stechen, bohren', 2. N. 'coire' igénkre a régiségből és
a népnyelvből idézhetünk példákat: 1450 k.: Tőrrel parancollon által gakni
(BécsiK.); 1466: Hanem ha latandom ô kézéiben a zegècnek gakasit (MünchK.);
1595: yak (Ver.); 1697: A tövises bogáts kóró gyak (Com.: Vest.). A szó néhány
forrásunk szerint a régiségben gyük alakban is ismeretes volt: XVI. sz. k.:
giuk (CsomaK.); 1617: meg giuknak, gyukás (Lép.: FTük.); 1723: gyugdozó
(Csúzi: Síp.). A gyakik ige a népnyelvben 'coire' jelentésben széltében el van
terjedve: Baranya m., Szatmár vid., Ugocsa m., Rimaszombat, Székelyföld
(MTsz.); az UMTsz. szerint a szó Zala, Veszprém, Bács, Pest, Csongrád megyékben is járatos. A gyak- alapszó fontosabb tartozékai: R. gyakdos 'wiederholt
stechen'; R. gyakdoz ua.; IST. gyaka 1. R. 'Gabel, Mähgabel', 2. N. 'meghegyezett fa (karó, rúd); gespitztes Holz (Pfahl, Stange)'; N. gyakár 'aki (v. amely
állat) sokat szeret közösülni (gyakni)' (UMTsz.); R. begyak 'hineinstechen,
hineinstoßen'; N. általgyak 'átfúr; durchbohren' stb. A. R. gyak 'Dolch'
főnévből arra következtethetünk, hogy szavunk eredetileg nomen-verbum
lehetett. A gyakik ige a mai köz- és irodalmi nyelvben nem használatos. —
A R. gyük- alak talán a gyakik és a dug (R. N. gyug) ige kontaminációja útján
keletkezett.
WICHMANN (FUF. XH, 132; TscherTexte 70) a m. gyakik szót a követ
kező finnugor nyelvekbeli szókkal egyeztette: z ü r j . (WUo.) Sz., Lu. lukalni,
V. lukavni, P. l'uka-vni, Ud. luka'vnis, I. luköni 'mit den Hörnern stoßen';
( G E N . ) K P . lukál- ua. | v o t j . ( M Ű N K . ) SZ. l'ekal- 'döfni, öklelni (szarvval);
szúrni (fulánkkal)'; ( W I C H M . : F U F . XII, 132) MU., J., M., Sz. tekàm, G.,
Uf. l'ekànî 'mit den Hörnern stoßen; stechen' | c s e r . (WICHM.) K H . lo-yem
'mit den Hörnern stoßen" | ? finn tokata 'stechen, picken'.
3
A csupán egyszer adatolt lapp D. piätseket 'dehiscere ; öppna sig, giva sig ifrán.
vart annat („De cymbarum et navigiorum tabulis plerumque dicitur, dum dehiscunt
sive e loco debito recedunt")' igének a m. és a vog. szóval való összetartozása (vö. Toi-

VONEN: F U F . X I X , 81, 209; N. SEBESTYÉN I R É N : X y K . LIII, 35 és ALH. I I I , 305)
bizonytalan (MOÓB: ALH. I I , 58; E. ITKONEN: UAJb. X X V I I I , 74). A m. és a vog. szót

egyesek (MUSz. 517 — 8; NyH. 7 ; FUV. kérdőjellel) egybevetették a finn päästä (pääsen)
'entkommen, loskommen, frei werden' igével. Ez az egyeztetés azonban jelentéstani, de
főként hangtani akadálya miatt nem fogadható el. A m. és a vog. szóban feltehető
szóbelseji *-ç-nek ui. a finnben nem felelhet meg -s-. A finn szó etimológiáját 1. SKES.
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A permi és a cseremisz szókban szókezdő' *l'- vagy *ö'- hangot tehetünk
fel. A fi. tokata csak eredeti *<5'- esetén tartozhat össze velük. A magyar szó
idetartozása — akár *l'-hö\, akár *ó'-ből indulunk ki — nagyon bizonytalan.
A fgr. *l'- vagy *<5'- > m . (j- > ) gy- hangmegfelelésre ui. gyakik szavunk volna
az egyetlen példa. — A zürj. u <~- votj. e hangviszony is szokatlan. A zürj.
u a fi. (és a cser.) szó alapján feltehető eredeti *o-ból ugyan jól megmagya
rázható, de a votj. lokál- alak első szótagbeli magánhangzója csak őspermi
*ó > votj. e > (a szókezdő Ï- hatására) e hangváltozások feltevése esetén vezethető vissza *o hangra. 4
A zürj.-votj. -al gyakorító igeképző.
2. A m. gyakik igének azonban valószínűbb etimológiája is van. LIIMOLA
(FUF. XXVI, 210) szavunkat a vog. ( K A N N . ) K K . jëko- 'durchstechen, stopfen,
verstopfen' alakkal kapcsolta össze. A vog. szó mind hangtani, mind jelentés
tani szempontból kifogástalanul illik a m. szóhoz. A magyarban szoeleji j - >
gy- változás történhetett (vö. R. yak).
Véleményem szerint a magyar és a vogul szó etimológiai megfelelője
megvan az osztjákban is: (KT. 150) Kaz. jä%esti 'stechen (Gräte im Hals,
Splitter im Finger usw.)'.
Az osztják szóban feltehető első szótagbeli ősosztj. *a hang (VÖ.STEINITZ,.
OstjVok. 81) és a vogul szóban kikövetkeztethető ősvog. *e (vö. STEINITZ,
WogVok. 186) a m. a magánhangzónak szabályosan felel meg. A m. -k- r>*
osztj. -%- ( < *-kk-) megfelelésre vö. Beitr. 60—2.; COLLINDER, CompGr.
79 — 80.
Az osztják szó -s eleme mozzanatos igeképző (vö. LEHTISALO: SUSToim.
L X X I I , 204).
FOKOS (MNy. XLVIII, 206) gyakik szavunkat a zürj. ( F O K O S - F U C H S ) UCL
d'zikavni 'mit den Hörnern stoßen' szóval vetette egybe. Minthogy a zűrjén
szóban feltehető *c- hangnak a magyarban gy- megfelelése nem lehetséges,
csupán es-, s- és sz-, ezt az egveztetést nem fogadhatjuk el. Ugyancsak tévesen:
LAVOTHA: MNy. X X X V H , 23.
53. Magyar R. N. gyakor 'häufig, zahlreich, dicht'
1. Gyakor szavunk jelentése: 1. 'häufig, zahlreich,, wieder holt, oftmalig',
2. 'dicht'. A r á vonatkozó fontosabb régi nyelvi adatok: 1269: Per planiciem
venit ad Gokorsxim (OklSz.); 1367/1517: Gyakorkertvel (uo.); 1594: Giakor
zytha (uo.); 1529 — 1531: O zent labayt tory vala gyakorheljen (ÉrsK.); XVI.
sz. m. f.: kezde az János királt, ki akkor Budán vala, jakor levelekkel és köve
tekkel szorgalmaztatnia (Ver., Monlrók I I I , 37). Ez a szó ma csak a nép
nyelvben használatos 1. 'gyakori, sűrű, sok', 2. 'sűrű bokros hely' jelentésben,
(vö. MTsz., UMTsz.). A gyakor származékai azonban a köznyelvben is általá
nosak. Például: gyakori 'häufig'; gyakorol 1. 'üben', 2. R. 'besuchen' [1450 k.:
Ezèk gakorlak vala hazat (BécsiK.); 1575: Es az Wr Istenec igéiében meg
iakorlhassuk magunkat (Helt.: Háló)]; gyakran 'oft, häufig, vielmal' stb. Jelen-

1

TOIVONEN (FUF. X X , 61, 78) és UOTILA (SyrjChr. 114) lehetségesnek tartja,

hogy a permi szók a m. lök 'stoßen' igével tartoznak össze. Ez azonban sem a szoeleji
mássalhangzó sem az első szótagbeli magánhangzó szempontjából nem lehetséges.
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téstani szempontból megemlíthetjük még a R. gyahorság 'Menge, große Zahl,
Vielfachheit' származékot is.
WiCHMANisr (FUT. XII, 132) a m. gyakor-t a következő szókkal egyez
tette: v o g . (MSz.) l'akw, lakw 'sűrű; dicht' | o s z t j . (KT. 1114) VK. lok
'dicht, kompakt (Stoff u . a . ) ' , Trj. A ók 'dichtbelaubt (Baum)', Ni. t'űk 'eng
maschig, dicht (Netz, Reuse), dichtbelaubt, astreich (Baum)' | v o t j . ( M U K K . )
'Sz. l'ukit 'szűk', ( W I C H M . : i. h.) MU., J., M., Sz. ïukit, G., Uf. lukit 'eng (bes.
vom Räume)'. Az obi-ugor és a votják szók etimológiailag összetartoznak (vö.
FUV.), de a mélyhangú magyar szó nem lehet ezen magas magánhangzót tartalmazó fgr. szók megfelelője (vö. TOIVONEN: F U F . X X , 62 és X X I X , 163).5
Jelentéstanilag bonyolult, nem igazolható és ezért nem fogadható el
LAVOTHA (MNy. XXXVII, 19—23) feltevése sem, aki szerint gyakor szavunk
a hegyes fát, dárdát jelentő gyak származéka volna, s így a gyakor az ezzel
ellátottság fogalmán keresztül vált volna a 'sűrű' fogalom kifejezőjévé. —
Ugyancsak tévesen: MUSz. 166, 359; VglWb. I I , 39.
2. A m. gyakor gyak- tőszava talán egybevethető a következő fgr. szó
családdal: z ü r j . (WUo.) Ud. juk 'Haufen'; (FOKOS-FUCHS) Ud. juk 'Haufen,
große Menge', Ud. jukertni 'sammeln, in einen Haufen sammeln, vereinigen' |
v o t j . (MŰNK.) Sz. juk, luk 1. 'rakás, csomó, gyűjtés; Haufen', 2. 'csapat,
falka, csorda, nyáj; Schar, Herde', Sz. l'ukal- 'gyűjteni, összehalmozni, össze
rakni, összeszedni, összecsoportosítani; sammeln, zusammenhäufen, anhäufen,
in Haufen legen'; ( W I C H M . ) G. luk 'Garbenhaufe', G. l'akànî, MU. l'ukàni
'sammeln' | f i n n joukko 'Haufen, Menge, Versammlung'. (A permi és a
finn szók etimológiai összetartozására vonatkozóan 1. SKES.)
Az egyeztetés hangtanilag teljesen szabályos. A feltehető fgr. *j-nek a
magyarban gy- megfelelése is van (pl. R. N. gyakik 'stechen, bohren', gyalog,
gyökér). A gyakor származékszó -r-je ugyanaz a denominális névszóképző,
mint ami botor, R. lapor 'lapos hely', N. odor 'öblös üreg', sömör, dombor(ú),
keser(íí) szavainkban is megvan (vö. NyH. 7 97; LEHTISALO: SUSToim. L X X Ú ,
181; D. BARTHA, Szóképz. 108—9). 6

A rokon nyelvi szók alapján feltehető, hogy a m. gyak- : gyakor eredeti
jelentése is 'csomó, rakás, halom; Haufen, Menge' lehetett. Ebből a 'häufig,
zahlreich; dicht' jelentés könnyen megérthető. A határozószói gyakran alakul
latban feltehetőleg 'haufenweise' - > 'häufig, oft' jelentésváltozás történt. Erre
a jelentésfejlődésre más nyelvekből is idézhetünk példát: 1. a német häufig
a Haufen szóból származik (vö. K L U G E — M I T Z K A 1 8 ) ; 2. a német oft, az angol
often, a svéd ofta stb. szók valószínűleg a germ. *uba- 'übermässig' (vö. óizlandi
of 'Menge') családjába tartoznak (i. m. és HELLQUIST, Svensk Etymologisk
Ordbok 3 ).

5
A KARJALAINEN (FUF. X I I I , 244) által az obi-ugor szókhoz kapcsolt m. N.
• sügély 'Dickicht in einem Walde' szókezdő s- hangja miatt nem egyeztethető az l- kezdetű,
vogul és osztják szóval (vö. TOIVONEN: F U F . X X , 62).
6
Megemlíthetjük még, hogy gyakor szavunkkal — úgy látszik — képzósmód
tekintetében megegyezik a zürj. Ud. jukertni ' s a m m e l n . . . ' ige juker- töve; ennek r
eleme szintén denominális névszóképző lehet. A -t- denominális igeképző. Persze az sem
lehetetlen, hogy a jukertni alakulására a hasonló jelentésű téukertni 'in einen Haufen
^sammeln, anhäufen . . .' ige is hatott.
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54. Magyar kísér 'begleiten'
1. Kísér 1. 'begleiten', 2. 'verfolgen' igénk és -t mozzanatos igeképzős
kisért 1. 'versuchen, in Versuchung führen, verführen', 2. '(Geist) spuken',
3. R. 'begleiten, geleiten' származéka a legkorábbi forrásokban késér, késért
alakban fordul elő: 1504 — 1560: ha kmed parancholya, hog howa kesseriem,
oda kesserem (LevT. I); 1400—1410: kesertw (SchlSzj.); 1539: meg keserted
{KulcsK.). A mai kísér (vö. 1584: Az halottat tiztessegesen kisertsűc el az
sírhoz, Born:. Préd.) a késér-ből é >í zártabbá válás útján keletkezhetett
2
(BÁRCZI, Htört. 14).
VÁMBÉRY (NyK. VIII, 160) szavunkat török jövevényszónak ,(ujg.
kecirmek 'vezetni, kísérni . . .') magyarázta. Származtatását azonban nem
fogadták el. GOMBOCZ ,,Die bulgarisch-türkischen Lehnwörter in der ungari
schen Sprache" című művében (SUSToim. X X X ) a kísér szót meg sem említi
nyelvünk török elemei sorában. — B U D E N Z ( M U S Z . 30; 1. még BALASSA:
NyK. XVII, 320 és XXIV, 275) a m. kísér-t fgr. eredetűnek t a r t o t t a . Ajánlott
egyeztetése: mord. (PAAS.) E. sliifams, M. kdékdra'ms, ttstdra'ms 'zwicken,
kneifen', finn kitkeä 'ausreißen, ausrupfen, ausjäten' sem hangtanilag, sem
jelentéstanilag nem állja meg a helyét. A mordvin és a finn szó egymással
sem tartozik össze (a fi. kitkeä etimológiáját 1. SKES.).
2. Noha az eddigi egyeztetések nem fogadhatók el, úgy gondolom, kísér
szavunkat mégsem kell ismeretlen eredetűnek tekintenünk. A magyar szó
pontos etimológiai megfelelője ugyanis megtalálható az osztják nyelvben:
(KT. 441 — 2) DN. köi't'a 'Spuren folgen, Spuren aufnehemen, (einen Zobel)
die Spuren entlang aufsuchen; auf dem Weg bleiben, den Weg entlang gehen
{ein Pferd)', V., Vj. kotta 'Spuren aufnehmen; auf dem Weg bleiben, den Weg
finden (z. B. das Renntier nach einem Schneegestöber) (V.), (alten) Spuren
folgend aufsuchen (ein Wildrenntier, ein Elentier), Spuren aufnehmen, veriblgen (Vj.)', Trj. kôtfày3 '(Spuren) aufnehmen, verfolgen, auf den Spuren
wittern', Ni. küsta, Kaz. küci 'Spuren aufnehmen, nach den Spuren verfolgen'.
A hangmegfelelés szabályos. Szóbelseji mássalhangzóul *c affrikátát tehe
t ü n k fel. Ugyanilyen fgr. *c > m. s van les 'lauern', nyes, ős, rés szavainkban
is (vö. TOIVONEN: F U F . XIX, 232; COLLINDER, CompGr. 92 kk.). Az osztják
szóban kikövetkeztethető ősosztj. *o-nek a magyarban általában nyílt e (s)
{vö. K. SAL É V A : NyK. LXII, 251), olykor azonban zártabb magánhangzó
(e, ö, i: öl 'Klafter', izzik stb.) is megfelelhet (vö. COLLINDER, CompGr.175—6).
A m. késér > kísér első szótagbeli magánhangzója nyílt *a-ből és zárt *e-ből
i s megmagyarázható. 7
A kísér -(é)r eleme gyakorító igeképző (vö. LEHTISALO: SUSToim.
X X X I I , 187).
A magyar és az osztják szó jelentései (m. 'begleiten, verfolgen' ~ osztj.
'Spuren folgen, verfolgen . . .') nagyon közel állnak egymáshoz. Az egyeztetés
t e h á t jelentéstani szempontból is valószínű.

7
Eredeti nyílt hang esetén a kísér alak *'-jét ugyanúgy kell értelmeznünk, mint
;a többi e-vel váltakozó pár nélküli e'-s igénk í-ző alakját. (Erre vonatkozóan 1. még a
49. sz. etimológiát is. Uo. irodalom.)
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55. Magyar köd 'NebeF
A m. köd 'Nebel' szónak a szakirodalom szerint a votjákban és a szamojéd
nyelvekben vannak etimológiai megfelelői: v o t j . (MŰNK.) K. kèd: cêrj-kêd
(sêrj-kêt) 'gyenge köd, földi füst, pára; schwacher Nebel, Dunst'; ( W I C H M . ,
közli UOT.: SUSToim. LXV, 118) Sz. tsirjkid, Uf. tsîrjkît, MU. tsirjkit 'Nebel' | |
s z a m j u r. ( L E H T . 446) O. sinnui ua.; j e n. suddo 'der aufsteigende Rauch';
t v'g. kinta 'Rauch'; s z e l k . sümde ua.; koib. siunö ua.; mot. kuindu ua.,
taigi kündo ua. (MUNKÁCSI, VotjNyt. 101 é s Á K E . 417; SETÄLÄ: FUFA. X I I ,
81 és SUSAik. XXX/5, 40; Beitr. 88; NyH. 7 SzófSz.; FUV.).
Valószínűleg idetartoznak a következő, ma már csupán elvont értelem
ben használatos szók is: z ü r j . (WUo.) kid: Sz., Lu. mii-kid, V., Ud., P .
miv-kid, I. mi-kid 'Verstand, Vernunft (Sz., Lu., V., Ud., I.), Verständnis,
Gemütsart (P.), Sinn, Sinnesart, Denkungsart (I.), Charakter (Ud., P.)' |
v o t j . (MŰNK.) Sz. kid 'ész, értelem; Verstand, Sinn', Sz. mll-kld, K. mêl-kêd
'elme, kedély; kedv; Geist, Sinn, Gemüt; Lust'. — A 'köd, pára, lehellet' ~
'kedv, kedély, hangulat, ész' jelentések viszonyára vonatkozóan vö. zürj.
(WUo.) ru 'Dampf, Nebel' ~ (FOKOS-FUCHS) as-ru 'Eigensinn', (SzrSzlKomi)
ru 'nap, TyMaH' ~ 'HopoB, HacTpoenne'; vog. (MSz.) É . sêr\kw 'köd; Nebel' ~
'mámor; Rausch'. A fi. tuuli 'Wind' szó szintén előfordul 'Laune, Mut' jelen
tésben.
Az itt tárgyalt 'Verstand, Sinn, Lust . . .' jelentésű permi szókat kedv
'Lust, Laune, Stimmung' szavunkkal és obi-ugor megfelelőivel egyeztették
(MUSz. 9; VglWb. 80; LAKÓ: NyK. LI, 454). A fentiek értelmében azonban
ezek nem lehetnek az ugor szók megfelelői.
56. Magyar old 'lösen'
1. Old 1. 'lösen, auflösen', 2. '(Knoten) losbinden' szavunkra vonatkozó
legrégibb adatok l nélküliek: 1192 — 1195: kinec odút hatóim ovdonia e / k e t n i e .
| | hug ovga mend w bunet (HB.); 1450 k.: Ew ewuett meg oda (exsolvit
chordulam) a gyermeknek ewuetewl oly okoson, hogy az gyermek nem erze
(JókK.); 1450 k.: Mégoggau&la, az ember ô sariat (BécsiK.); XVI. sz. e. n.:
El oduan (WeszprK.). Az l-es alakok a XVI. századtól kezdődően bukkannak
fel: 1519 k.: megoldani (DebrK.); 1524 —1527: Ottan találtok egy megh kötőt
zamart ew fyawal, olgyatok el es hozyatok énnekem (ErdyK.). — Fontosabb
származékok: oldoz 'losbinden, lösen', elold 'losbinden, abbinden, losmachen,
loslösen', megold 'lösen, auflösen, losbinden, aufbinden'.
Kétségtelen, hogy a változatok közül a korábban jelentkező / nélküli
oud, ód az eredetibb, az old pedig téves regresszió útján jött létre. Az l kiesésével
ugyanis ol <•>*> ou (ó) variánsok keletkeztek (pl. volt ~ vout, vót), majd ezek
mintájára eredeti ou diftongus helyébe is léphetett ol (BÁRCZI, Htört. 2 98).
B U D E N Z (MUSz. 837) egyeztetése: mord. nolda- 'lassen, loslassen, ent
lassen', lapp nuole-, nuolle- 'solvere' ma már természetesen nem fogadható el.
Ezért BÁRCZI (SzófSz.) szavunkat ismeretlen eredetűnek minősíti.
2. Véleményünk szerint az old < R. oud, ód ige -d eleme gyakorító
képző, a kikövetkeztethető o- ( < óm. ou- < ősm. *ay- vagy *oy) alapszó
pedig mind hangtani, mind jelentéstani tekintetben jól illik a következő finn
ugor szócsaládhoz: v o g . (MSz.) É. dr\ywi 'levet', K. ën%wi, P. jel-örjkivsa%ti
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'levetkőzik', K L . kwan-ârjkwsê 'levetkőztet', AL. erjghi 'ruhát leveti', T. (il)ürji 'levet (ruhát)'; ( K A N N . , közli LIIMOLA: F U F . XXVI, 84) TJ. ärjk-, AK.
•ar)0%-, K K . ërjok0-, P. ar\k-, AL. hr\0k0-, Szo. ärj0%0- '(die Kleider) ausziehen, ab
legen (die Schneeschuhe)' | o s z t j . (KT. 39) DT. er\yta 'losmachen, -binden',
V., Vj. arjdta 'öffnen (einen Knoten) (V., Vj.), aufmachen, aufbinden (z. B. eine
Fuhre) (V.)', Trj. ir\dtay3 'öffnen, aufmachen (einen Knoten), aufknöpfen;
aus-, von den Füßen ziehen'; Ni. erfta 'ausziehen (Kleidungsstück, Schuh,
auch z. B. einen Betrunkenen); losbinden (z. B. einen Menschen); öffnen,
aufknoten (einen Knoten, ein Seil)', Kaz. erftä 'aufknoten, (einen Knoten,
die Knopfschnüre)', O. erftä 'ausziehen (Kleidungstück, Schuh); aufknoten
(einen Knoten, ein Seil)' | m o r d . (PAAS.) E. arjksima, avsima, M. ant'édma
'Wuhne' | f i n n avata (avaan) 'öffnen, aufmachen', avanto 'Wuhne'; é s z t
avama 'öffnen, aufmachen'. Az itt felsorolt fgr. szók etimológiai összetarto
zására vonatkozóan 1. MUSz. 723; TOIVONEN: Vir. 1933: 244; SKES.; COLLINDER, CompGr. 126.

A COLLINDER (CompGr. 410) alapján kikövetkeztethető fgr. *arja- alap
alaknak a m . 6- ( < óm. ou- < ősm. *ay- vagy *oy-) szabályos folytatója.
Az obi-ugor nyelvek egyes nyelvjárásaiban az *rj megmaradt (osztj. V., Vj.,
Trj.), másokban viszont *r) > *r]Jc (>rj% stb.) változás történt.
Az egyeztetést jelentéstani szempontból nem kell különösebben bizo
nyítanunk, mivel a rokon nyelvekbeli szók a magyarral vagy teljesen azonos
'lösen, losbinden, aufknoten', vagy ahhoz nagyon közeli 'ausziehen (die Kleider)
öffnen' jelentésekben használatosak.
57. Magyar össze 'zusammen'
1. Az össze 'zusammen, aneinander, zueinander' határozószót és igekötőt
többféleképp magyarázták. B U D E N Z ( M U S Z . 860; 1. még ANDERSON, Wandl.
237) finn-ugor szókkal (vog. vis 'klein', osztj. vas 'eng, schmal, dünn', zürj.
vösni 'dünn, fein, schlank, hager', finn vähä 'parvus, exiguus' stb.) vetette
össze. Ez az egyeztetés hangtani akadályokba ütközik. Az idevont szók egy
mással sem tartoznak össze. JUHÁSZ J E N Ő (MNy. X X X I , 151) össze (R., N.
öszve) szavunkat az önt szó kikövetkeztetett *&- ~ *ë- tövéből sz képzővel
alakult gyakorító ige határozói igenevének tekintette. Ennek a magyarázatnak
az a nehézsége, hogy 1. az *ö- ~ *ë-, illetőleg *ösz- igetőnek nyelvünkben
semmi nyoma sincs; 2. a feltett 'öntve' —>- 'együtt, együvé' jelentésfejlődés
nehezen képzelhető el.
Legutóbb MOÓR ELEMÉR (MNy. XLVII, 53 és ALH. II, 42, 70) foglal

kozott az össze eredetével. O a következő finnugor szócsoporttal egyeztette:
z ü r j . (WUo.) V., Sz., Lu., Ud., P. sodz, I. söd'z 'die beiden hohlen Hände zu
sammengehalten' I votj. (MŰNK.) Sz. su§ 'marék, a két üres kéz összetevése;
Handvoll, beide hohle Hände zusammengehalten' | finn (olonyeci) (LÖNNR.)
säsi 'ett qvarter'; észt säsi ; sees : s-vaks 'kleine Spanne (zwischen Daumen
und Zeigefinger)' | lapp N. *sœsse, -sësiin, -sësii (összetételekben): giettâ-s.
'with the palm of the hand'. MOÓR szintén úgy véli, hogy a m. össze eredetileg
igenév volt. Szerinte a rokon nyelvi szók alapján feltehető *üszü névszóból
egy *üszüszni igét képeztek. Ebből haplológia útján jöhetett létre az az üszni
ige, amelynek határozói igeneve volt a R. üszve ( > mai össze). — A magyar
szó jelentéstani szempontból illenék ugyan a felsorolt fgr. alakokhoz, hangtani
szempontból azonban ez az egyeztetés sem fogadható el. A fgr. szók első
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szótagjában feltehető *ä hangnak ugyanis a magyarban nem felelhet meg a
régiségbeli és a népnyelvi adatok alapján kikövetkeztethető eredetibb *£
{>ü: üszve) vagy ë (>ö: essze, össze).
2. Mielőtt az össze határozószó és igekötő eredetének a tárgyalását
tovább folytatnánk, szükségesnek látszik, hogy bemutassuk a szó fontosabb
R. és N. alakváltozatait: XIV. sz. k.: ufve (KTsz.); 1450 k.: Ez ember ew
tarsiual euzuen (cum sociis suis) (JókK.); 1450 k.: 0 menden papiual ôzuo
(BécsiK.); 1466: Vele őzuő egembe evők (MünchK.); essze, esszü, eszve, öszvö,.
öszhö, összü, összö, összi, öszvel (MTsz.). — A variánsokból világosan kitűnik,
hogy szavunk két részre tagolódik: ösz -f- ve. A -ve elem a -vá ~ -vé ( < -á <-*-é) lativus-, illetőleg translativusraggal azonos, melynek végmagánhangzója
az össze, összü stb. szóban szabályosan megrövidült (vö. BÁRCZI: MNy. X L I H ,
44 és TA. 193).
3. Az ösz- alapszó — véleményünk szerint — etimológiailag összetar
tozik a következő finnugor szócsaláddal: z ü r j . ( W I E D . ) vats 'gänzlich, ganz,
und gar'; (FOKOS-FUCHS) V. vat'é 'vollkommen, ganz und gar'; (SzrSzlKomi)
FSz., Szkr., KSz. vat's 'coBceM, coBepmeHHO'| v o t j . ( M U N K . ) SZ., K. ves,.
G. voc 'egész, mind, összes; ganz, jede, alle', G. viè-ak, vic-ak, Sz. voc-ak ua. |
m o r d . (PAAS.) E. éeyée, éesi, eäsij 'ganz, all, alle' | | s z a m t v g . bánsa
'all'; k a m . biussa 'heil, ganz'. 8
Az itt felsorolt szókat — a m . össze nélkül — először PAASONEN (Beitr.
172) vetette össze egymással. Egyeztetését elfogadta K. D O N N E R (SUSToim.
XLVIII, 129), TOIVONEN (FUF. XIX, 186) és COLLINDER (CompGr. 68, 139) is.
A rokon nyelvi szók alapján feltehető szókezdő *w- a magyarban labiális
magánhangzó (ö < ü) előtt eltűnt. Szóbelseji mássalhangzóul né vagy *c
következtethető ki (TOIVONEN: i. h. 237—8; COLLINDER: i. m. 139). Az */ic-

nek ugyanis az alapnyelvben *c variánsa is volt. A m. sz a *c folyta
tója lehet. — COLLINDER (CompGr. 409) szerint az uráli alapalak *wäncä
lehetett. Az első szótagbeli magánhangzó megállapításához azonban a permi
és az északi szám. nyelvek semmilyen biztos támpontot nem nyújtanak.
A permi szók vokalizmusa nagyon tarka képet mutat (zürj. a ** votj. e, o,.
i), az északi szám. nyelvekben pedig az első szótagbeli *e és *ä folytatói egy
beestek (COLLINDER: UO.). A többi nyelv hangképviselete (m. e, ö ~ mordE.
e, e, vö. E. I T K O N E N : F U F . X X I X , 305, kam. ü, vö. COLLINDER: i. m. 177)
határozottan eredeti zárt *e-re utal. Ezért valószínűnek látszik, hogy a szó
uráli előzménye *wencii vagy *wecii lehetett.
Az egyeztetés jelentéstani szempontból nem szorul bizonyításra. A rokon
nyelvi szók 'all, ganz' jelentéséből a m. össze 'zusammen' jelentése könnyen
megérthető (vö. finn koko 'all, ganz' ~ kokoon 'zusammen').
58. Magyar több 'mehr'
1. A fokozás terén található kiegészülés jelenségére nyelvünkben csak
egy példa van. Ez a sok határozatlan számnév, amelynek középfokú alakja,,
a címben jelzett több szócska. — A szóra vonatkozó régi nyelvi adatok: 1450 k. :
8
MUNKÁCSI (ÁKE. 509) a magyar szót iráni (vö. av. vïspa, óperzsa vispa- 'ganz,
all, das ganze') jövevényszónak tartja. A m. össze esetleges fgr. megfelelőjeként zárójelben
megemlíti a votj. voc 'egész, mind, összes' szót, s ezzel — tévesen — egy családba tartozó
nak gondolja a veskal- 'rendbe jönni . . .', veékit 'derék . . .' alakokat is.
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azért nem lakhatom tewbet az emberben (JókK.); 1526 —1527: Jeweenek az
teb zyzek ees (ÉrdyK.); XVI. sz. e. n.: Mind ezeknél nagiobat es twbet zenuetemt
en (VirgK.).
Szavunk eredetét kétféleképpen is magyarázták, de mindegyik származ
tatás súlyos nehézségekbe ütközik. BTJDENZ ( M U S Z . 2 2 9 ) szerint a m. többa tele melléknév középfokjellel ellátott Hölebb, Hölb alakjából jött létre. Magya
rázatát elfogadja B E K É (Nyr. XLI, 71) és JUHÁSZ J E N Ő (MNy. X X X I I I , 312)

is. B U D E N Z etimológiája jelentéstani szempontból kifogástalan ugyan, de a
feltett Hölebb vagy Hölb alakból az l eltűnését nem tudjuk igazolni. A másik
eredeztetés JÓKAY ZoLTÁNtól való, aki több szavunkat a tétova, téltúl szók
első tagjában meglevő fgr. eredetű të- mutató névmástő -6, -bb középfokjeles
alakjának tartja (MNy. XXV, 359). A feltett 'az -*• azabb -> más —* egyéb -*-több' „jelentésfejlődés aligha valószínűsíthető" (SzófSz.), ezért ez a származ
t a t á s sem fogadható el.
2. A középfokú több (R. teb) szócska kikövetkeztethető Hëp alapszavát
egyeztethetőnek gondolom a következő finnugor szókkal: z ü r j . (WUo.) I..
top, Ud. P . top' (Adj.) dicht, fest; (Adv.) 'dicht, fest, eng (Ud.), richtig, pünkt
lich, genau (P.)', V., Sz., Lu., Ud. topid, I. topid, P . topit 'eng, dicht, fest
(V., Sz., Lu., Ud., I., P.); stark, kräftig (Mensch) (Sz., P.); gewandt (Lu.);;
etwas geizig (V.); {Adv.) eng, dicht, fest (V.)'; V., Sz. topedni, Lu. tope'dni,.
I. topedni, Ud. tope'dnis, P . tope'tni 'zusammenfügen, eng verbinden, andrükken; (V. auch) zwicken (z. B. mit einer Zange)' | v o t j . (MUNK.)SZ. tuplt
'illő, megfelelő, kellő, módjával való'; Sz. tupal- 'illeni, összeegyezni, egymáshoz
valónak lenni'; ( W I C H M . ) SZ. tupit 'passend, angemessen'; G. tupànî
(tupal-)'passen, angemessen sein'.
A permi szókban feltehető őspermi nyílt *o előpermi *e-re mehet vissza
(vö. E . I T K O N E N : F U F . X X X I , 271). Ennek a m. több eredeti zárt è'-je (vö.
R. teb) szabályosan felel meg. A fgr. előzmény Hepp'ú lehetett. 9
A több alakulat -66-je *pb > bb hasonulás útján jöhetett létre. A régi
nyelvi helyesírás azonban a kettős mássalhangzót sokáig nem jelölte követ
kezetesen (vö. 1516 —1519: tob, JordK.; 1526 — 1527: teb, ÉrdyK.; XVI. sz. e. n.
twbet, VirgK.; de: 1466: többet, MünchK.), ugyanúgy mint a hasonló módon
keletkezett szebb ( < szepb) szavunkban sem (vö. 1526 — 1527: zeeb, ÉrdyK.;
1651: szőb, Zrínyi: ASyr.).
A fenti egyeztetés jelentéstanilag is lehetséges. A rokon nyelvekbeli
megfelelők alapján 'dicht, fest' eredeti jelentést következtethetünk ki. A m.
Hëp: tëbb >több szóban 'sűrű' —>- 'sok' (középfokban: 'sűrűbb' —>- 'több'y
jelentésváltozás mehetett végbe. Pontos jelentésbeli párhuzamként hivatkoz
hatunk sok 'viel' szavunkra, amelynek fgr. megfelelői ugyancsak 'sűrű' jelen
tésben használatosak: o s z t j . (KT. 931) Kr. so% 'buschig, dichtbelaubt
9

Az itt tárgyalt permi szókat többen (WICHMANN: F U F . VII, 51; MNy. IV,.
397; B E K É : Nyr. XXXVIII, 449; Beitr. 101; NyH. 7 ; P A I S : N y K . XLIX, 298 kk.; ITJbXV, 601 kk.) a m. tapad 'haften, kleben, ankleben', tapaszt 'kleben, verkleben, kitten'
szóval egyeztették. Ezek azonban eredeti palatális magánhangzójuk miatt aligha lehetnek
a magyar szó megfelelői.

128

EÉDEI KÁKOLT

(Baum)'I z ü r j . (WUo.) tsek 'dicht' | c s e r . (WICHM.) K H . tsaka-ta, B.
tsokata. 'dicht, fest, kompakt'" (MUSz. 345; Beitr. 302; WICHMANN: F U F . XI,
185; NyH. 7 ; UOTILA, SyrjChr. 164).
3. Az itt bemutatott etimológiai összefüggésbe — ősi nomen-verbum
feltevése esetén — talán beleillenek a m. N. töpik '(össze)szárad, (össze)fonnyad, (össze)aszik, (össze)töpörödik, (össze)zsugorodik' (MTsz.) ige és csa
ládja is: töpörödik 'zusammenschrumpfen', tepertő, tepertyű 'Speckgriebe,
Griebe', töpreng 'überlegen, brüten, grübeln, Gedanken wälzen' stb. Ezek idetartozását azonban mégis bizonytalannak kell tekintenünk. Nem lehetetlen
ugyanis, hogy töpik stb. szavunk hangfestő eredetű. E mellett szólhat az a
körülmény is, hogy a szónak a népnyelvben számos alakváltozata él: köpik,
köpörödik, csömpörödik, csöpörödött (MTsz.).
59. Magyar vés 'meißeln'
Vés 'meißeln, graben, stechen, stemmen, gravieren' szavunk finnugor
eredete már régóta ismeretes. Rokon nyelvi megfelelőit ez ideig az oszt jakból
és a finnségi nyelvekből mutatták ki: o s z t j . (KT. 231) DN. ivánfía 'schnei
den', Vj. wänt'ä 'schneiden, zuschneiden (Schuhe, den Bezug eines Pelzes,
einen Kaftan)', Trj. wänt'dy3 'zuschneiden, schneiden (Tuch u. a. in Stücke)',
Ni. wasta 'schneiden, zerschneiden (mittendurch)', Kaz. wansi 'aufschneiden,
zerschneiden (Fell zu Riemen, ein Tier, einen Fisch), aufschlitzen; sammeln
(Beeren)', O. wàètà 'aufschneiden, zerschneiden (Fell zu Riemen); sägen, d. h.
durch Sägen herstellen (Bretter)'; (PD. 2946) Ko. ivänhm, J. winhm (wdnt'Adm)
'(mit d. Messer) schneiden' | f i n n veitsi (veitsen) 'Messer', veistää 'schnitzeln, behauen'; é s z t veits (veitse) 'Messer', vestma 'behauen, aushauen (aus
Holz), schnitzen, schnitzeln' (vö. LINDSTRÖM: Suomi 1852: 104; MUSz. 574;
MARK: SUSToim. LH, 18; TOIVONEN: Vir. 1933: 246; SzófSz.; FUV.).
A m. vés megfelelői közé vonhatjuk a következő z ű r j é n szót is:
SzrSzlKomi) Vm., AV. vezni, Lu. vezzedni 'nepepyÖHTb HancKOCb', Szkr. vezjini
'noApe3biBaTb, noApe3aTb, o6pe3biBaTb, o6pe3aTb KOHU>I (Kocbie KJiMHbH 6peBHa)'.
— A vezjini -ji- eleme gyakorító képző. A vezzedni ( < *vezjedni) j -f- ed
képzőbokrot tartalmaz.
COLLINDER (CompGr. 414; 1. még TOIVONEN: Vir. 1933: 247) a m. vés
stb. fgr. előzményéül *werjÓ3 alakot következtetett ki. Az osztják és a zűrjén
alapján helyesebb azonban eredeti *WŒÏ)C'Û alapalakból kiindulnunk. A magyar
szó *war\és > *wäycs > *wäios > weics > > vés fejlődési soron keresztül
jöhetett létre. Ez szavakban kifejezve annyit jelent, hogy az r\é hangkapcsolat
rj eleme vokalizálódott, majd a c-ből — miként számos más esetben is (pl.
les, nyes, ős stb.) — s lett. Az osztj.-ban és a zürj.-ben *r)ó > *nc ) > o s z t j .
nt, ns stb., zürj. é) változás történt (erről 1. TOIVONEN: F U F . XIX, 235).
60. Osztják isn: tu%dl-isn 'néha'
Ez az osztják szó — tudomásunk szerint — csak egyes északi nyelv
járásokban fordul elő: (RADANOVICS: N y t u d É r t . 31: 38) M. isy,: tu%dl-isn
'néha', sisn ( < si isn) 'ezért, azért'. Az osztj. isn jövevényszó a zürjénből,
mégpedig az -en instrumentalisraggal alakult zürj. (WUo.) ejtsen 'wie' ( G E N . )
K P . ic : icen 'nach, gemäß' névutó átvétele.
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A zűrjén névutó módhatározói szerepben használatos, például: kedzalema kert ejtsen 'wie erkaltetes Eisen' ( R É D E I , Postp. 173). Az, hogy a zűrjén
szót módhatározóként használják, nem lehet akadálya az egyeztetésnek.
Említett munkámban (158, 166, 169. 1.) több olyan permi névutót tárgyalok
(például: zürj. tir ja ~ tirji, tir, moz, votj. samen), amelyek mód- és idő
határozói funkcióban egyaránt előfordulnak. Ugyanott arra is utalok, hogy
a mód- és az időhatározói funkció gyakran érintkezik egymással az obiugor
nyelvekben is. Erről a jelenségről 1. még LIIMOLA: F U F . X X X I , 108. Az e(tsen
névutó használatára kevés példánk van, időhatározói jelentését a zürjénből
nem tudjuk kimutatni. Ezért lehetséges, hogy az osztj. isn időhatározói jelen
tését nem a zürjénből örökölte, hanem az eredetileg módhatározói névutó
az osztják nyelvben vált időhatározóivá.
61. Zűrjén art 'jiafl'
A címben jelzett zűrjén szót a következő forrásokból ismerjük: ( L Y T K I N ,
DrevnyJaz. 123) ópermiarí 'qHH(aHrejibCKHH)', P. (Kocsevo) art 'jia/L, nopHAOK;
nopflAOK, TOJIK (BpaöoTe)', (G. Sz. L Y T K I N ) in-art 'MecTO H ACTIO, jj,oji>KHOCTb';
( W I E D . ) art 'Wache', in art 'Amt, Dienst'; (SzrSzlKomi) Ud., FV., Lu., Le.
art 'pHA; pH^OM, noApflft (Ud.); jiaA, TOJIK, nop^AOK (B paöoTe) (FV., Lu., Le.)'.
Etimológiai megfelelője határozószóként megvan a votjákban is: ( M Ű N K . ) SZ.
artä 1. 'egymás mellett, egy sorban, együtt; nebeneinander, in einer Reihe,
zusammen', 2. 'egymás mellé, egy sorba, együvé; in einer Reihe', 3. 'egymás
melletti, együtt álló, szomszédos; neben einander befindlich, beisammen lie
gend'. (Az -ä lativusrag.) 10
Az art szócska a mai zűrjén nyelvben ritkán fordul elő, a belőle alakult
denominális -mi, -al, -as igeképzős származékok azonban gyakori használatnak
örvendenek. Ilyenek például: (WUo.) V., Lu., P . arkmini, Sz., Pécs., Le.
artmini 'entstehen, gedeihen, gut geraten (Ernte), gelingen . . .'; Sz., Lu.
artalni, V. artavni, I. artöni 'bedenken, überlegen, erwägen . . .', V., Sz., Lu.
artasni 'mit einem abrechnen . . .' (Ezek idetartozására vonatkozóan 1. L Y T K I N ,
DrevnyJaz. 123). Közülük az artalni igét — általában kérdőjellel — a m. ár
'Preis', fi. arvo 'Wert' szókkal szokták egyeztetni (MUSz. 747; EtSz.; SKES.) 1 1
Az artalni ige csak abban az esetben függhet össze a magyar és a finn szó
val, ha art alapszavának t-je nem a tőhöz tartozik, hanem deverbális vagy
denominális főnévképző.
RÉDEI KÁROLY

10
Véleményem szerint a zürj. art-hól származhatnak a következő obi-ugor szók is:
v o g . (MSz.) É. árt 1. 'idő; Zeit', 2. 'mód'; Art u. Weise' | o s z t j . (KT. 82) C , O. árt,
Ni., Kaz. art 'Zeit'.
11
A zürj. artalni átkerült az obi-ugor nyelvekbe (TOIVONEN: F U F . X X X I I , 13;
SKES.).

9 Nyelvtudományi Közlemények LXVII/1

Malom és molnár
A gabonamagvak őrlése a régieknél nagyon fáradságos munka volt,
A magvakat őrlés előtt ti. először megtörték valami mozsárban, azután valami
őrlőkő segítségével dercévé dörzsölték az összezúzott magvakat. Ezt a munkát
általában nők végezték, mégpedig Athen aus szerint a legősibb időkben a
háziasszonyok, később rabszolganők. 1 A felső őrlőkövet már a görögök és a
rómaiak is egy szerkezet segítségével körben hajtották egy szilárdan meg
rögzített kő felett. Ehhez hasonló kézi őrlőszerkezetek még a közelmúltban
is használatban voltak Oroszországban (ábrázolásukat 1. Schrader—Nehring:
i. h. LXI. t.). Ilyenféle lehetett az az őrlőszerkezet is, amelyet a magyarok a
Közép-Don és a Közép-Volga közötti Levédiában lakó, félig letelepült életmódot
folytató török nép révén ismerhettek meg; ti. 'mahlen' jelentésű őr igénk
megfelelőinek csak a Volga-melléki török nyelvekben, úgymint a kazáni t a t á r 
ban, valamint a csuvasban van meg a 'mahlen' jelentése, más török nyelvek
ben e szó megfelelője csak 'drehen, umdrehen, fortwenden, abwenden' jelen
tésben ismeretes (vö. GOMBOCZ, B T L W . 112). Az őrlést bizonyára a törökök
is az őrlésre szánt gabonának egy mozsárfélében való megtörésével készítették
elő. Ennek a mozsárnak kölyü szavunk megfelelője volt az elnevezése.
Az előbb említett őrlőszerkezetnek bizonyára a levédiai törökök nyelvé
ben is volt valamilyen elnevezése, és ez a régi magyarban is meglehetett.
Ez az elnevezés azonban nyelvünkből éppúgy kiveszett, mint a kézimalomnak
régi germán elnevezése (vö. gót quairnus stb.) a németből (vö. K L U G E : EtWb. 11 ,,
401), de eltűnt a kézimalom régi zrvny elnevezése a legtöbb szláv nyelvből
is (vö. MIKLOSICH: E t W b . 187): mindenütt a római-német vízimalomnak az
elnevezése szorította ki a használatból. Valószínűleg ilyenféle kézimalmot haj
t o t t az a szolgalány is, akinek az éneklését a XI. századi Gellért legenda is
említi. Azt persze nem tudhatjuk, hogy ez a szolgalány magyarul vagy bolgár
nyelven énekelt-e, még ha énekét a legendaíró ironikusan „symphonia Hungarorum" néven említi is. Az Alföldön ugyanis a folyók csekély esése és a sebes
folyású patakok hiánya miatt nem sok lehetőség volt vízimalmok létesítésére,,
sőt az itt lakó bolgárokról még csak fel sem tehető, hogy ők a római-német
vízimalmot ismerték volna, mert hisz nyelvükben az arra vonatkozó szláv szó
— ellentétben a szerbhorváttal — sohasem volt meg.
A görögöknél és rómaiaknál a rabszolganőket az őrlőkő hajtásában mind
inkább állatokkal kezdték helyettesíteni (vö. SCHRADER—NEHRING: i. h.). 2
1
Vö. SCHRADER—NEHRING, Reallexikon der indogermanischen Altertumskunde. 2 '
II, 27 C.
2
Hogy az Alföldön még a közeli múltban is meglevő szárazmalmok ezeknek a
folytatásai voltak-e, vagy pedig a vízimalmoknak utánzatai, azt nem tudjuk. Először*
1412-ben történik nálunk egy ilyen Zarazmalum-ró\ említés (vö. OklSz. 887).
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De bizonyára még így is súlyos nehézséget jelentett az antik kori nagyvárosok
nak liszttel, illetve kenyérrel való ellátása. Ezen a bajon lényegesen enyhített
a vízimalmok megjelenése a császári kor kezdetén. A vízimalmok hamarosan
elterjedtek egész Itáliában, majd eljutottak a római birodalom más tarto
mányaiba, valamint hamarosan a szomszéd népekhez is. Ausonius (IV. sz.)
már egy a Mosel egyik mellékvizén található vízimalmot említ (vö. SCHRADER—
N E H R I N G : i. m.

27).

Kétségtelenül már a IV. században meghonosodott a germán népek
körében a késői latin molina szó többesszámi mollnae alakban; viszont az
olasz mulino és a francia moulin szóalakok már a vulgáris latin mullnum
mellékalakból származtak (vö. K L U G E , EtWb. 1 1 ). Mármost akadnak szlavisták,
akik felteszik, hogy a szláv népek ősei is a vulgáris latin mullnum alakot
vették át a vízimalom elnevezéseként mhlynh alakban (vö. K N I E Z S A : SzlJsz.
I, 326). Semmi kétség, hogy alaki szempontból ez a feltevés lehetséges. H a
azonban felvetjük a kérdést, hogy hol és mikor következhetett ez be, akkor
ez a feltevés történeti szempontból teljesen valószínűtlen. A szláv népek
ugyanis nem kerülhettek ősrégi időkben valami vulgáris latin nyelvet beszélő
népelemmel közelebbi kapcsolatba. Az pedig már a latin vagy német w-nak
Z>-val való képviseletéből is következik, hogy ez a szó feltétlenül már a X.
század vége előtt honosodott meg a szlávban, amint erre már K N I E Z S A is
rámutatott. Ezek szerint a szláv mblynh szóalak csak az ófeln. mulín szóalak
átvételéből származhatott. Ez történeti szempontból nagyon is lehetséges fel
tevés, és amint erre már MLKLOSICH is rámutatott, alaki szempontból sincs
semmi akadálya.
H a tekintettel vagyunk arra, hogy a malomberendezés terminológiája
— amint majd látni fogjuk — szinte teljesen egyezik a csehben, a szlovákban,
a szlovénben és a magyarban, akkor arra gondolhatunk, hogy először a csehek
ősei ismerkedtek meg a római-német vízimalommal és az ő nyelvükben hono
sodott meg elsőnek az ófeln. mulín szóalak, amennyiben ti. helytálló pl. I.
Popovicnak az a felfogása, hogy a szlovén nyelv nem kis részben eldélszlávosodott cseh dialektusnak tekintendő. 3 H a ez így van, akkor a mulin szó nyilván
már akkor került á t a csehbe, amikor a csehek ősei érintkezésbe kerültek a
németekkel. Amennyiben pedig a 'molnár' jelentésű szláv mtlynarjb az ófelnémet mulinäri alakból származott és nem külön képzés a szlávban, ami
K N I E Z S A felfogása is (SzlJsz. I, 342), akkor ez a szó már 750 előtt kerülhetett
a csehbe. Az -ári végződés ejtése ugyanis a németben 750 után már -arí volt,
mégha az a umlautját nem jelölték is; s ennek a szóvégnek a csehben nem
-arjb, hanem -ërjb lett volna a megfelelése.
Az előadottakból is következik, hogy a dunántúli szlovének, valamint
a szlovákok ősei a magyar honfoglalás korában már ismerhették a római
német vízimalmot. Ezt a pannóniai szlovéneknek már csak azért is ismerniök
kellett, mert a Dunántúl a magyar honfoglalás korában német grófság volt.
Es hogy a vízimalmot tényleg ismerték is, azt a zalamegyei Palin puszta neve
is tanúsíthatja. Ez a név ti. 1321-ben Pomlyn, 1493-ban pedig Pamlen alakban
jelenik meg (vö. CSÁNKI H l , 92). Nyilván a szlovén-vend mlin szónak eset
alakja lappang benne a po elöljáróval, vagyis olyanforma szerkezetű helynév,
mint például a cseh Podol vagy a horvát Porec (vö. MLKLOSICH, ON. aus Appell.
213).
3

9*

I . Popovic: Geschichte der serbokroatischen Sprache. Wiesbaden, 1960, 31 — 4.
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Talán még határozottabban igazolható, hogy a szlovákok szintén ismer
ték a vízimalmot már a magyar honfoglalás előtti időkben. Ezt különösen a
vízimalomnak szlovák mlyn elnevezése tanúsítja, amely semmi esetre sem lehet
valami ómagyar mulun vagy molun, hanem csak egy 10. századi nyugati
szláv mblynh szóalak folytatása. H a ti. a szlovákok a magyarok révén ismer
kedtek volna meg a vízimalommal, akkor nyilván az említett ómagyar szó
alakok szerepelnének a szlovákban ma is a vízimalom elnevezéseként, amint
a szlovákban például ma is megvan a 'patkány'-nak szlovén-ómagyar el
nevezése potkan alakban vagy a 'pitvar'-nak bolgár-ómagyar elnevezése pitvor
alakban (vö. K N I E Z S A : SzlJsz. I, 403, 426). De a szlovákban egy helynév is
tanúsítja a vízimalom régi meglétét. Ez a helynév az Abaúj megyei Pamlény
neve, amelyet, 1409 — 76 között többször említenek Pomlyn alakban (vö.
CSÁNKI I., 214). E névalakban feltűnő a mai a-nak o-val való írása, ami azon
ban nyilván egyszerű írási sajátosság (vö. BÁRCZI: Hangtört. 2. 45). Az o > a
hangváltozás mindenesetre 1250 körül lett nyelvünkben általánossá, ezért a
Pamlény helynév nyilván már e kor előtt honosodott meg nyelvünkben. E hely
névben rendkívül figyelemre méltó a szlovák veláris y-nek é-vel való képvise
lete, ami azt tanúsítja, hogy a magyarok a szlovák hosszú veláris y-t e hely
névben palatális í-vel helyettesítették, és ebből azután é fejlődött. — Pamlény
Abaúj, Torna és Borsod vármegyék összeszögelése táján fekszik, Tornától és
Szepsitől délre. Ezt a vidéket a magyarság nagyon régen szállhatta meg:
Pamlény és a szomszédos faluk, mint Éakocaszend, Viszló, Debréte, Keresztéte,
Perecse, Büttös, Krasznokvajda és Szászfa mind színmagyarok. E nevek részint
szlovák, részint magyar névadáson alapulnak. Sőt gyaníthatólag magyar név
adáson alapul az a két helynév is, amely -eta végű szláv személynevek magyar
helynévi használata révén jöhetett létre (ezek: Debréte < szl. Dobreta, és
Keresztéte < ?). Az ilyen jellegű helynevek kétségtelenül a magyar helynevek
legrégibb, még nomádosnak nevezhető helynévadási rétegébe tartoznak bele.
Ezek szerint semmi valószínűsége sincs annak, hogy a magyarságnak e vidéken
való megjelenése után itt egy szlovák névadáson alapuló helynév jöhetett
volna létre; vagyis e Pamlény nevű helynek és e név szlovák előzményének
már a magyar megszállás előtt meg kellett lennie. Ez más szavakkal annyit
is jelent, hogy Kassa tágabb környékének szlovák lakossága a X. században
már ismerte a vízimalmot, de nyilván ismerték a nyugatabbra lakó szlovákok is.
Náluk ezek a vízimalmok kétségtelenül sebes folyású patakok vizének
a felhasználásával létesültek, mert a nagyobb folyókon a malomgát építése
már súlyosabb építési nehézséget jelentett volna. Ezeknek a sebesebb folyású
felvidéki patakoknak nevezetes állatai voltak a pisztráng és a rák. Semmiesetre
sem véletlen, hogy mindkét név szlovák származású a magyarban (vö. K N I E ZSA: SzlJsz. I, 424; a rák-ra, vonatkozólag: NyK. LXV, 91). A pisztráng szó
kétségtelenül X. századi átvétel; a rák-nsuk szlovák származású elnevezését
a X. század végén a Dunántúlra települt magyarok már magukkal hozták;
így tehát teljesen valószínűtlen, hogy a magyarok a sebes vizű felvidéki
patakoknak csak az állatait ismerték meg a X. században, nem pedig a mellé
kükön elvétve található vízimalmokat is, amelyek szemükben bizonyára
csodálatos szerkezetek lehettek.
Persze megvoltak a vízimalomra vonatkozó szavak a X. században a
dunántúli szlovénség nyelvében is mblynb vagy mhlinh alakban. Csakhogy a
magyarok Dunántúl erdős vidékeit csak a X. század végén szállták meg;
ezt mi sem tanúsítja határozottabban mint az a negatívum, hogy a dunántúli
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múzeumokban magyar honfoglaláskori régiségek nincsenek, mégpedig azért,
mert Dunántúl erdős vidékein nemcsak hogy honfoglaláskori temetők és sírok
nem akadnak, hanem e tájakról eddig egy árva, hitelesnek tekinthető, ún.
honfoglaláskori szórványlelet sem került még elő; pedig a Dunántúl archeoló
giai szempontból igazán nem mondható „terra incognita"-nak. Ilyenformán
— azt hiszem — ez a legegyszerűbb, de mégis döntő érv arra nézve, hogy a
magyarok a Dunántúl erdős vidékeit aránylag későn szállták csak meg.
Hozhatnánk fel erre vonatkozólag néprajz-nyelvészeti érveket is, csakhogy
azokkal a bizonyítás már egy kissé körülményesebb. Mégis megemlíthetem,
amint ezt másutt majd behatóbban is kifejtem, hogy őseink a Dunántúlt
már annak az előrehaladottabb fonási és szövési technikának ismeretében
szállták meg, amelyet még a 10. század folyamán az Alföldön és peremvidé
kein lakó bolgároktól és szlovákoktól sajátítottak el és vették át tőlük az
ezekre vonatkozó terminológiát is. H a ezeket a technikákat még nem ismerték
volna a Dunántúl megszállása korában, akkor a dunántúli magyarok és a
székelyek ősei a pannóniai szlovénektől vették volna át a fonás és szövés
szlovén terminológiáját, aminthogy a lentermeléssel is az ő révükön ismerked
tek meg a l l . században ( !). — Sőt a Dunántúl aránylag kései megszállására
nézve egy történeti érvet is felhozhatunk, még pedig azt, hogy az 1000 körül
a Dunántúl létesült királyi domíniumok központjai az alföldi vármegyék
központjainak (ilyenek: Baranya, Fehérvár = Belegrád, Visegrád, Nógrád,
Garadna, Zemplén, Csongrád) bolgárszlávból származott elnevezéseivel ellen
tétben már sorra magyar névadáson alapulnak (ezek: Somogyvár, Zalavár,
Vasvár, Győrvár). Azután pedig a gabonatermelés közép-európaias üzemfor
májának terminológiája is csak a l l . század első felében került át a szlovének
nyelvéből a magyarba (vö. StudSlav. II, 79 —101).
Hogy a magyarok a X. század végén a Dunántúl erdős vidékeinek
megszállásakor már ismerték a vízimalmot, arra nézve néhány közvetett való
színűségi bizonyítékot is hozhatunk fel. Őseink kétségtelenül az alföldi bol
gárok révén ismerkedtek meg a pest nevű sütőkemencével és a kenyérsütés
tudományával (vö. NyK. LXVI, 44). Mivel azonban a bolgárok csak kézi
malmokat használtak, csupán a napi kenyérszükségletre tudtak derceszerű
korpás lisztet előállítani; ezért még óvakodtak a felhasználható őrlemény
mennyiségnek szitálással való csökkentésétől. Finomabb szitált lisztet eleink
is csak akkor tudtak előállítani, amikor a vízimalmok működése révén egy
szerre nagyobb tömeg őrleménnyel rendelkeztek. Ilyenformán nem lehet vélet
len, hogy szita szavunk KNIBZSA legújabb megállapítása szerint szlovák sito
szóból származott (vö. NyK. LXVI, 61): a délszlávból átvett szóalak nyel
vünkben *szëta vagy *szota volna. A szlovák sito szó átvétele mindenesetre
még a 10. században következett be; a szitálásnak mellékterméke ugyanis a
korpa, amelynek eredeti elnevezése nyelvünkben otromba volt, amely szó
mindenesetre még 10. századi szláv jövevényszó nyelvünkben (vö. N y K .
LXVI, 56). Ezek után semmiesetre sem véletlen, hogy néhány szitált búza
lisztből készült süteményféle elnevezése szlovák eredetű nyelvünkben; ilye
nek a 'cipó' jelentésű "fbahnak szó (vö. SzlJsz. I, 595), egy kalácsfélének morvány
neve, sőt ilyen származású — ha nem a lengyelektől került el hozzánk — egy
másik kalácsfélének elavult pokronta elnevezése is (vö. SzlJsz. I, 430).
Amikor a vízimalmok működése révén már nagyobb mennyiségű liszt
állott az egyes háztartások rendelkezésére, akkor annak és a gabonának meg
felelő tárolásáról is gondoskodni kellett. Erre a célra szolgált az egész magyar
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nyelvterületen elterjedt, eredetileg bárddal készült, rekeszekre osztott láda
féle, a szuszék, amelyről már K N I E Z S A is megállapította, hogy nyelvünkben
szlovák sQsekb > süsekh szóalakból származott (vö. SzlJsz. I, 515; NyK.
LXV, 94). Mivel azonban szláv nyelvekben a denasalizáció sziszegő hangok
előtt többnyire korábban következett be, mint más hangtani helyzetekben
(vö. VONDEÁK: Vergl. Gramm I 2 , 143) (de még a magyarban is sok helyütt
pïz-t ejtenek pénz helyett), minden okunk meglehet annak feltevésére, hogy
a szuszék szó a szlovákból még a 10. század folyamán került nyelvünkbe és
egy nyelvi rétegbe tartozik a 'hajtótengely' jelentésű gerendely szavunkkal
(1. feljebb).
A mi szempontunkból most már fontos annak a megállapítása, hogy
őseink Dunántúl megszállásakor már rendelkeztek e két a vízimalommal
vonatkozásba hozható tárggyal, úgymint a gabona és a liszt tárolására szol
gáló szuszék-kaA, valamint a finom liszt készítésére szolgáló szitá-vsd, továbbá,
hogy mindkét szó szlovák származású nyelvünkben. E két tárgyat a rájuk
vonatkozó szlovák származású elnevezésekkel együtt azután a székelyek
ősei a 11. század végén Dunántúlról már magukkal vitték Erdélybe.
Az előadottak szerint teljesen valószínűtlen, hogy őseink a vízimalom
mal csak a Dunántúl megszállása u t á n ismerkedtek volna meg. így tehát
malom és molnár szavaink tekintetében a nyelvészeti probléma tulajdonkép
pen nem az, hogy e szavak melyik nyelvből származnak, hanem az, hogy mi
módon magyarázhatók a 10. századi szlovák *mblynh, illetve *rmlynarj'b szó
alakokból.
Korábban a kutatók a művelődéstörténeti szempontokat teljesen elha
nyagolva csakis alaki szempontok figyelembevételével próbálták e két szavunk
származását megállapítani. Ilyen módon meglehetősen különös eredményekre
jutottak el. Mint állítólagos európai ,,vándorszó"-t származtatták a latinból,
az olaszból, a németből, az ófranciából, az óprovencalból, elvétve még a
szlávbol is, sőt M E L I C H elképzelése szerint malom szavunk az ófranciából, de
már a molnár szó a szlávbol került volna nyelvünkbe. Ezeknek a változatos
származtatásoknak a kritikájával itt behatóbban nem akarunk foglalkozni,
mert e szavaknak nyugati nyelvekből való származtatása tárgy- és művelődés
történeti szempontból semmivel sem indokolható, hisz azon elnevezések
sorában, amelyek a vízimalom szerkezeti elemeire, berendezésére vonatkoz
nak, néhány világosan magyar névadáson alapuló elnevezésen kívül (ilyen
például a malomkerék) csak olyan szláv jövevényszavak akadnak, amelyek a
szomszédos szláv népek nyelveiben is a vízimalom berendezéseire vonatkoznak.
Azok a nyelvészek, akik malom és molnár szavainkat mindenáron valami
nyugati nyelvekből próbálták származtatni, azt gyaníthatólag azért tették,
mert a malomnak a mai szláv nyelvekben többnyire előforduló ilyenforma
elnevezéseiből mint mly"n, mlin a magyar malom szó semmiképpen sem lát
szott levezethetőnek. K N I E Z S A mutatott rá elsőnek arra, hogy a vízimalom
elnevezéseinek szláv nyelvekben található mai egyszótagos nominativusi alak
jai a ragozási alakokból való elvonás útján jöttek létre. Az eredetileg három
szótagos nominativusi alak ugyanis a jer-hangok elváltozása, illetve bizonyos
hangtani helyzetekben való eltűnése után jó sokáig kétszótagos lehetett. Ilyen
kétszótagos alakok nominativusként több délszláv nyelvben napjainkig meg
maradtak. Ezért K N I E Z S A feltette, hogy a malom és molnár szavaink esetleg
az óhorvátból kerültek nyelvünkbe (vö. SzlJsz. I, 326, 342). Ez minden
esetre lényegesen reálisabb feltevés, mint e szavainknak nyugati nyelvekből
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való származtatása. Szerinte e szavak első szótagbeli eredeti b hangja helyén a
11. század elején lehetett olyan fokozat, amelyet a magyarság o-nak hall
hatott. Csakhogy K N I E Z S A e két szavunkat óhorvát eredetűnek mondotta,
már pedig a magyarság kajkavac-horvátokkal, valamint az igazi cakavachorvátokkal csak a 11. sz. végén került közelebbi kapcsolatba, amikor pedig
az ország már tele lehetett vízimalmokkal, mert hisz a l l . században csupán a
pannonhalmi apátság hét vízimalomnak volt már a birtokában. De vajon
miért ne lehettek volna meg a KJSTIEZSA által feltételezett átmeneti hangok a
malom és molnár elnevezéseknek a 11. sz. eleji szlovák és dunántúli szlovén
szóalakjaiban is?
Az előzőkben néhány valószínűségi bizonyítékot hoztunk fel arra, hogy
őseink már a 10. század folyamán szlovákok révén megismerkedhettek a
vízimalommal. Ezt a következtetésünket a vízimalom egy nevezetes szerkezeti
alkatrészének elnevezésével igazolni is tudjuk. Ez a szó a malomkerék forgató
tengelyének gerendely elnevezése, amely szóalak ti. csakis egy 10. századi
szláv grçdeljb szóalak átvételéből származhatott (vö. KNIEZSA, SzlJsz. I, 192).
Mivel pedig a magyar szó szláv megfelelőinek 'malomkerék tengelye', illetve
'forgóhenger' jelentése csak a csehben, a szlovákban és a szlovénben van (vö.
K N I E Z S A i. h.), szavunk ebben a jelentésben nyilván a szlovákból való átvétel
nek tekintendő, mert hisz — amint tudjuk — őseink Dunántúl erdős vidékeit
csak a 10. század végén szállták meg, de az ottani szlovén nyelvű néppel
csak a 11. sz. első felében kerültek közelebbi kapcsolatba. Erre nézve jellemző,
hogy míg több dunántúli helynév akad, amelyben az eredeti szláv nasális
megőrződött, olyan kétségtelenül szlovén származású közszót már nem tud
nánk említeni, amelyben a régi szláv nasalizált magánhangzó reflexe nyel
vünkben megmaradt volna. Ellenben egész sereg művelődéstörténeti szem
pontból is jelentősnek mondható szlovén jövevényszavunk van, amelyek már a
denasalizáció bekövetkezte után kerültek a nyelvünkbe; ilyenek például:
kepe, rakonca, pózna, tézsola, patkány (vö. Moór: StudSlav. II, 86, 87, 94, 103;
Nyr. 88: 27). Feltehető-e mármost, hogy őseink a szekér rakoncájának a nevét
csak a l l . század elején, a vízimalom hajtótengelyének a nevét már a 10. szá
zad folyamán vették volna át a dunántúli szlovénektől? Ezek szerint a geren
dely szó 'hajtótengely' jelentésben csakis a szlovákból származhatott. Még
pedig legkésőbb 950 — 970 között kerülhetett a nyelvünkbe, mert a 10. század
végén a g > y hangváltozás a szlovákban a m. Keszi < Kesziy > szlovák
*Kosiyy > Kosihy helynévi alak tanúsága szerint (három van belőle a Garam
és Ipoly mellékén) már bekövetkezett.
H a tehát a malom és a molnár szavaink a szlovákból származtak, akkor
nyilván a 10. századi szlovák mblynb, illetve mblynarjb szóalakok átvételé
nek tekintendők. A Pamlény névalak vizsgálatával kapcsolatban megállapít
hattuk, hogy a régi magyarok a szláv hosszú veláris i hangot hosszú palatális
í-vel helyettesítették, de helyettesíthették volna ezt a hangot rövid veláris
i-vei is és a szlovák *mblynb és *mblynarjb szóalakokban — úgy látszik —
ténylegesen ezzel a hanggal helyettesítették, amely hangnak a megléte a régi
magyarra vonatkozólag mindenképp feltehető. Ezek szerint a két szóra vonat
kozólag a következő alakfejlődés tehető fel: szlovák *mblynb > m. *mulinu >
mulun és szlovák mblynarjb > m. *mulinäri > *mulunár > *mulnár >
molnár.4"
4
A szláv veláris hosszú y-nek a magyarban j-vel való helyettesítésére az egész
magyar nyelvterületen elterjedt përje szavunk alakfejlődése hozható fel példának. Ez a
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A mulun alakváltozatra legrégibb adatként az 1116—31-ből a Mulund
személynevet szokás említeni. Ennek az adatnak idetartozása, ha nem is tel
jességgel lehetetlen, de legalább is kétes. Mindenesetre idetartozik azonban a
győrmegyei Malomsok nevének 1320-i Mulunsuk változata és valószínűleg az
OklSz.-ban 1363 —1413 között említett hét mólon változat is. Lehetséges, hogy
ennek a változatnak a folytatása a mai malom, amelyet maion alakban először
1373-ban említenek (OklSz.). (A kétszeres nyíltabbá válásra 1. BÁRCZI, Htört. 2
42.). Számomra azonban valószínűbbnek látszik, hogy 1000 körül nyelvünk
ben meghonosodhatott egy molun-változ&t is (először 1256-ban említve).
Ennek előzménye esetleg középszlovák *molyn volt, amennyiben a közép
szlovákban több esetben megfigyelhető a 5 > o hangfejlődés (vö. MOÓR:
StudSlav. II, 76), de a m. molun-nak előzménye, K N I E Z S A felfogásának meg
felelően, az az átmeneti veláris d-t tartalmazó szláv szóalak is lehetett, amelyen
keresztül a szláv nyelvekben a 10. századi &-ból a mai o vagy e fejlődött.
Ebben az esetben a m. molun-változat
vagy szlovák *mdlyn vagy szlovén
*m§lin alakváltozat folytatása lehet. Azért honosodhatott meg e szónak két
szláv alakváltozata nyelvünkben, mert a vízimalom mégsem volt olyan álta
lánosan elterjedt, mint például a kenyérhányó lapát vagy a kemencetisztítá
pemet, amelyek ott voltak minden házban. Ezzel szemben vízimalom való
színűleg nem létezett minden faluban, úgyhogy az 1000 körüli kiterjedt
szláv —magyar kétnyelvűség korában a vízimalom nevének egyes vidékek
magyar nyelvében egy újabb szláv alakváltozata is meghonosodhatott. Az
azonban kétségtelennek látszik, hogy a molnár szó — o-jára való tekin
tettel — mindenképp egy 10. századi, vagyis szlovák szóalak átvétele.
Láttuk, hogy a vízimalom berendezései közül a gerendely a szlovákból
való 10. századi átvétel . Ellenben a gát szó vokálisának kvantitása alapján
inkább szlovén, mint szlovák eredetű szónak látszik (vö. K N I E Z S A : NyK.
LXV, 92). Mivel azonban e szó megfelelőjének csak a szlovákban van meg
K N I E Z S A egybeállításai szerint a 'malomgát'jelentése (SzlJsz. I, 186) (a szlovén
ben a 'malomgát' neve: gata), arra lehetne gondolnunk, hogy az eredetileg
gat alakú és 'malomgát' jelentésű szlovák eredetű szó keveredett egy gát
alakú és 'töltés' jelentésű szlovén származású szóval, bár elvileg a magyar
ban gatu > gát alakfejlődés sem volna kizártnak mondható. 5
szó minden további nélkül származtatható volna a késői szlovén pirje szóalakból; csak
hogy ebben az esetben semmiesetre sem lehetne meg a székelyben is. Ezek szerint magya
rázatánál csakis a 10. századi bolgár vagy szlovák pyrbje szóalakból (vö. KNIEZSA,
SzlJsz. I, 416; NyK. LXVI, 64) indulhatunk ki. A felteendő és feltehető alakfejlődós
a következő lehetett: szláv pyrbje > m. *pirije. Majd ebből a szóalakból a nyelvünkben
nem ritka regresszív asszimilációval (vö. szláv obédh > m. ebéd) *pirije > *pirje > përje
fejlődött. Más magyarázata az é'-nek e szóban tulajdonképp nincs is. Ha ugyanis a magyar
beszélők palatális í-vel helyettesítették volna a veláris y-t, akkor az a magyarban
*pïrije > *pirje szóalakot eredményezett volna, illetve korai ï > é hangváltozás esetén
*pérje szóalakot. Ilyenféle alakváltozatok azonban nincsenek.
5
Az elméletileg feltehető *gátu > gát fejlődésre egytagú szláv jövevényszavaink
sorában több biztos példa akad. Ilyenek:
1. csép < szláv cëpi (nom. plur.), de inkább szláv cëpft (nom. sing.) (vö. KNIEZSA:
SzlJsz. I, 125). E szavunk a szláv c-nek cs-vel való képviselete alapján X . századi átvétel
nek tekinthető; tehát vagy szlovák vagy bolgár származású lehet. Mivel pedig a szó meg
felelőjének a bolgárban 'Stange, Stock' és nem 'Dreschflegel' a jelentése, szavunk nyilván
szlovák származásxí, ahol a cepy, cep szóalaknak tényleg 'csép' a jelentése. E származtatás
helyességét a székely csép szóalak rövid è-je is igazolhatja; a szláv céph szóalak á-je
ugyanis a csehhez hasonló nyelvekben rövid volt (vö. KNIEZSA: NyK. LXV, 92). Ezek
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A vízimalom szerkezeti elemeire vonatkozó szavak között még kettő
akad, amely akár a szlovákból, akár a szlovénből származtatható; tekintettel
azonban arra, hogy ezek a szavak a vízimalomnak nagyon fontos részeire vonat
koznak, mindenesetre valószínűbbnek látszik, hogy a szlovákból származtak,
mert hisz a felhozottakra való tekintettel kétségtelen, hogy vízimalommal
eleink még a 10. század folyamán ismerkedtek meg. Ezek a szavak a garat
és a zsilip. Jellemző, hogy a garat szó megfelelője 'Mühltrichter' jelentésben a
csehen, szlovákon, szlovénen kívül csak a horvátban és a magyarban van meg
(vö. SzlJsz. I, 184). Zsilip szavunk (XIV. sz.) 'Wasserrinne der Mühle' jelentés
ben a régiségen kívül ma csak bizonyos nyelvjárásainkban ismeretes. Ügy
látszik, hogy szavunk előzményének tekinthető szláv zlébh megfelelői közül a
magyar szóval egyező 'malomcsatorna' jelentése csak a szlovák zl'ab, zieh
szóalaknak van, bár el kell ismernünk, hogy a többi nyugati szláv és délszláv nyelvekben található 'Rinne, Kanal' jelentése is, mely szintén igen közel áll
szavunk szlovák és régi magyar jelentéséhez. Szavunkban a -6 > -p hang
változás nyilván ilyenfele összetételekből való elvonásként jött létre, mint
zsiliphomlok, zsilipfő (vö. OklSz.), mert hisz nyelvünkben a -b > -p hangvál
tozás zöngétlen mássalhangzók előtt szabályszerűnek mondható. A szó szláv
ősalakjának magánhangzója régi circumflexből származik (vö. K N I E Z S A :
NyK. LXV, 94), amelynek nyelvünk szlovák jövevényszavaiban rövid magán
hangzó szokott megfelelni (vö. K N I E Z S A : NyK. LXV, 92). A zsilip szóalak
előzménye zsileb volt, amelyből részint a mai zsilip, részint az egykori ?,selebszóalak (vö. OklSz.) fejlődött. E szóalaknak délszláv nyelvből való származ
tatása esetén fel kellene tennünk, hogy szavunk tőhangzója eredetileg hosszú
volt, mint például a délszláv crept szóból származott cserép szavunk esetében
(vö. K N I E Z S A : NyK. LXV, 92). Csakhogy persze régi átvétel esetén az ejtés
könnyítő magánhangzó beiktatásával a következő magánhangzó meg is rövi
dülhetett volna, amire nyelvünkben számos példa van (vö. szláv—m. brána >
borona, szláv—m. *gráble > gereblye stb.). — I t t említhetem még meg, hogy
a vízimalomnak mai értelemben használatos zsilip-]êt ('Schleuse') a régiek
— úgy látszik — zúgó néven ismerték (vö. OklSz. 1114).
A vízimalmot eredetileg bizonyára csak őrlés céljára használták. De
— úgy látszik — az emberek hamarosan rájöttek arra is, hogy a vízimalmot
más munkák elvégzésére is az ember szolgálatába lehet állítani. í g y mindenek
előtt rájöttek arra, hogy miként lehet a vízimalom szerkezetének bizonyos
átalakításával egy cölöpöt felemelni, majd újra leejteni. Az ilyen kallós
vagy kölyűs-malmokban elsősorban is kásaféléket készítettek, de hamarosan
szerint a csepü > csép fejlődés nyelvünkben a székelyeknek a Dunántúlról való elköl
tözése után következhetett be, vagyis legkorábban a X I I . században. De ez a példa azt
is tanúsíthatja, hogy ez a fejlődés csak lehetséges, de nem szükségszerű nyelvünkben.
2. Ehhez teljesen hasonló fejlődés következett be 'Vogelleim' jelentésű lép ( < szl.
lépi) szavunkban is. E szavunk ugyanis a jelentése alapján csakis szlovák származású
lehet (vö. KNIEZSA: SzlJsz. I, 313), bár a szlovákban a tőszótag magánhangzója kezdettől
fogva rövid volt (vö. KNIEZSA: NyK. LXV, 92). Ezek szerint ez a szó csak a magyarban
bekövetkezett H'épü > lép fejlődés bekövetkezte után vehette fel mai alakját.
3. Hasonló pótló nyújtás teendő fel a 'Würde, Ehrenamt stb.' jelentésű tiszt
szavunkra vonatkozólag is. Ez a szó szintén a X. században honosodott meg nyelvünkben
(vö. SzlJsz. I, 524), mégpedig valószínűleg a bolgár Sbstb szóalak átvétele révén. A X .
századi szláv szóbelseji 6-nek ugyanis ma ë vagy ö felelne meg nyelvünkben, ha nem
következett volna be nyelvünkben a pótlónyújtásos Hiszti > Hiszt alakfejlődés. A régi
hosszú í-nek ugyanis szabályszerűen rövid i a megfelelője a magyarban.
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felhasználták ványolásra és kendertörésre, só't a cserkéreg porrá törésére is.
Az OklSz.-ban egész sereg középkori adat van ezekre a szerkezetekre vonat
kozólag. 6 Egy másik nevezetes felhasználása a vízimalomnak a fűrészmalom
lett. Nem tudjuk, hol találták fel. Az OklSz. adataiból úgy látszik, hogy nálunk
a 15. sz. végétől kezdtek elterjedni, bár már 1211-ben van egy kétséges Furizuelgi adatunk (OklSz. 283). — A fűrészmalmok legnevezetesebb terméke a
deszka volt. Erre a szóra a legrégibb adat 1469-ből való, ha a Oeorgius Dezkas
név valami deszkakereskedőre vonatkozik. Gyaníthatólag a Felvidéken léte
sültek az első fűrészmalmok. Deszka szavunk semmiesetre sem tartozik szláv
jövevényszavaink legrégibb rétegébe, de feltehető róla, hogy nyelvünkben
szlovák vagy kajhorvát származású (vö. SzlJsz. I, 153). A fűrészmalmok
megjelenésével már egyszerűbb emberek is könnyebben hozzájuthattak palló
hoz, deszkához és léchez, aminek a népi lakáskultúra gazdagodása szempont
jából is igen nagy jelentősége volt.
MOÓK E L E M É R

6
Vö. 1360: „Molendinis que wlgo Cherturew et Corlöu vocantur" (OklSz. 123);
1340: „Due molendina pilatoria wlgariter korlow dicta" (OklSz. 441); 1477: „Cuiusdam
molendini sui Cassamolna vocati" (OklSz. 460); 1636: „Kása és kender köllő is vagyon
benne' (OklSz. 472).

Űr és ország
1. Állami terminológiánk szláv elemeivel való foglalkozásom során csak a
közeli múltban bukkantam rá HARMATTÁ JÁNOSnak úr szavunk származására
vonatkozó, még 1955-ben közzétett fejtegetéseire (vö. I. OK. VU, 253).
HARMATTA szerint úr szavunk semmiképp sem hozható MUNKÁCSI (AKE.)
és JACOBSOHN (Arier und Ugrofinnen. 1922, 50) nyomán az árja asura-, illetve
osiráni *osuro 'Herr' szóalakkal (vö. MOÓR: ALH. II, 379—80) kapcsolatba.
Azért nem, mert ,, . . . e szó eddigi iráni és török magyarázatának közös
hibája, hogy az átvett iráni, illetve török alakból a magyarban kettőshangzót
tartalmazó, ebből pedig hosszú magánhangzós tőszónak kellett fejlődnie.
A magyar hangtörténet azonban szemmel láthatólag nem nyújt alapot arra a
feltevésre, hogy az úr szó u hangja eredetileg hosszú lett volna. Olyan magya
rázatot kell tehát találnunk — jegyzi meg —, amely nem követeli meg az u
eredeti hosszú voltát".
Ilyen megfelelőbbnek látszó magyarázattal HARMATTÁ rögtön szolgál is.
Szerinte ti. úr szavunkat „hangtani és jelentéstani szempontból egyaránt
kifogástalanul az óiráni *sura- 'úr, parancsoló' szóból magyarázhatjuk". Erre a
feltevésre HARMATTAnak az adott lehetőséget, hogy az Avesztaban van egy
'stark, gewaltig; gebietend, Herr über . . ." jelentésű sûra- szó. Először is
meg kell azonban állapítanunk, hogy HARMATTÁnál az ,,óiráni" terminus
szükségszerűen egy, az avesztainál régibb nyelvi alak megnevezésére szolgál.
Magyarázata tehát jelentéstani szempontból már itt sántít, mert hisz ő azt
kénytelen tulajdonképp feltenni, hogy az ,,óiráni"-ból nyilván már a finn
ugor őskorban (!) — és nem az ősmagyar korban — átvett szóalak (hisz más
különben az „óiráni" s-nek a magyarban hiánnyal való képviselete még csak
szóba sem jöhetne) az átadó nyelvben előrehaladottabb jelentésben lett volna
meg, mint a későbbi avesztaiban . . . Annak pedig az iráni nyelvekben nyil
ván semmi nyoma — mert hisz különben erre HARMATTÁ hivatkozott volna —,
hogy az avesztai sura- szónak megfelelő szóalak az iráni nyelvekben valahol is
'fejedelem, úr' jelentésbén volna meg. De a finnugor nyelvekben sincs a
HARMATTÁ által feltételezett „óiráni" 'úr, parancsoló' jelentésű szónak semmi
nyoma . . . Vagyis H a r m a t t á egész okoskodása aligha tekinthető egyébnek,
mint egy nagyon laza formális lehetőség felvetésének szavunk származásá
nak megmagyarázására.
2. Ellenben szavunknak az ősiráni *osuro szóalakból való származtatása
művelődéstörténeti szempontból már csak azért is lényegesen valószerűbb
nek mondható, mert nemcsak az ősiráni *osuro- vogul megfelelőinek jelentései
egyeznek pontosan a magyar szó jelentéseivel, hanem e szó megfelelőit a
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keleti finnugor nyelvekben is ugyanolyan jelentésekkel találhatjuk meg, 1
mint a 'fejedelem' jelentésű kelta rïg- szót a germán nyelvekben. Ezekben ti. akeltából származott gót reiks 'Herrscher'-t, a német reich 'gazdag'-ot jelent,
az egykori 'fejedelem' jelentésű, feltételezhető német szó pedig művelődéstörténeti szempontból éppúgy viszonylik a német Reich főnévhez, mint a
magyar úr szó az ország-hoz.2
Nyilvánvaló tehát, hogy úr szavunknak az ősiráni *osuro-bó\ való szár
maztatása tárgy- és művelődéstörténeti szempontból annyira megalapozott
nak mondható, hogy egyszerűen csodálatos volna, ha szavunk mégsem aMUNKÁCSI által javaslatba hozott iráni szóalakkal állna kapcsolatban, hanem
másvalamilyen szóból származnék. Hiszen a magyar szó jelentésével t e l 
j e s e n egyező vogul átér, átér, ötdr szóalak — amelynek az ősiráni *osuro
szóalakból való származását eddig tudtommal még senki kétségbe nem vonta —
a leghatározottabban azt tanúsítja, hogy a keleti finnugor népeknél a rendi
különbségek kialakulása éppúgy iráni hatásra vette kezdetét, mint ahogy ez
a társadalomtörténeti folyamat germán népeknél a kelták hatására követ
kezett be. Az a körülmény pedig, hogy a 'fejedelem' jelentésű szóhoz mind
két népcsoport körében a 'gazdag' jelentés kapcsolódott, világosan azt tanú
sítja, hogy ennek a fejlődésnek az alapja mindkét népcsoport körében az
volt, hogy egyes családok anyagiakkal bővebben voltak ellátva, mint más
családok, illetve mint a hasonló származásúak többsége. Semmi kétségünk
arra nézve nem lehet, hogy az a társadalomtörténeti folyamat, amelynek
bekövetkeztét az idézett szócsoport tanúsítja a keleti finnugorságra vonat
kozólag, nemcsak a vogulok, hanem a magyarság őseit is elérte.
A germánságnál egy 'fejedelem' jelentésű kelta szó valószínűleg oly
módon honosodott meg, hogy a germánságnak legalább egy része kelta uralom
alá került. Ezt a német nyelvnek különösen ilyen kelta jövevényszavai tanú
sítják, mint Amt (illetve ófn. ambaht 'szolga'), Geisel és Eid (vö. K L U G E :
EtWb.). Gyaníthatólag valami hasonló ok következtében verhetett gyökeret a
keleti finnugorság körében is egy 'fejedelem' jelentésű ősiráninak tekint
hető szóalak.
A felhozottakra való tekintettel már eleve is valószínűnek látszik, hogy
azok a nehézségek, amelyeket HARMATTÁ MUNKÁCSI származtatásával szem
ben felhozott, nem valódi, hanem csak álnehézségek lehetnek, és ezért hang
történeti szempontból bizonyára találnunk lehet olyan megoldást, amely úr
szavunkban HARMATTÁ szavai szerint „nem követeli meg az ú eredeti hosszú
voltát". Es erre van is lehetőség. Tekintettel pedig úr szavunknak nagy
művelődés-, illetve társadalomtörténeti jelentőségére, ezt a következőkben
teljesen behatóan kívánjuk megvilágítani.
3. N É M E T H GYULA MUNKÁCSI származtatását csupán arra való hivat
kozással vetette el (Pais-eml. 358), hogy szavunkat SETÄLÄ (SUSAik. XVII,
4 : 31) az idézett iráni szó finnugor megfelelői között nem említette meg.
Nyilván azért nem, mert a magyar szó hangalakja nem felelt meg várakozá
sának. SETÄLÄ ugyanis a finnugorkori ,,fokváltakozás" elmélete alapján állva,
SziNNYEihez hasonlóan (vö. NyH. 7 42) nyilván azt tette fel, hogy a finnugor
1
Ezek: mordE. azoro, azor, ozoro, M. az9r 'Herr' ~ votj. uzir 'gazdag' ~ zürj.
uzir, ozir 'ua.' ~- vog. átér, äter, ötdr 'Herr, Fürst'.
2
Vö. MOÓR, A nyelvtudomány mint az ős- és néptörténet forrástudománya,.
1963, 100.
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"kori *s *y *z fokváltakozást a magyarban szükségszerűen sz képviselte volna,
m e r t hisz a többi keleti finnugor nyelvben is ennek a feltételezett finnugor
kori fokváltakozásnak a kereteibe illenek bele az ősiráni *osuro szóalak meg
felelései.
Ma már persze tudjuk, hogy az ősfinnugorban még nem volt semmiféle
fokváltakozás, hanem ezt a — csupán a finn és a lapp nyelvekre jellemző —
hangtani jelenséget a finn nyelvészek vetítették ki a legtávolabbi múltba. A ke
leti finnugor nyelvekben a viszonylagosan szűk hangréssel való hangképzés kö
vetkeztében — amit német nyelvészek SIEVERS nyomán nem egészen helyesen
„schwach geschnittener Silbenakzent" néven szoktak emlegetni — a zöngét
len mássalhangzók magánhangzóközi helyzetben — olyanformán, mint a román
nyelvekben — zöngéssé váltak (vö. MOÓR: ALH. II, 9 — 24). De« a román
nyelvekhez hasonlóan ez a folyamat a finnugor nyelvekben sem vált általá
nos érvényűvé. Az ugor nyelvekben például nem terjedt ki a sziszegő han
gokra. Ezért áz ugor nyelvekben a finnugor kori sziszegő hangok megfelelései
n szavak belsejében pontosan egyeznek a hangok szókezdeti megfeleléseivel.
Ez a finnugor *á esetében a magyarban is nyilvánvaló. A finnugor *s-nek
nyelvünkben szókezdeti helyzetben hiány a képviselete, még pedig úgy lát
szik, hogy ez a hang nyelvünkben már szinte a „történeti" időkben h-n ke
resztül tűnt el (vö. MOÓR: ALH. II, 375—81). így tehát ez a fejlődés teendő
fel a szóbelseji *-s- hangra vonatkozólag is, aminek pontos megállapítása
azonban többnyire már egy kissé körülményesebb (vö. ALH. II, 375—81).
í g y van ez úr szavunk esetében is.
Nyilván erre a hangfejlődési folyamatra vonatkoznak HARMATTÁnak
fent idézett megjegyzései is. Csakhogy HARMATTÁnak nem részletezett fel
tevése szerint az ősiráni *osuro > ősm. *uhuru szóalakból a szóbelseji Ä-nak
eltűnése az ómagyarban *uuru > *űru szóalakot eredményezett volna, ennek a
feltevésnek azonban az uruszág szóalakból származott ország szó határozot
t a n ellene mond. — Ez így is volna, ha HARMATTÁ nem feledkezett volna meg
arról, hogy a két-nyíltszótagos hangtendencia már az ősmagyarban is jelent
kezett (erre a körülményre saját és P A P P ISTVÁN kutatásaira hivatkozva már
2
BÁRCZI is rámutatott, vö. BÁRCZI, Htört. 78). Ezek szerint tehát úr szavunkra
vonatkozólag *uhuru > *uhru > uru alakfejlődési sort tehetünk fel; vagyis
pontosan ahhoz a szóalakhoz érkezünk el a MuNKÁcsi-féle származtatás elfo
gadása esetén is, amely HARMATTÁ szerint is úr szavunk legrégibb ránk
maradt alakja . . .
4. Ha már most az egytagú szavak magánhangzójának megnyúlását
a szóvégi sorvadó magánhangzó lekopásával kapcsolatos pótlónyújtásos hang
jelenségnek fogjuk fel (vö. BÁRCZI: i. m. 62), akkor nyilván azt kell feltennünk,
hogy az uruszág > ország szóalak már olyan korban alakult ki, amikor nyel
vünkben az uru > úr hangfejlődés még nem következett be. A magyar poli
tikai fejlődés figyelembevételével ezt az időpontot meglehetős valószínűséggel
közelebbről is meghatározhatjuk; az ország szó mai jelentésében semmiesetre
sem keletkezhetett korábban, mint mikor Géza fejedelem a törzsfők hatal
mának megtörésével Magyarország egyedüli és tényleges *uhru-]á/vá, lett. Az
Árpádok hatalma alá tartozó terület ugyanis csak ezek után kaphatta a
'fejedelemség', vagyis uruszág elnevezést, bár az sem lehetetlen, hogy ez az
elnevezés eredetileg kizárólag csak az Árpádoknak a szabad magyarok legelő
területeitől megyé-ve\ elkülönített családi domíniumaira vonatkozott. De
szavunk mai jelentésének kialakulása a nyugatias királyság intézményének
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bevezetésekor — tehát 1000 körül — valószínűleg már befejeződött, mert
hisz különben alighanem már királyság-nak nevezték volna az Árpádok poli
tikai hatalma alá tartozó területet.
Az előadottakból az is következik, hogy az Árpádoknak a királyi cím
felvétele előtt *uhru lehetett a címe, a törzsfőké talán vezér, amennyiben a
Konstantinos Porph.-nál említett szláv—bizánci ßoeßoooc ( < szláv vojevoda)
a magyar vezér szó tükörszavának tekinthető. Mivel pedig az *uhru cím a
finnugor őskorból származik, valószínűnek látszik, hogy a magyarság a múlt
ban is mindig fejedelmek vezetése, illetve uralma alatt élt. Ezt a társadalmi
rendet egyébként már a nomádos életforma is szükségessé tette náluk.
5. Áz úr szóra vonatkozó magyarázatok (számuk 7 — 8) szerzői közül
egyedül MUNKÁCSI származtatta ezt az eredetileg 'fejedelem' jelentésű szavun
kat egy eredetileg is 'fejedelem' jelentésű idegen szóból. A többi magyarázat
szerzői mind olyan idegen nyelvi kifejezésekkel próbálták szavunkat kapcso
latba hozni, amelyekről jelentésük alapján feltehetőnek látszott, hogy vagy a
magyarban vagy valamilyen rejtélyes közvetítő nyelvben a 'fejedelem' jelen
tést vehették fel, de hogy hol, mikor és miért történt volna ez, arról már
sohasem esett szó; vagyis ezek a magyarázatok, ha velük kapcsolatban a
mutatkozó hangtörténeti, földrajzi és kronológiai nehézségektől eltekintünk is,
társadalomtörténeti szempontból teljesen megalapozatlanok, sőt mondhatni
megalapozhatatlanok, mert szinte teljesen kívül esnek az idő és a tér kor
látain . . . Ellenben a Munkácsi-féle magyarázat nemcsak hogy hangtörténeti
szempontból is — amint láttuk — teljesen kifogástalan, hanem szavunk
megjelenése szervesen illeszkedik bele a keleti finnugor társadalom kialakulá
sának kereteibe, és e szó megmaradása a régi magyarság nomádos életfor
májával is kapcsolatban látszik lenni. Mindez e magyarázat legfőbb erőssége.
Ezért meg vagyunk róla győződve, hogy ez a MuNKÁcsi-féle magyarázat
nem az úr szavunkra vonatkozó egyik magyarázat, hanem e sokat vitatott
szónak helyes magyarázata.
MOÓR E L E M É R

A magyar igeragozás alapkategóriái XIX. századi
nyelvtanainkban
1. Ismeretes, hogy igeragozásunk két legfőbb osztályát régi nyelv
tanaink többnyire határ(o)zatlan és határ(o)zott ragozásnak (igealakoknak,,
formáknak stb.) hívták. Az utóbbit aztán KLEMM ANTAXiiak egy kevéssé
talán egyszerűsítő szavaival „HUNEALVY ajánlatára . . . tárgyas igeragozásnak
kezdték nevezni" (TörtMondt. 122). Majd LOTZ JÁNOS egy 1962-i tanulmányá
ban (The place of the implicative {LAK} form in the conjugational pattern
of Hungárián: SUSToim. 125. sz. = Raavila-Eml. 317 — 27) s egy nyomtatás
ban meg nem jelent 1964-i budapesti előadásában arra is nyomatékosan
rámutatott, hogy ha régi nyelvtaníróink a -lak, -lek toldalékos — egyes szám 1.
személyű alanynak 2. személyű, nem visszaható névmási tárgyra irányuló
cselekvését kifejező — igealakot e két nagy osztály valamelyikébe egyáltalán
besorolták, akkor nem a mai tárgyasnak megfelelő határozott, hanem a mai
alanyi ragozás ,, jogelőd jenek" tekinthető határozatlan kategóriában helyez
ték el. Megjegyezve, hogy VERSEGHY és mások nehezen megszerezhető műveit e
tanulmányához nem vizsgálta át, az új műszóra első adatként R I E D L S Z E N D E
1858-i német nyelvű magyar nyelvtanából idézi az Objektive
Konjugation
változatot. Ugyané forrásban találja a legkorábbi példát arra is, hogy az
említett -lak, -lek toldalékcsoportú alak a mai általános szemlélethez illően
már a határozott 3. személyű tárgyra utaló várom, várod, várja stb. alaksor
mellé kerül. Úgy sejti, hogy ez a változtatás aztán SIMONYI hatására vált
általánossá nyelvtanirodalmunkban (vö. 325: ,,It seems that under the
influence of Simonyi this inclusion become generál"). HUNFALVY szerepót ő
nem érinti.
Az alábbiakban tehát két összetartozó kérdéshez szeretnék néhány
tudománytörténeti adalékot s ezekhez némi rövid értékelést fűzni: egyrészt a
tárgyas ós vele összefüggésben az alanyi, tárgyatlan (ragozás, személyrag,
igealak stb.) műszó jelentkezéséhez, másrészt a LoTZtól újabban implicativusnak („implicative") nevezett várlak, kérlek alak kategorizálásához.
Megjegyzem mindjárt, hogy LOTZ a maga finom és sokoldalú elemzésé
vel azt a felfogását kívánta támogatni, hogy a jelzett újítás egyik vonat
kozásban sem volt szerencsés. Bár legtöbb részletmegfigyelését részben vagy
egészben én is helyeslem, nem értek vele egyet ebben a következtetésében
(1. röviden Nyr. L X X X V U I , 445—6). Az alábbiakat mégsem vitatkozásul
írom, noha eltérő leíró nyelvtani felfogásom nyilván így is kitűnik majd.
Azt ugyanis, hogy egypár jegyzetben tudománytörténeti megállapítását az o
mostani lakóhelyén hozzáférhetetlen forrásokból valamelyest kiegészítem vagy
módosítom, nem tekintem igazi vitának; még akkor sem, ha az így k a p o t t
adatokat a magam felfogása szerint magyarázom. Egyébként az efféle törté-
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neti összeállításokban mindig a véletlentől is függ, hogy utólag nem kerül-e
napfényre egy-egy eldugott, még korábbi példa vagy megjegyzés.
2. Mindenekelőtt azt venném számba, hogy a 2. személyű tárgyra mu
t a t ó — magános — várlak, kérlek típusnak a 3. személyű határozott tárgyat
kifejező várom, várod stb. sorral való nyelvtani rokonítását 1858-nál némileg
régebbi ideig is: pontosan legalább 1805-ig egész világosan nyomon kísér
hetjük. VERSEGHY FERENCnek német nyelvű magyar nyelvtanában ugyanis a
-lak, -lek végződésű igealak már nem az unbestimmt, hanem az anzeigend
— itt ez a műszó járja — igeragozási alapkategóriában kap helyet (Neu• verfasste Ungarische Sprachlehre 91 — 2). A toldalékok paradigmatikus átte
kintése tehát, a személyeket 3., 2., 1. sorrendben véve, például így alakul e
forrásban :
Unbestimmt

Anzeigend

Indiçativ.

Praesens

3. Stammwort
2. Sz. (ol. el. öl.)
1. ok. ek. ök.
3. nak. nek
2.tok.tek.tök.
1. unk. ünk.

Indieativ.

Praesens

3. *a. — i.
2. od. ed. öd
1. om. em. öm (lak. lek)
3. *ák.ik.
2. *átok. — itek.
1. *uk. — *ük

Nagyjában ugyanezt a szemléletet tükrözi aztán VERSEGHY Magyar
•grammatika című művének két, eléggé elterjedt kiadása is (1818. és 1821.).
Sőt ezekben világosabban is ki van fejtve a szerző felfogása. 1818-ban például
•ezt tanítja: ,,A' magyar ragaíztékok . . . kétfélék: a' törzfökösek tudni illik,
és a' mutatók, mellyek amazoktúl az értelemre nézve abban külömböznek,
hogy a' ízenvedó[= accusativusi]-tárgyra mutatnak, és így egy igének fzenvedójét ['objectumát'] . . . fzinte magokban foglallyák" (229). A von ige
például az egyik mód és idő ,,mutató" kategóriájában így fest itt: vonom,
vonlak, vonod, vonnya, vonnyuk, vonnyátok, vonnyák (231). Ennek a teljesebb
,,mutató" sornak a tagjait tehát VERSEGHY azzal jellemzi, hogy toldalékuk
v i l á g o s a n r á m u t a t t á r g y u k r a , s azért egy-egy ilyen igealak
— mai szóval — egymaga is t á r g y a s s z i n t a g m a é r t é k ű lehet.
Ez pedig ma is vitathatatlanul helytálló, közös nyelvtani alapsajátságuk.
Egy fecske azonban nem csinál nyarat, s VERSEGHY, aki egy sereg
nagyobb feltűnést keltő helyesírási, nyelvhelyességi stb. vitájában amúgy is
alulmaradt, legkevésbé változtathatta volna meg az egész akkori tudományos
közvéleményt. R É V A I pedig, a fő ellenfél, latin nyelvű nyelvtanában e tekin
tetben is szemben állt vele: a formae indeterminatae két alfaja közül a máso-diknak vette a ,,ditsér-l-ek . . . laudo-te-ego, . . . laudo-vos-ego" típust, a
forrna determinata osztályban valóban csak 3. személyű határozott tárgyra
utalókat t a r t v a továbbra is (ElabGr. 559, 629).
Igazán nem meglepő tehát, hogy a X I X . századi húszas, harmincas,
negyvenes évek nyelvtanai, köztük a LoTztól említettek is (egész SZVORÉNYI-
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nek hatvanas évekbeli munkáiig), ill. szinte minden tekintélyesebb szerző
többé-kevésbé pontosan R É V A I szellemében beszél; ide értve természetesen a
Magyar Tudós Társaság különféle helyesírási és nyelvtani munkáit is.
Inkább az tűnik fel, ha valaki mégis szembe mer szállni ezzel a nagy
erejű hagyománnyal. Meglepő-például, hogy mikor a Magyar Tudós Társaság
1846-ban a Nyelvtudományi Pályamunkák 111. köteteként — egybefűzve,
folytatólagos lapszámozással — két mondattant (akkori műszóval: szófűzést)
adott ki, ezek közül csak az egyik követte az akadémiai szakkönyvekben
még utóbb is egész következetes szemléletet; a másik ellenben ismét az új
nézetet vallotta. Tehát ugyanabban a kötetben először ezt olvassuk: „Hatá
rozatlanul kivan az ige ragoztatni . . . ha az engem engemet, téged tégedet,
minket bennünket, titeket benneteket állnak v. értetnek a' mondatban" (FÁBIÁN
ISTVÁN, A' magyar szókötés szabályai 192). Noha itt -lak, -lek elemű példa
nincs megadva, a hagyomány alapján azt is csak ide kell értenünk. (LOTZ
idézett munkájában ma is döntő fontosságúnak vallja azt az inkább viszony jelentésbeli párhuzamot, amely a t é g e d , t i t e k e t vár, várunk, várnak és
a várlak alakokat összekapcsolja.) Utóbb ellenben a HATÁROZOTT MÓDról már ilyen szabályt kapunk: „Ezt illetőleg egy sajátságos törvényünk van.
H a mind az alany, mind a hatás első tárgya [tehát az objectum] személyes
névmás és az utóbbi második személyben, még pedig, természetesen szenvedő
[ = accusativusi] raggal van, a cselekvő [ = az állítmányi aktív ige] lak (lek)
ragot vesz: pl. én szeretlek téged. Ez rövidebben így van: én szeretlek ; vagy csak:
szeretlek". (SZILÁGYI ISTVÁN: A' magyar szókötés szabályai 124; a várom-,
szeretem típus szabályait nem idézem.)
1848-ban pedig, tehát közvetlenül A' Magyar Nyelv' Rendszere című
akadémiai nyelvtan két kiadásának megjelente után, GALGÓCZI GÁBOR a maga
kissé zsúfolt, olykor nagyon is egyéni utakon járó grammatikájában még
tovább is megy a VERSEGHY kijelölte irányban. A „határozott" igealakot
ugyanis ő úgy értelmezi, mint „mely különösen kijelölt tárgyra munkál,
még pedig — a) Mutató, melynek tárgya bár minő lehet, mint: adja eszi 'stb.
E ' ragozás' ismertető jegyei a' közönséges [értsd: jórészt a névszók köréből is
ismeretes, a személyes névmásokkal látható rokonságban levő] személyragok. — b) Tegező, mely egyedül a' második személyre vitetik, mint: adlak,
verlek 'stb. E ' ragozás ismertető jele az l, második személyű rag" (A' ter
mészet' rendszere a' magyar nyelvben — Magyar nyelvtan 254). S ehhez
hozzátartozik még egy apróbetús figyelmeztetés: „Jegyzet: Határozott alak
ban inkább csak a' cselekvő 's ott is különösen a', kiható ['tranzitív'] igék
ragoztatnak, a' lét [azaz: van, lesz] s' külszenvedő [mint: kezdetik, záratikJ
igék sohasem, de szinte a' középigék [például közlekedik, fázik] is ritkán, a '
belszenvedők [így: kezdődik, záródik] pedig csak a' mutató alakban is leg
ritkábban." I t t tehát már az a közös szófaji, illetőleg jelentés- és alaktani
sajátosság is tudatosodott, hogy csak a t r a n z i t í v igékre jellemző mind
az a), mind a b) típus általában.
Bár e tekintetben az előzményeket nem részleteztem, s zavarosabb
megoldást még jóval későbbről is ismerünk, megjegyzem, hogy a másik ige
ragozási osztályba is már pontosan a mi meggyőződésünkhöz illően sorolja be
GALGÓCZI a ma is ide osztott két — iktelen és ikes — alfajt:
,,Határozatlan
[igealak], mely nem különösen kijelölt tárgyra m u n k á l . . . — a) Egyszerű
vagy iktelen . . . — b) Ikes" (i. h.). — Pedig ebben a kérdésben előzőleg még
V E R S E G H Y is eléggé zavaros nézetet vallott, ő ugyanis a „törzsökös" (mint:
10 Nyelvtudományi Közlemények LXVII/1
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vonok, vonsz stb.) és a „ m u t a t ó " (mint: vonom és vonlak, vonod stb.) osztály
mellett k ü l ö n ragozásként t a r t o t t a számon a — mai szóval: alanyi ikes
— álmodom, álmodol, álmodik stb. csoportot, ,,az igeragafztásnak harmadik
formája" néven (pl. MGramm. 1818. 258, 260). Csakhogy ez utóbbit romlott,
keveredéses, „tótos" alakulatnak vélte (így már 1805-ben: Tiszta M. 164 kk.),
az 1. személyben merőben helytelennek is mondta a használatát, s így az egé
szet még nem t a r t o t t a teljes értékű igeragozási osztálynak.
3. A fő műszók megújulása és egységesülése tehát láthatólag jócskán
megkésett az alcsoportok kritikai alapon megváltoztatott összekapcsolásához
képest. De miután már kitűnt, hogy a magányos várlak és a várom, várod
stb. sor egyaránt csak t r a n z i t í v igéből szokott alakulni, hogy toldaléká
val pontosan r á m u t a t t á r g y á r a és hogy t á r g y á t akkor is
k i f e j e z i a mondatban, ha ez nincs kitéve: nem is meglepő, hogy megneve
zésében egy-kettőre szerepet kapott a tárgy (objectum) fogalma is.
Az ige határozatlan ragozása ellen meg azt is fel-felhozhatták (én csak
késői megjegyzést írtam ki erre), hogy az infinitivus akkori nevével — az
ige határ(o)zatlan módja, alakja; igehatár(o)zatlan stb. — okozott kellemetlen
interferenciát. Ez pedig azért volt igen zavaró, mivel ennek az alaknak szin
tén van egészen olyanféle toldalékokkal szerkeszthető ragos sora, amilyen a
várom, várod stb.: tudniillik a várnom, várnod stb.
A határozatlan alak határozatlanságát, a határozott alak határozottságát
is elég sokféleképpen értették tudósaink.
S még további terminológiai előkészítő mozzanatokat is számba vehet
nénk. FOGARASI J Á N O S például megtartja ugyan 1843-i nyelvtanában a „Hatá
rozott és határozatlan forma" terminológiai hagyományát (Művelt magyar
nyelvtan 201; így utal rá LOTZ is, i. h. 324, 2 a jegyz.), de utóbb az állok stb.
sort azért „alanyi vagy önnöni", a várom stb. sort pedig „tárgyi vagy menyi
hajtogatás"-nak is mondja (i. m. 206, 208; persze az alanyi műszó nála itt
inkább 'intranzitív', a tárgyi pedig 'tranzitív' értelmű). És így tovább.
E ponton a „frontáttörést" valóban HUNFALVY P Á L vállalta magára,
mint K L E M M mondta az 1. pontban idézett helyen; csak persze némi kité
rőkkel, ingadozással — s az imént jelzett előzményekkel. 1856-i, homályosabb
sorai (MNyv. I, 190, 193) után egy évvel pontosan ezt írja H U N F A L V Y : „az
igeragozást közönségesre és tárgyi ragozásra kell osztanunk. A' tárgyi ragozás
két sorbeli, a' második személyü tárgyi raggal, 's a' harmadik személyü tárgyi
raggal való" (uo. H, 367); vö. még műszóhasználatában: „alanyi (közönséges)
ragozás", „alanyi és tárgyas ragozás" (uo. 363); stb. De azért mikor 1884ben visszapillantásképp saját érdemeit hangsúlyozza, egy kissé már egy
szerűsíti, sőt részben utólag átalakítja valóságos gyakorlatát: „Tudtomra
1855-ben [jegyzete: Magyar Nyelvészet I. 190. 191. stb.] fejtegetem először
azt az igeragozást, melyet határozottnak, neveztünk volt. Révai az Elaboratior
Grammaticajában (H. 559 stb.) úgy nevezi, hogy »forma determinata«. Megmutatám, hogy l (tud-l-ak) a második, ja va v. j i ; á, é pedig (tud-ja, t u d - m ,
stb. . . .) a harmadik személyü tárgyra vonatkoznak. Azt is javasiám, hogy
ezentúl hagyjuk el a határozatlan és határozott igeragozás-nevet, s fogadjuk
helyébe a tárgyatlan és tárgyas igeragozás elnevezését. Ezt el is fogadták, s
ma talán egy nyelvtan sem él többé a régi műszóval" (Nyelvtudomány és
nyelvtanítás 76; hivatkozik rá bibliográfiájában KLEMM i. h. is). A lényegben
tehát igaza van. Tárgy atlan igeragozás helyett azonban először voltaképp
közönséges igeragozást ajánlott; s ugyan a közönséges szó aztán szemantikai-
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stilisztikai okokból nem válhatott be, egy rokon értelmű általános vagy más
efféle műszó kétségtelenül jobb lett volna a m i n d e n magyar igéből meg
szerkeszthető alakok jelölésére, mint a végül állandósult alanyi terminus (1.
alább is). Ingadozó műszóhasználatára sem emlékszik már vissza; a dicsérlekbeli Z-nek tárgyra utaló szerepét pedig R É V A I (sőt mások is) nála régebben
említették már; a tudva alak -va elemét nem lehet 3. szemelyű tárgyas ragnak
venni; stb. Az azonban — úgy hiszem — maradandó érdeme HITNFALVYnak, hogy a c s a k 3. szemelyű tárgyra vonatkozólag vagy c s a k történeti
aspektusban (vö. BÁRCZI GÉZA: CIFU 39—40) kifogástalan határozott (ige
ragozás, személyrag stb.) műszó helyett olyant ajánlott, mely a leíró gram
matikában alak- és mondattani szempontból egyaránt jól összefoglalja a
várlak és a várom, várod, várja stb. alakok legfőbb közös jellemzőit.
Ami R I E D L SZENDE magyar műszóhasználatát illeti, 1864-i (a kötetben
sajtóhiba miatt 1684. olvasható !) Magyar nyelvtana szintén a tárgyi személyragok közt említi egyrészt a vár-l-ak, másrészt a vár-já-tok stb. típust, mint
amelyekben az alanyra mutató végső elem előtt egy tárgyrU utaló is van
(168); bár persze ez utóbbi szemlélet a leggyakoribb várom, várnám stb.
jellegű alakulatokban még a tárgyat kifejező zérus elem fölvételével se volna
jól korszerűsíthető. 0 is tárgyi ragozás-ról beszél, „melyet eddig határozott
nak neveztek" (169). A mi ,,alanyi" ragozásunknak megfelelő nagy osztályt
szerintem szintén szerencsésen nevezi meg így: egyszerű igeragozás ; csakhogy
ebbe ő még csupán az iktelen sort osztja be, az ikes igéket pedig az egyszerű
és a tárgyi ragozás mellé még mindig egy külön, harmadik ragozási osztályba, a
magáraható-h& sorolja, s ezt HUNFALVY egy év múlva helyesli (NyK. III, 266 kk).
Ezzel pedig szinte érthetetlenül elmaradt például GALGÓCzinak említett 1848-i
összefoglaló szemléletéhez képest. (Igaz, ezzel a hatvanas években még nem áll
magában; e tekintetben például SZVORÉNYI osztályozása sem más, sem
BALLAGI német nyelvtanáé stb.)
4. A Magyar Nyelvőr viszonylag igen korán, tehát még SIMONYI vezető
korszaka előtt az új műszóhasználat hívéül szegődik. 1875-ben L E H R ALBERT
is tárgyas és tárgyatlan ragozásról beszél (III, 118, 211), s mikor CZIBOR
M Ó R ez ellen felszólal (507—8), nem kisebb ember, mint SZARVAS GÁBOR
szerkesztő védi meg az alanyi vagy tárgyatlan stb. műszót (549 — 51). Egyéb
ként SzARVASnak 1876-i saját szövegeiben „Subjectiv igealakok objectiv helyett"
szóhasználat is akad (Nyr. V, 64).
SIMONYi 1879-i, nagyobb iskolai Magyar nyelvtanában aztán valóban
szintén tárgyas és alanyi ragozásról, igealakokról stb. szól (134, 136 stb.);
de ebben az előzőek ismeretében nincs is csodálkozni való. E következetes
terminológiához képest legföljebb az meglepő mégis, hogy mikor 1891-ben
a maga nagy tekintélyével szintén harcba száll a folyóiratban a határozatlan
és a határozott ragozás stb. műszó maradék hívei ellen, a tárgyas mellett már
nem a saját maga is használta alanyi, hanem a tárgyatlan terminust védi.
Majdnem úgy beszél, mint Hunfalvy tette idézett 1884-i soraiban, csak vala
hogy a nyelvészek és a nevelők — mint ma mondanánk — kollektív bölcses
ségére is hivatkozva, s kevésbé öntelten. (Persze őt HUNFALVY és mások
támadásai addigra már eléggé meg is tépdesték.) íme: „Mindketten [értsd:
Bartha Döme és Jánosi Gábor, ellenfelei] a határozatlan és határozott elnevezé
sek mellett kardoskodnak. Úgy látszik, nincsen tudomásuk arról a nyomós
okról, mely miatt emezeket elmellőzte újabb nyelvészetünk. H a a mondat
tárgyra való vonatkozás szerint az igealakokat határozatlanokra és hatá11*
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rozottakra osztjuk föl, a határozatlan igealaknak mindig határozatlan tárggyal
kellene állnia. Már pedig határozottabb tárgyat nem is képzelhetni, mint a
milyen pl. ebben a két mondatban van: engem látnak; minket látsz" (Nyr.
XIX, 368). Míg e ponton szerintem ma is mindenben igazat adhatunk SIMONYInak, egy-két részletben inkább csak külsőlegesnek látom az érvelését. A tár
gyas személyragnak azt a nevével látszólag ellentétes sajátosságát, hogy az;
alanyra szintén rámutat, még úgy-ahogy elfogadhatólag tisztázza azzal,
hogy az ige fogalmában úgyis benne van az alany személyére és számára
való vonatkoztatás. (Persze ez is csak a mi nyelvtani szemléletünk szerint
igaz, mert hisz külföldön sokan a személytelen cselekvéshordozójú igeneveket
is belevonják az ige és az igeragozás körébe !) Hanem aztán azt is mondja,
hogy az objektív formát „nem tárgyi, hanem tárgyas alaknak nevezzük, s az -s
képző azt jelenti, hogy még a tárgy is hozzájárul az ilyen igealakban ahhoz,
a mi minden igealakban úgy is megvan: az alanyhoz. — Egyéb iránt a tíz
évvel ezelőtt működött tanáregyesületi műszó-bizottság azért nevezte el az;
alanyi ragozást tagadó névvel targyatlan ragozásnak, hogy a két mûkifejezést
semmi logikai kifogás ne érhesse" (uo.). No de a tárgyi alak, mint láttuk,
addig is használatban volt, s aztán is elő-előfordult, nyilván a tárgyas 'transi
tiv' műszótól való elhatárolás céljával, vagy azzal is (vö. KALMÁR E L E K ,
Rendszeres magyar nyelvtan. 1901. 42 stb.). Még furcsább, hogy SIMONYI a,
saját addigi nyelvtanaiban nem is a targyatlan, hanem az alanyi (igeragozás,
személy rag) terminus használatára adott példát, és máig is ez a szokásos
műszó ! S végül az itt ajánlott targyatlan szóalakulat védelmére rögtön azt is
meg kellett magyaráznia, hogy e műszó a r a g n y e l v t a n i
jelen
t é s é r e utal, nem arra, hogy a mondatban t á r g y n é l k ü l i állítmányt
jelöl (i. h. 369). Ezért világos szerintem, hogy az alanyi igeragozás kifejezés
nél is helyesebb lett volna valami általános vagy egyszerű stb. műszós meg
oldásnál maradnunk annak idején: hiszen a mondatban ennek is lehet tárgya.
Az alanyi műszó alapötletét eredetileg nyilván a tárgyi-va\ való szembeállítás
adta, holott ennek az utóbbinak a jelentésében itt nem az volt benne, hogy
n e m a l a n y r a utaló formansokkal alkot igealakokat, hanem az, hogy
c s a k t r a n z i t í v igékhez járuló, az alanyon kívül még valamiféle kitett
vagy odaértett, bizonyos kategóriákba tartozó t á r g y m e g l é t é r e is
utaló toldalékkal formál verbum finitumokat. Egyébként az alanyi a maga -Î
képzőjével a ma szokásos tárgyas szóalak -s képzőjéhez képest következetlen is.
Nem érthetetlen tehát, hogy például TORKOS LÁSZLÓ a maga iskolai nyelv
tanában az alanyi ragozással szemben álló nagy osztályt teljesebb terminus
sal alanyi-tárgyi-n&k mondja, hozzátéve: „melyet röviden csak tárgyinak
nevezünk" (pl. Magyar nyelvtan. 4 1875. 42.)
De mindezzel nagyon is eltávolodtam SIMONYI terminológiai vitacikké
től, pedig még egy-két részletet időszerűsége miatt kiemelnék belőle. Arról,
hogy b á r m i l y e n s z e m é l y ű v i s s z a h a t ó n é v m á s i tárgyra a
várom, várod, várja stb. típusú tárgyas igealakokat alkalmazzuk, a magam
stb. akkor elfogadott etimológiájára célozva azt mondja, hogy ez nem igazi
kivétel, mert a „:'magamat látom' . . . eredetileg annyi volt mint 'személyemet
látom' (368). Én ehelyett inkább azt az ismert szabályt említeném szinkrón
rendszerbeli analógiás háttérül, hogy a magam, magad stb. névmási sorhoz
általában szintén egyes szám 3. személyű birtokoshoz illő személyragos birtok
tartozik: a magam, magad, maga, magunk, magatok, maguk gondja (nem:
magam gondom, magad gondod stb.); s ugyanilyen a határozószói személy-
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ragozás raghasználata: magam, magad, maga stb. alá (nem: magam alám stb.);
az igenévi-igei személyragozásé szintén: a magam, magad, maga stb. okozta
baj (nem pedig a magam okoztam, magad okoztad stb.). Noha némi ingadozás,
kivétel e téren is akad, egészében látható, hogy a tárgyalt névmások a név
szói személyragozás kongruenciájában eléggé egyes 3. személyű irányítóként
jönnek számba. Márpedig a határozott 3. személyű tárgyas igeragozás személy
ragjai és a névszói (birtokos) szemólyragok közti párhuzamok és kölcsönhatások
erejét ma már nem is kell igazolnom (vö. BÁRCZI: CIFU. 39 kk.). LOTZ t e h á t
jogosan utal ugyan arra többször idézett cikkében, hogy a különféle személyű
visszaható névmási tárgyakhoz egyaránt „határozott" igeragozás tartozik;
de ez, ha az iménti nyelvtani háttérben (,,mezőben") nézzük, nem mond ellent
annak, hogy a várom, várod stb. igei alaksor jellegzetesen 3. személyű hatá
rozott tárgyakra vonatkozik.
SIMONYI persze attól is tarthatott, hogy a sok vajúdás u t á n megszületett
új műszók további csereberélgetése még nagyobb bajokat okozna, s a tőle is
támogatott tanáregyesületi terminológiai újítókat alighanem szintén fedeznie
kellett. Nyilván ezért hivatkozott vitairata végén — mintegy csattanóul —
arra, hogy ,,a 'tárgyas ragozás'-t már a nemzetközi nyelvészet is rég elfogadta
objektive konjugation (conjugaison objective) alakjában" (i. m. 369). — Ebben
talán ismét van némi túlzás, hiszen például BÁRCZI GÉZA még az 1960-i buda
pesti finnugor kongresszusi német előadásában is a subjective (unbestimmte)
és objektive (bestimmte) Konjugation kettős műszóhasználattal élt (i. h.).
A várom, várod, várja stb. sort e r e d e t é t illetőleg pedig úgysem vehetjük
egy kalap alá a várlak alakkal. Aztán SIMON YI magyarul nem is a subjektiv nak megfelelő alanyi ragozásról beszélt, hanem tárgyatlan-ról. Mégis igazat
adnék SIMONYinak: a tárgyas és a szerintem gyatrább tárgyatlan (alanyi) ige
ragozási műszó végre bizonyos állandóságot biztosított terminológiánkban, s
ez nem kis érték. (Gondoljunk csak a magánhangzó típusú műszókra !)
A teljesség kedvéért mindjárt megjegyzem, hogy a századvég másik
legnagyobb hatású nyelvtanírója, SZTNNYEI JÓZSEF, szintén kezdettől elvetette
a HuNFALVYtól elítélt régi terminusokat: A magyar nyelv rendszere című
munkájának első kiadásában (1887.) is, másutt is tárgyas és alanyi a szokásos
igeragozási műszava. Ez pedig nemzetközi tekintélye, idegen nyelvű munkái
miatt is nagy hatású lehetett.
5. KLEMMnek és LoTznak tehát bizonyos mértékben egyaránt igaza
volt az 1. pontban jelzett tudománytörténeti megállapításokban: az új ige
ragozási műszók b e v e z e t é s é b e n
HuNFALVYnak,
megvédésé
b e n SIMONYinak volt nagyobb érdeme. Elődeik és kortársaik szerepének
tisztázása azonban egyúttal a nyelvi jelenség sokoldalú megismerésének útjára
is rávilágított.
TOMPA JÓZSEF

Révai magánhangzó-meghatározása
RÉVAI Elaboratior grammaticájának fonetikai részében így határozza
meg a magánhangzót: Vocales dicuntur literae, oris t a n t u m hiatu vario, sine
vlla organorum collisione, clare, pureque in gutture sonantes (I, 1806-i kiad.,
58). GOMBOCZ megjegyzése szerint ez ,,megfelel a magánhangzókról vallott
mai felfogásunknak, hogy t. i. a magánhangzók hangszínére [. . .] csupán a
szájüregnek mint rezonátornak sajátos méretei jellemzők, s még R É V A I
magyar nyelvtudományi kézikönyvében használt t á t ó elnevezés is a
TECHMERtől ajánlott mundöffner-re emlékeztet" (ÖM. 11/1, [7]).
Mint GOMBOCZ kiemeli, tisztázásra szorul, hogy RÉVAinak az egyes
hangok képzésére vonatkozó fejtegetései mennyiben saját megfigyelésének
eredményei, s mennyiben keletkeztek a korabeli héber filológia hatása alatt
(i. h.). Alább kimutatjuk, hogy a magánhangzó meghatározását is, a tátó
műszót is RÉVAI ismerhette már az irodalomból.
1. A magánhangzónak igen hasonló definíciója megtalálható már SZENT
ÁGOSTONnak De ordine c. munkájában: Progressa deinde ratio animadvertit
eosdem oris sonos quibus loqueremur, et quos litteris jam signaverat, alios
esse qui m o d e r a t o v a r i e h i a t u , q u a s i e n o d a t i
ac
simp l i c e s , f a u c i b u s s i n e u l l a c o l l i s i o n e 1 defluerent, alios diverso
pressu oris, tenere tarnen aliquem sonum; extremos autem qui nisi adjunctis sibi primis erumpere non valerent. Itaque litteras hoc ordine quo expositae
sunt, v o c a l e s , 1 semivocales et mutas nominavit (De ordine, lib. II., cap.
XII.; MIGNE, PL., t. X X X H . , 1012. h.).

Ezt a meghatározást — némi módosítással — SZEVILLAI IZIDOR ismert
munkája, az Etymologiarum libri X X is átvette: Litterarum duplex modus
est; dividuntur enim principaliter in duas partes, in vocales et consonantes:
vocales sunt quae directo hiatu faucium sine ulla
c o l l i s i o n e v a r i e e m i t t u n t u r 1 ( M I G N E , .PK, t. L X X X Ï Ï . , 78. h.;
a kiadó ugyané lapon hivatkozik egy jegyzetben SZENT ÁGOSTON imént idézett
helyére).
Nyilván későbbi szerzők is magukévá tették a szóban forgó definíciót;
ezt már SZEVILLAI IZIDOR nagy tekintélye is valószínűvé teszi. A meghatá
rozás magva egyébként föllelhető már ARiszTOTELÉszben és DIONÜSZIOSZ
TüRAxban (ARISZTOTELÉSZE vonatkozóan vö. H. STEINTHAL, Geschichte der
Sprachwissenschaft bei den Griechen und Römern. I 2 , 1890. 258; 1. továbbá:
D I O N Y S I I HALICARNASSENSIS De compositione verborvm liber. Edidit
GODOFREDVS SCHAEFER. Lipsiae 1808. 160—1.
1
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2. A tátó műszót nem találtam meg R É V A I nyelvtudományi kézikönyvé
ben. Előfordul azonban fiatalabb korában írt helyesírási értekezésében (Révay
[ !] János Miklós értekezése a' régi magyar írásmódról. MS. Sec. [ !] XVIII.
(A. 1783); a Széchényi Könyvtár kézirattárában, Fol. Hung. 614. jelzet alatt):
29a (kétszer): TÁTÓ BETŰK
[ = magánhangzók], uo. : ZÁRLÓ
BETŰK
[ = • mássalhangzók], uo.: a' tatokat [ !] a' zárlóktól. E munka elején a tátó
betűkről kifejezésben a tátó át van húzva, s helyébe a magánhangzó szót írták
(pl. az l b lapon kétszer vagy háromszor); hasonlóképpen a zárló betű-hö\ mással
hangzó betű lett (4a). R É V A I kéziratának néhány részletét közölte M E L I C H
(MNy. IV, 4 kk.).
A tátó terminust már R Á T MÁTYÁS is használta: én ezen: Vocalis, Confonans, Syllaba nevezeteket így téfzem-ki Magyarul, (a mint vélem igen)
érthetőképpen: tátó, zárló betű, tatás vagy tátat. Mert a Vocálisra ki-kell az
embernek a [zaját tátani; a Confonánsra ellenben némelly rófzeit a fzájnak
öfzve kell zárni. A hány fyllabábol áll a fzó, anynyi fzáj-tatás kívántatik
(Magyar Hírmondó, 1780. esztendő, 14).
R Á T MÁTYÁS tátó szavát más is ismerte, például idézi R Á J N I S JÓZSEF
1781-ben megjelent Kalauzának toldalékában (A' Magyar Helikonra Vezérlő
Kalauzhoz Tartozó Meg-Szerzés. 70 — 1).
R Á T MÁTYÁS említett műszavait tárgyalta már SIMÁI ÖDÖN a „Magyar

Hírmondó" nyelvújítási alkotásainak vizsgálatakor (MNy. VII, 250 — 1).
V É R T E S O. ANDRÁS
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Finnugor szak a magyar egyetemeken
Az N y K . LXVI. kötetének 173 — 175. lapjain olvasható közlemény
szerint: ,,A Művelődésügyi Minisztérium az Eötvös Loránd Tudományegye
t e m Bölcsészeti Karán rendeletileg az 1963/64. tanévtől szervezett finnugor
szakot . . . A miniszteri rendelet alapján a budapesti egyetemen 1963 őszén
3 hallgatóval megindult a finnugor szakképzés . . . " (174.1.). Az olvasó tájékoz
tatása érdekében helyesbítenünk kell: a Művelődésügyi Minisztérium a (nem
tanári) finnugor szak megindítását az 1963/64. tanévtől kezdődően — a cikkben
ismertetett módon — m i n d h á r o m h a z a i
tudományegyetem
b ö l c s é s z e t i k a r á n l e h e t ő v é t e t t e . Nem lett volna érdek
telen megemlíteni, hogy a finnugor szakképzés az 1963/64. tanévben nemcsak
Budapesten, hanem a debreceni K L T E Bölcsészettudományi Karán is meg
indult, ugyancsak 3 hallgatóval. A szegedi JATE az 1964/65. tanévben indí
t o t t első ízben ilyen szakot (3 hallgató részvételével).
A tudósítás szerzője foglalkozik a finnugor szak létrejöttének körül
ményeivel is. Az általa előadottakból úgy látszik, mintha az új szak létre
hívásának, megszervezésének érdeme kizárólag egyes személyeket illetne.
A valóságban a finnugor nyelvész-képzésnek szakkörökben régóta ismert és
sűrűn hangoztatott gondjaira csak az érdekeltek közös fellépésétől várhattunk
és kaptunk intézményes megoldást.
A tanterv és a programok kidolgozását például a szerző egyesegyedül
nekem tulajdonítja. Valószínűleg megtévesztette kedves kolléganőmet az a
tény, hogy a Művelődésügyi Minisztérium a finnugor szak tartervi munká
latainak végzésével, ill. megszervezésével a szegedi JATE Finnugor Nyelv
tudományi Tanszékét bízta meg. E tanszék vezetőjeként felelősséggel tartoz
t a m a reánk bízott munka végrehajtásáért, s ez alól a felelősség alól most sem
akarok mentesülni, amikor megállapítom, hogy a tanterv és a programok
elkészítését nem egyedül végeztem. Előzetes tantervi elképzelésemet levelezés,
üzenet-váltás, ill. közvetlen tárgyalás útján Lakó György, Kálmán Béla, P a p p
István, Nyíri Antal és Gunda Béla kollégáimmal megbeszéltem, sőt ezt az
előzetes javaslatot az MTA Finnugor Munkabizottsága 1962. december 17-én
megvitatta. Az elhangzott vélemények figyelembevételével készítette el tan
székem azt a tantervet, amelyet az 1963. január 30-án Szegeden rendezett
országos értekezlet — bizonyos módosításokkal — jóváhagyott. Az egyes
tárgyak programjait szintén nem t u d t a m volna egyedül elkészíteni. A nép
rajzi programot Gunda Béla, az irodalmit Képes Géza, a régészetit László
Gyula, az embertanit Lipták P á l vetette papírra, a nyelvészeti programok
«első megfogalmazásában pedig Mikola Tibor, ill. a szegedi JATE Magyar
Nyelvtudományi Tanszéke volt segítségemre. A fölsoroltakon kívül, akiknek a
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szíves, baráti segítsége nélkül tanszékünk a szűk határidőn belül aligha t u d o t t
volna megbirkózni a reá bízott teendőkkel, még sokan mások is közreműköd
tek a tanterv és a programok alakításában. A finnugor szak tanterve-programja
ui. az említett jan. 30-i széleskörű megbeszélésen, csaknem valamennyi érde
kelt szakember részvételével, kapta meg azt a formát, amelyben a Művelődés
ügyi Minisztérium elé terjesztettük.
Ezen a javaslaton a későbbiekben még az Országos Bölcsészkari Reform
bizottság is t e t t változtatásokat, úgy hogy a tanterv ebben a formájában
véglegesült.
Az események rövid vázlatából kiderül, hogy a finnugor szak tantervi
és programjavaslata lényegében a hazai finnugrisztika nyilvánossága előtt,
szinte valamennyiünk közreműködésével készült, miként az a többi nem tanári
és tanári szak esetében is történt.
Sz. Kispál Magdolnával együtt ón is bízom abban, hogy a finnugor szak
bevezetése hasznára lesz az uralisztikának. De nem automatikusan, a tanterv
úgy-ahogy-megvalósulása révén. A tanterv önmagában csak egy lehetőség,
amelynek értéke tartalmától függ, attól, amit programokban rögzíteni nem
lehet. Különös nehézséget okoz a mi számunkra, hogy az uralisztikának nem
csak utánpótlás-gondjai vannak, hanem sajátos belső problémái is. A finnugor
összehasonlító nyelvészet híven kitartva a klasszikus, hagyományos mód
szerek mellett, alig-alig vett tudomást arról az elméleti-módszerbeli átalaku
lásról, amely a nyelvtudomány egészében zajlik. Többek között ez az elzár
kózás is akadályozza a magyar finnugrisztika egészséges fejlődését. Nevelési
célunkat akkor közelítjük meg, ha neveltjeinkben a megfakult eszmék mellett
és a rutin-filológia helyett az új iránti fogékonyságot, az elméleti érdeklődést
fejlesztjük. Ilyen módon a finnugor szakképzés valóban segítheti az uralisz
tika regenerálódását. -.
HAJDÚ

PÉTER

Hozzászólás Hajdú Péter „Finnugor szak a magyar egyetemeken'*
című cikkéhez
Mint a fönti hozzászólásból kitűnik, rövid híradásom a finnugor szak
egyetemi bevezetéséről részint kiegészítésre, részint — egy nem szabatosan
fogalmazott mondatára vonatkozólag — helyesbítésre szorult. Mikor az előb
biért köszönetet mondok, szeretnék az utóbbihoz is néhány szónyi megjegyzést
fűzni.
Az új szak létrehívásának előzményeit mint lezárult tényeket részletesen
ismertethettem. A tantervvel, illetőleg a programmal azonban nem akartam
behatóbban foglalkozni, mert cikkem írásakor tudomásom szerint még egyik
sem nyert hivatalos megerősítést (a program — egy részlettárgyé kivételével —
1964 májusában jelent meg). A szegedi országos értekezleten magam is részt
vettem, s így természetesen tudtam, hogy — bár a munkálatokat a hivatalosan
megbízott szegedi J A T E Finnugor Nyelvtudományi Tanszékének tanszék
vezető professzora irányította és fogta össze — a tanterv és a programok
összeállítása az illetékes szakemberek bevonásával és közreműködésével
történt. Ez utóbbi körülmény azonban — jórészt a rövidségre törekvés követ-

ISMERTETÉSEK -

SZEMLE

155.

keztében — említetlen maradt abban az egy mondatban, mellyel a tanterv
és a programok akkor még le nem zárt kérdését éppen csak érinteni akartam,
őszintén sajnálom, hogy e mondat így tartalmilag pontatlan lett, és félreértésre
adott okot. Annyi előny mégis származott belőle, hogy Hajdú Péter helyes
bítő cikkéből a Nyelvtudományi Közlemények olvasói most a tanterv- és a
programkészítő munkálatokra vonatkozólag is részletes tájékoztatást kaptak.
Sz.

K I S P Á L MAGDOLNA

Ujabb finnugrisztikai kutatások a Szovjetunió Tudományos .
Akadémiájának Petrozavodszki Nyelv-, Irodalom- és Történet
tudományi Intézetében
LAKÓ GYÖRGY 1953-ban tájékoztatta a magyar olvasókat a Szovjet
unióban folyó finnugor nyelvészeti munkálatokról és nyelvtudományi néze
tekről (1.1. OK. V, 183 — 211). Azóta eltelt egy eredményekben gazdag évtized,
amely alatt a címben megjelölt Intézet szervezeti felépítésében, méreteiben,
célkitűzéseiben sok változás történt. így indokoltnak látszik, hogy az azóta
végzett munkáról és az újabb célkitűzésekről beszámoljunk.
1964. szeptember 21-től 27-ig voltam Petrozavodszkban, ahol alkalmam
volt behatóan tanulmányozni az Intézet munkáját. LAKÓ GYÖRGY beszámoló
jában a Szovjet Tudományos Akadémia petrozavodszki filiáléjáról adott
tájékoztatást (i; m. 188 —190). Az Intézetben 1963 végén, ill. 1964 elején nagy
átszervezés történt, melynek során az intézmény neve is megváltozott: filiálé
ból önálló intézetté lett. A munkatársak száma tekintetében is igen nagy a
változás. Az Intézetnek látogatásom időpontjában 79 dolgozója volt, köztük
46 olyan dolgozó, aki tudományos munkát végez (beleértve az egyetemi,
illetőleg főiskolai végzettségű laboránsokat is). Munkájuk legfőbb célja Karjala tudományos (elsősorban nyelvészeti, népköltészeti, irodalmi, történeti,,
régészeti, néprajzi) problémáinak vizsgálata.
Az Intézet igazgatója történész: Viktor Ivanovics Masezerszkij.
Fő feladatomnak a nyelvészeti szektor munkájának tanulmányozását
tekintettem, de mivel más szektorok is a környék finnugor nyelvű lakosságá
nak múltját, életét, kultúráját vizsgálják, röviden ezekről is beszámolok.
A történettudományi részlegben 12 kutató tevékenykedik. E szektoron
belül működik az archaeológiai és az etnográfiai kutatócsoport. A négy
archeológus (és egy aspiráns) G. A. Pankrusev vezetésével Karjala mezolit-,
neolit-, bronz- és korai vaskorszakbeli történetének feltárásával foglalkozik.
Különösen értékesek mezolit leleteik, valamint egy hatalmas neolit síremlék
az Onyega-tó északi partján, melynek feltárása folyamatban van, úgyszintén
a Fehér-tenger környékén talált sziklarajzok. Eddigi eredményeik egy részét
már publikálták könyvekben, folyóiratokban. Terveikben különösen az emlí
t e t t sziklarajzok, valamint a mezolit és a korai vaskorszak leleteinek további
feltárása szerepel.
Az etnográfiai kutatócsoport három tudományos munkatársból és egy
aspiránsból áll. E csoport munkája a karjalaiak és a vepszék anyagi kultúrá
jának, etnikai és művelődéstörténetének vizsgálata.
A folklór- és irodalomtudományi szektorban 9 — 10 munkatárs dolgozik.
Ennek a szektornak feladata elsősorban Karjala népköltészeti kincseinek
gyűjtése és tudományos feldolgozása. Például J E V S Z E J E V a karjalai-finn n é p i
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eposz alapjairól, E I N O K A R H U a finn irodalom és Oroszország kapcsolatáról
í r t kétkötetes tanulmányt. A szektor közös munkája a karjalai költészet antológiája. Értékes munka ÜNELMA K O N K K A karjalai népmesegyûjteménye, melyben a szerző 80 karjalai szövegegységet közöl orosz fordítással és a karjalai
mesék sajátosságainak elméletei feldolgozásával. Hamarosan meg fog jelenni
ugyancsak K O N K K A tollából egy könyv a karjalai szatirikus mesékről. Sok
éves munkájának eredményét fogja publikálni J E V S Z E J E V a finnugor folklór
közös sajátosságairól írt művében. K O N K K A és TUPICINA dél-karjalai mese
gyűjteményt készít elő publikálásra. Legközelebbi terveik között szerepel egy
karjalai dalgyűjtemény összeállítása.
Az Intézetnek létszám és eredmények tekintetében egyik legerősebb egy
sége a nyelvtudományi szektor. E szektor célja a Karjala területén beszélt
balti-finn nyelvek, valamint a szomszédos területeken: a Kóla-félszigeten és
a kalinyini járásban beszélt balti-finn, illetőleg egyéb finnugor nyelvek nyelv
járásainak kutatása. Munkájukban segíti őket a közvetlen anyaggyűjtés lehe
tősége. Minden évben szerveznek expedíciókat karjalai, vepsze, ingermanlandi
finn, valamint lapp nyelvjárási anyag gyűjtése céljából. Az élő nyelvi anyag
bőségén kívül sok témát, munkaalkalmat nyújt nekik a helyszínen rendel
kezésükre álló gazdag levéltár.
E szektor jó munkájának egyik titka a közösség szerencsés személyi
•összetétele. Idős, tapasztalt szakembek és tehetséges, lelkes fiatal kutatók
egyesülnek jó kollektívában, jó vezető irányításával. Lakó György látogatása
idején a „nyelvtudományi csoport"-nak csak két állandó munkatársa volt,
de ugyanakkor öt aspiráns folytatott nyelvészeti tanulmányokat (vö. i. m.
189). Ma már nem csoport, hanem külön szektor foglalkozik nyelvtudománnyal.
Ebben a szektorban 12 munkatárs dolgozik G. M. Kert vezetésével.
Kandidátusi disszertációjában K E R T finn mondattani kérdéseket vizs
gált, majd áttért a kólai-lap nyelvjárások kutatására, s e területen jelentős
eredményeket ért el. Kólai-lapp szöveggyűjteménye az alig kutatott kildini
és a még kevésbé k u t a t o t t jokanygai (ter-lapp) nyelvjárást teszi hozzáférhetővé
a nyelvtudomány számára. Ezen kívül több értékes lapp hangtani és alaktani
tárgyú cikket publikált a szektor periodikusan megjelenő cikkgyűjteményé
ben (npH6ajiTHHCKO-(J)HHCKoe H3biK03HaHne) és másutt. Sokat igér KERTnek egy
fonetikussal, M. MATUSZEVicscsel, a Leningrádi Zsdánov Egyetem profeszszorával közösen Írandó munkája. Tárgya a kólai-lapp nyelvjárások fonémarendszerének kísérleti fonetikai vizsgálata (vö. H A J D Ú P É T E R — M I K O L A TIBOR,
Az 1962. év finnugor nyelvészeti munkássága: Néprajz és Nyelvtudomány V u .
167—8; E R D Ő D I JÓZSEF, Három D. V. Bubrihnak szentelt emlékkönyv: NyK.
LXV, 479 — 80). KERTen kívül lappal foglalkozik az Intézetben a lapp szár
mazású T. V. MATRJOHINA.

Nagy energiával és hozzáértéssel dolgozik a karjalai nyelvjárások kuta
tásán G. N. MAKAROV, az 1963-ban megjelent kalinyin (tveri) karjalai szöveg
gyűjteménynek, valamint egy régebbi, karjalai folklórt tartalmazó kötetnek
és sok folyóiratcikknek a szerzője. Karjalai nyelvjárásokkal foglalkozik még
A. A. BELJAKOV, A. P. BARANCEV, O. V. JEVDOKIMOVA és A. P. SZEZONOVA.

Több balti-finn nyelv (vepsze, vót, ingermanlandi finn nyelvjárások)
vizsgálata terén végez eredményes munkát M. M. H Ä M Ä L Ä I N E N .
A felsorolt 12 kutatón kívül még két aspiráns foglalkozik e szektorban
nyelvtudománnyal: V. T. M E L I N E N (karjalai hidronomika) és I. V. SALO
porosz-finnségi kapcsolatok).
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Szólnom kell még néhány (részben már említett) közös eredményről
és tervről. Elkészült az a nagy karjalai nyelvjárási atlasz, amelynek munká
latait még B U B R I H professzor vezetésével kezdték el a harmincas években.
Megjelent több szótár és egy finn nyelvtan, amelyekről Lakó György beszá
molójában még mint készülő munkákról olvashatunk. A nyelvtudományi
szektor eddig négy cikkgyűjteményt publikált (npH6ajiTHHCKO-(J)HHCKoe H3biK03HaHHe) címen. (Kár, hogy nem látták el sorszámmal az eddigi köteteket.)
Az eddig megjelent négy kötet, bár terjedelemre ném nagy, tartalomban
gazdag, színvonalas munkáról tesz tanúságot.
Végül felsorolok még néhány készülő nagyobb munkát. Ezek: a kalinyini karjalai nyelvjárási szótár (BELJAKOV és ZLOBINA), a ,,livvikkoi" kar
jalai nyelvjárás szótára (MAKAROV), vepsze nyelvjárási szótár (ZAJCEV és MTJLLONEN), ingermanlandi finn nyelvjárási szótár (OLLIKAINEN és POBJRO), a
kildini lapp nyelvjárás részletes tudományos leíró nyelvtana ( K E R T ) .
Rendkívüli élmény volt számomra, hogy személyesen megismerked
hettem a kiváló petrozavodszki kutatókkal. Köszönöm szíves segítségüket és
vendégszeretetüket.
SZABÓ LÁSZLÓ

Artturi Kanniston tutkimusmatkat Siperiassa vuosina 1901 — 6
Päiväkirjamuistiinpanoja ja kirjeitä. Julkaissut T y t t i Kannisto. Helsinki,
1963. SUSAik 64/1. 161 1.
A tudós utazók között is előkelő helyett foglal el Artturi Kannisto. 1901 és 1906
között csekély megszakítással majdnem öt évet töltött legközelebbi nyelvrokonaink,
a vogulok között. Gyűjtőmunkájának eredményeit részben maga tette közzé, de hatalmas
szöveganyaga, a hat kötetes Wogulisehe Volksdichtung csak halála után látott napvilá
got tanítványának, Matti Liimolának a gondozásában (MSFOu. 101, 109, 111, 114, 116,
134). Kéziratban levő szótára a vogul szókincs eddigi legteljesebb gyűjteménye.
Bár beszámolóiból és a szövegkötetek előszavaiból már sokat megtudtunk útjának
külső körülményeiről, úti tapasztalatairól, mégis izgalmas olvasmányként hat naplójának
és leveleinek e gyűjteménye, amely a tudóst emberi közelségbe is hozza az olvasóhoz.
A nagy gyűjtő leányának hálás lehet az utókor e mű közzétételéért.
A naplóból pontosan értesülünk Kannisto utazásának lítvonaláról, és arról, hogy
mennyi időt töltött egy-egy helyen, kiktől jegyezte le nyelvi anyagát stb. 1901 augusztus
végén indult útnak. Szeptemberben ós októberben orosz nyelvi tudását és beszédkészségét
csiszolta egy Hacsina nevű orosz városkában. A novembert Tobolszkban töltötte, és a
hónap végén ment Pelimbe. Decemberben találkozott az első vogullal. Az év utolsó
napjaiban költözött át a részben már vogul lakosságú Verh-Pelimszk egyházas faluba.
19Ô2 januárjától júniusáig a pelimkai vogul nyelvjárást tanulmányozta Verh-Pelimszkben, Masszavában és Versinában. Júniustól augusztus végéig Szotnyikovában, Kamában
és Oszjében került sor a vagilszki nyelvjárásra. Az év hátralevő részét Tanysinában és
Kuzjinában az alsólozvai nyelvjárás tanulmányozására fordította. 1903 januárjától
augusztusáig Nyikito-Ivgyelyben dolgozott közép- és felsőlozvai adatközlőkkel (többek
között Munkácsi legjobb nyelvmesterével, Tatjana Alekszejevna Szotyinovával is).
A szeptembertől 1904 februárjáig terjedő időben a tavdai nyelvjárás került sorra Janyicskovában, Csandiriban és egy napig Gorodokban. Az év hátralevő részét egészen márciusi
hazautazásig a kondai nyelvjárásnak szentelte Nahracsi, Leus, Szatigi és Saim egyházas
falukban. Négy hónapot otthon töltött, majd július végén ismét útnak indult, és 1905
szeptember közepén már Szartinjában van, hogy a szoszvai nyelvjárást tanulmányozza.
Közben több északi faluba tesz még kisebb kirándulásokat. Júliusban ismét VerhPelimszkbe, majd szeptemberben Pelimbe költözik. E helyeken pelimkai és vagilszki
gyűjtéseit ellenőrzi és egészíti ki. 1906 november végén tér haza.
A naplóban 16, részben eddig kiadatlan fényképet is találunk.
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A napló rendszerint igen szűkszavú. Például 1903 decemberéről, melyet Janyicskovában töltött, a következőképpen számol be (111. 1.): Dec. 4-e. [írtam] Armas Kilpeläinennek. Rendeltem szemüveget. Orosz ünnep. Sajtanszkajai búcsú. — 5-e. Munká
ban Andriannal. — 6-a. Bemegyek a szaitkovai tanítónővel a gyárba. — 7— 12-e. és
14-e. Munkában Andriannal. — 15-e. Andrian részeg. — 16 — 18-a. Munkában Andriannal.
— 21-e. Sajtanszkajába mentem. — 22-e. Sajtanszkajában. — 23-a. Este visszatérek
Sajtanszkajából. — 24—26-a. Munkában Andriannal. — 27-e. Átköltöztem NagyCsandiri faluba Logan Szidorovics házába. — 28-a. Berendeztem lakásomat. — 29 — 31-e.
Munkában Logannal. — 31-e. Este kapok postát.
A kötetben kiadott levelek többsége azonban — és helyenként a naplójegyzetek
is — rendkívül színes, érdekes. Gyakran pompás humorérzékről tanúskodnak, máskor
pedig megrázóan festik egy jobb sorsra méltó kis nép gyors pusztulását.
Például a pelimkai vogulok Kannisto ottjártakor már csak néhány faluban laktak.
Többnyire egymás közt házasodtak (már mindenki rokon volt), s így degenerálódtak,
a gyermekhaladóság ijesztően nagyra nőtt. Ha pedig orosz került a vogul faluba, az nem
tanult meg vogulul, és így puszta ottléte vogul nemzeti érzés híján az egész falu eloroszosodását vonta maga után (54—6). A vagilszki vogulok közt az eloroszosodás még erősebb
volt. Ha a családba egyetlen orosz bekerült, ott már elhalt a vogul szó. A vogulok már
gyakran egymás közt is oroszul beszéltek. A nyelv pusztulását tükrözi az építkezés is:
,,A házak gondozatlanok, egyesek egészen rossz állapotban vannak. Minden olyan, mint
a vég kezdetén, és mintha ez a levegőben is érződnék a sejtett gyors pusztulás okozta
kétségbeesésből fakadó gondatlanságban . . ." (70).
Még ilyen körülmények közt is születik népköltészet. Egy vak öregasszony italos
állapotban énekelni kezd: ,,Az énekszövegből tisztavérű pogány bontakozik ki, akit
a hit megváltozása, népének kihalása és saját szerencsétlensége, látásának elvesztése a
kétségbeesésig elkeserít" (76). Máskor egy versinai asszony panaszolja el neki szomorú
sorsát egy szánúton, majd „Nemsokára az asszony dúdolgatni kezdett magában valami
búskomor vogul éneket. Először halkan dúdolgatta, majd hangosabban. A szöveget nem
tudtam követni, de maga a dallam, valamint az a mód, ahogy énekelt, megmagyarázta
nagyjából a tartalmat; saját szomorú élettörténetét mondta el az asszony. Egyik könny
csepp a másik után gördült ki az éneklő szeméből. Saját magának énekelt, és miután
elhallgatott, még sokáig ült gondolataiba merülve" (52 — 3).
Humorérzéke ritkán hagyja cserbe utazónkat, s önmagán is szívből tud nevetni.
Az orosz és a vogul lakosság minden alkalmat fölhasznál, hogy nehéz életkörülményei
közt a pálinkában keressen vigasztalást. Minden ünnepnap lényege a bőséges pálinkafogyasztás. Férfiak, nők versenyt isszák le magukat az öntudatlanságig. Kannisto több
ször sajnálkozik tréfásan, hogy ő nem talál élvezetet az ivásban, pedig ha iszákos ember
lenne, mennyi pompás alkalma volna ilyesfajta vágyainak kielégítésére.
Nyelvi szempontból is érdekes a következő megjegyzés Verh-Pelimszkből: ,,Őserdő
ez a mi vidékünk. Jellemző, hogy vogul nyelvmesterem, akitől az erdő szó többesszáma
iránt érdeklődtem, szánakozón mosolygott értelmetlenségemen, és a következő magya
rázatot adta: hiszen csak egy erdő van. A válasz egészen természetes volt; valóban csak
egy erdő van itt, és ha a vogul sohasem látta a végét, akkor bizony nehéz felfognia,
hogy több is lehet belőle" (43).
Nem hiányoznak a kiadott műből a nyelvészeti vonatkozású megfigyelések sem.
így pl. Otto Donnernak 1902. febr. 12-én Verh-Pelimszkből a következőket írja: ,,Mikor
mostani kutatóterületemre utaztam, féltem egy kissé, hogy a korábbi kutatók már
alaposan kimerítették választott kutatási anyagomat. De úgy látszik, nem ez a helyzet.
Ahlqvist kutatásai és még inkább Munkácsi eddigi közleményei legalábbis a pelimi
nyelvjárásról hiányos képet adnak; de ezen nem is lehet csodálkozni, hiszen itt nagyon
rövid ideig dolgoztak. Munkácsi például az itteniek szerint mindössze tíz napot. A pelimi
nyelvjárás egyébként nagyon érdekes. Fonetikai szempontból figyelemre méltó a számos
magánhangzókiesés, amely a nyelv mássalhangzó -arányát igen megnöveli; szótaghordozó
ként igen gyakran találunk mássalhangzót, nemcsak zöngéset, hanem zöngétlent is, sőt
még több szótagban is egymásután. A másik sajátság a zönge eltűnése a szavak végén,,
sőt gyakran szó belsejében is; zöngétlen nazálisok, likvidák és magánhangzók bőven
akadnak. Nyelvtörténeti érdeklődést kelthet a nyelvjárás számos magánhangzó válta
kozásával, amelyek olykor mondatfonetikai körülményektől függenek" (39).
Az ötletszerűen válogatott idézetek természetesen nem adhatnak képet a címben
jelzett dokumentumgyűjteményről, de sokoldalúságából és stílusából talán mutatnak
valamit. Noha a tudós szerző valószínűleg nem szánta a nyilvánosságnak sem naplóját,
sem leveleit, mégis nagyon érdekes dokumentumok ezek sok szempontból. Képet kap
hatunk az akkori Oroszország közlekedési, műveltségi viszonyairól, a vogulok akkora
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hétköznapjairól, életmódjáról, lakásviszonyairól, étkezéséről stb. Megismerkedhetünk
azokkal a nehézségekkel, amelyeket utasunknak le kellett küzdenie, hogy munkáját
elvégezhesse. Csak egy olyan nyugodt, szívós, munkabíró, magabiztos ember, mint
amilyen Artturi Kannisto volt, tudott olyan kezdetleges körülmények közt rendszeresen
és célratörően dolgozni. Megismerünk egy érdekes tudós egyéniséget, aki azonban egy
kitűnő újságíró adottságával is rendelkezik. Műve nem marad el érdekességben és színességben a nagy utazók nagyközönség számára írt útleírásai mögött. Lehtisalo naplószerű
előszavához hasonlóan (Juraksamojedisches Wörterbuch, Lexica Societatis FennoUgricae X I I I ) Kennisto idézett műve is sokoldalúan gazdagítja ismeretanyagunkat, és
új vonással egészíti ki a tudósról és emberről kialakított képünket.
KÁLMÁN B É L A

Wogulische Volksdichtung gesammelt und übersetzt von Artturi Kannisto,
bearbeitet und herausgegeben von Matti Liimola
"VI. Band. Schicksalslieder, Klagelieder, Kinderreime, Rätsel, Verschiedenes. Helsinki,
1963. MSFOu. 134. 335 1.
KANNISTO szövegeinek utolsó kötete is megjelent, ezzel viszonylag rövid idő
{1951 — 63) alatt befejeződött a Wogulische Volksdichtung hatkötetes sorozata. Ez a
hatkötetes mű a legterjedelmesebb vogul szöveggyűjtemény. A szövegek terjedelme
fordításukkal együtt meghaladja a kétezer lapot, a hozzájuk fűzött jegyzeteké és
magyarázatoké pedig a hétszáz lapot. A szövegek száma majdnem négyszáz, de ezek
hosszúsága természetesen igen változó. Az északi nyelvjárásokból van 766 lap szoszvai,
160 felsőlozvai (összesen 45%), a nyugatiakból 1 lapnyi alsólozvai, 214 pelimkai, 17
északi vagilszki (összesen 11%), a kondaiból 823 lap (41%), a tavdaiból 66 lap (3%).
Egyáltalában nincs szöveg a középlozvai és a déli vagilszki nyelvjárásból. A kondai
szövegek csekély kivétellel két változatban (alsó kondai és közép kondai) vannak meg.
A többi kötetről (MSFO. 101, 109, 111, 114, 116) folyóiratunkban már jelent
meg ismertetés (ZSIRAI [I.]: LIV, 312; KÁLMÁN [ I I - I I I . ] : LIX, 239, [IV—V] LXIII,
241). A Wogulische Volksdichtung terjedelemben és a feljegyzés pontossága tekin
tetében eléri, sőt rendszerint felül is múlja az eddigi legnagyobb finnugor szöveggyűjte
ményeket, mint például PAASONEN mordvin és BEKÉ cseremisz sorozatát. A Wogulische
Volksdichtung hat kötetéhez még majd egy szójegyzék jelenik meg, amely a nagy vogul
szótár elkészültéig érdemes segítséget nyújt a kutatóknak a jegyzetekben közölt szóanyag
fölhasználásához.
A most ismertetendő VI. kötet szöveganyagának első része 28 sorséneket tartal
maz. Nagy részük finn fordítását KANNISTO már 1930-ban közzétette (Suomi V : 10 és
Väbäisiä Kirjelmiä LXVI). Számuk meglepően kicsi, hiszen MUNKÁCSI gyűjtésében
(VNGy. IV.) 66 fordul elő, és a sorsének mint műfaj még ma is eleven ága az obi-ugor
népköltészetnek (vö. VNGy. IV/2, 35). A KANNiSTÓtól följegyzett sorsénekek közt is
akad néhány költői szempontból igen szép, sikerült alkotás.
A szövegek második csoportjában hat siratóének foglal helyet. Ilyet Munkácsi
nem jegyzett föl. — A harmadik csoportba sorolt gyermekfolklórt mondókák (Kinder
reime) képviselik; szám szerint 17. Ilyet MuNKÁcsinál is találunk, csak ő az ,,állaténekek"
csoportba sorolta be őket. Ebből a műfajból nekem is van néhány mutatványom (pl.
Chrestomathia Vogulica 52). — A negyedik rész — adatközlők szerinti csoportosításban —
találós kérdéseket tartalmaz. Nagy részük azonos a MuNKÁcsitól följegyzettekkel.
A találós kérdés is élő ága még a népköltészetnek; magam is jegyeztem föl néhányat
(ChrVog. 52 — 3). — Az utolsó, „vegyes" csoport főleg néprajzi jellegű magyarázatokat,
varázsigéket, énektöredékeket és egy esküformát foglal magában.
A találós kérdések német fordításban már megjelentek INGRID SCHELLBACH
Das wogulische Rätsel (Wiesbaden, 1959) c. munkájában.
A majdnem kétszáz lapnyi szöveghez — az eddigi kötetekben követett gyakorlat
szerint — jegyzetek és magyarázatok csatlakoznak. Egyes részletkérdésekhez a követ
kező megjegyzéseket fűzöm.
24—6. 1. Az ének lényegében azonos és helyenként szinte szó szerint egyezik (még
címében is) egy Munkácsitól közölt sorsénekkel (VNGy. IV, 23). — 39. 1. és kk.; 225. k.:
A maii szó jelentése az északi nyelvjárásokban valóban 'klein, jung', de énekszövegekben
«ez a szó a kedveskedő -kwe képzőt pótolja, vagy ezzel együtt is jelentkezik. Ilyenkor
a jelentése inkább 'lieb, liebenswürdig'. — 246. 1.: A P. sSZ- 'krank sein', sutïtà 'er haut
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(z. B. ein Kleinkind); 'er belästigt, stört, peinigt ihn' arra mutat, hogy a tőlem följegyzett
szigvai sutiti a 'quälen' jelentésben nem azonosítható az ugyanilyen hangzású 'bíráskodni'
jelentésű szóval, amely orosz jövevényszó ( < CV/JHT). — 106. és 261 — 2. 1.: Az itt elő
forduló ritka szavak nagyrészt megtalálhatók egy tőlem lejegyzett szigvai találós kér
désben: pal jiwp wör, wiyr wiltup úiltán, rapéàti, pwsràti, äw's-äw's ènnaspi-punk 'sűrű
fajú erdő, vörös homlokú szakadék, pislog, prüszköl, tátogó-tátogó áll-féle — Fej.'
A közlő szerint äwsi 'tátogat'. — 276. 1.: az ÉV. ßütlünsi 'Maulwurf ' szó azért érdemel
figyelmet, mert már SzoROKiNnál előfordul (NyK. "XVI, 484) utlajsi 'KPOT' alakban. —
286 — 7. 1.: A FL. lás (MUNKÁCSI laé) egy találós mesében LIIMOLA szerint esetleg osztják
jövevényszó a szabályos lós helyett. Mivel azonban a vagilszki és az AL. nyelvjárásban
szabályszerű hangtani megfelelés alapján a las alak használatos, lehet nyelv járásközi
hatásra gondolni, hiszen az osztják hatás elsősorban a szoszvai és az obi nyelvjárásra
erős, a FL.-ra már csak a földrajzi közelség, illetőleg távolság miatt is valószínűbb
az ÁL. vagy DV. hatás.
Különösen a találós kérdések megfejtésében veszi gyakran igénybe LIIMOLA
Munkácsi párhuzamos helyeinek segítségét, máskor pedig rámutat Munkácsi némely
téves fordítására. Az orosz —vogul nyelvi érintkezésekre is találunk új adalékokat. í g y
az orosz nyelvjárások vogul jövevényszavainak a száma a következő két adattal bővül:
or. Kopn < vog. P . kórRp 'Wald (Weisstannen, Fichten, Birken, Erdboden trocken)'
(206 1.) és eana < vog. ÉV., AL., KL. ßäni stb. 'Wald, Gehölz' (210 1.).
{
A vogul nyelv orosz jövevényszavai is szaporodnak. így például P. ple,sís 'Hűre'
< or. 6/ifidb 'ua.' (28., 219 1.); P. siCka 'Dirne' < or. cym 'Hündin' (uo.); TCs."MM• tkäm
~ kiuè'tksm (1. szem. birt. személyraggal) < or. znedKO (90 1. 248 1.) e szónak többi
nyelvjárási alakját 1. RLwW. 166); P. peéka ~pieska 'Stein (im Damenspiel)' < or. neuiKa
'ua.' (261. 1.); EV. lükskt 'die Rindengefässe' lükskién 'ihre Rindengefässe' < or. JiyKOUiKO
'der Korb aus Holzspänen, Birkenrinde' (132., 277.1. a vogul szó AL. változatát 1. RLwW.
188); FL. ôlàtï 'Pfannkuchen' < or. OAaduü (egyes számú nom. OAudb 'ua.' 150., 293. L);
érdekes, hogy a találós kérdés szórói-szóra megegyezik Munkácsi egy ugyancsak F L .
följegyzésével, de annak megfejtésében eredeti vogul szó van: püt-patit-han (VNGy.
IV, 387); AK. -lent, KK. léent 'Band' < or. Aenma ( 1 6 2 - 3 . , 303. 1., vö. RLwW. 189);
EV., AL. präiteni 'steuern', EV. nukpräita%t- 'sich bessern, sich erholen' < or. npaeumb
'führen, lenken, leiten, regieren, verwalten', nonpaeumbca 'sich bessern, sich erholen'
(319. 1.); ÉV. äk klukäl 'mit einem Schureisen' < or. KAWKÜ 'Krücke' (182. és 318. 1.);
EV. tasi-A 'Schleifstein' < or. monuAO 'ua.'; ÉV. saplätkt (t. sz.) 'Flick' < or. 3ariAamKa
'ua.' (321. 1.); ÉV. karmbn%a 'Ziehharmonika' < or. zapMOHUH 'ua.'
A sajtó alá rendezés a Matti Liimolától megszokott gondossággal történt. Sajtóhibát alig találunk a kötetben. A finnugor nyelvtudomány hálás lehet a Finnugor Társaságnak, hogy a nagy tudósnak, Artturi Kannistónak az iitját, valamint az útról hozott
gazdag anyag közzétételét lehetővé tette. Több nyelvjárás a Kannisto útja óta eltelt
félszázad óta teljesen kihalt (KL., AL., EV., DV.) másokból csak hírmondó maradt
(P., AK., T.). így a vogulság egy részének a nyelvét Kannisto gyűjtése őrzi az utolsó
följegyzések alakjában, azaz ez a szöveggyűjtemény ma már nyelvemlék. Matti Liimola
érdeme az az önfeláldozó szorgalom és alaposság, amellyel az elárvult hagyatékot gon
dozta, s a finnugor nyelvtudomány és néprajz kutatóinak ezt a pótolhatatlan értékű
nyelvi kincset hozzáférhetővé tette.
KÁLMÁN B É L A

Carlo Tagliavini: Storia di parole pagane e cristiane attraverso i tempi
Brescia, 1963. Morcelliana. X X + 644 1.
Az olasz nyelvtudósok közül CARLO TAGLiAviNinek, a padovai egyetem profeszszorának, számos nagy értékű romanisztikai, balkanisztikai és általános nyelvészeti tárgyú
mű szerzőjének vannak a magyar nyelvtudománnyal a legszorosabb kapcsolatai. E kap
csolatok azon alapulnak, hogy TAGLIAVINI 1929-től 1935-ig a budapesti egyetemen mű
ködött, és kimagasló érdemeket szerzett a magyarországi romanisztika és balkanisztika
fellendítésében. Az ő tanítványa volt a román szakon Gáldi László is. Budapesti tartóz
kodása során TAGLIAVINI érdeklődéssel fordult a magyar nyelvtudomány egyes kérdései T
így különösen olasz jövevényszavaink problémái felé. Erről tamískodik egyebek között
néhány etimológiai magyarázata; 1. pl. Burcsella (MNy. X X X I I I , 254); Fóra! (MNy.
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XXXVI, 189); Forbátol (MNy. XXXVI, 191). TAGLIAVINI azóta is figyelemmel kíséri a
magyar nyelvészeti szakirodalmat. Nemrégiben ,,A romand nyelv és szótára" címen
(MNy. LX, 200) fűzött helyesbítő megjegyzéseket egy magyar szerző tanulmányához.
Sok magyar vonatkozású részletet tartalmaz most ismertetendő könyve (a továbbiakban :
Storia) is.
A Storia a kereszténység szókészletének fontosabb elemeit veszi vizsgálat alá,
széles körképet festve e szavak történetéről néni csupán az élő és holt európai nyelvekben,
hanem néhány Európán kívül beszólt nyelvben is. Az egyes kifejezések tárgyalása során
kibontakozó horizont egyetemességét jól érzékeltetheti az a tény, hogy a kötet végén
97 nyelvnek van szómutatója, közte olyannak is, mint az arab, baszk, berber, breton,
dalmát, gót, héber, kínai, lapp, óegyházi szláv, szorb, szuahéli stb. A magyar mutatóban
112 szót számoltam össze.
Az előszóban (VII—XIX. 1.) a szerző beszámol könyve megírásának körülményei
ről. A téma már több mint 30 éve foglalkoztatja, de végleges megformálására csupán
a legutóbbi években került sor. Meleg szavakkal emlékezik meg a szerző azokról a beszél
getésekről, melyeket annak idején a magyar nyelv keresztény terminológiájáról Melich
Jánossal, Szinnyei Józseffel és Gombocz Zoltánnal folytatott. E beszélgetések hatásaként
szilárdult meg a szerzőnek az a meggyőződése, hogy a magyarság keresztény műszavai
között lehetnek olasz eredetűek is, melyek az aquileiai egyházmegye szóhasználatából
jutottak át a magyarba, szláv közvetítéssel.
A 6 fejezetre tagolt kötet összesen 80 paragrafusból áll. Az I. fejezet (3 — 34 1.)
olyan általános kérdésekkel foglalkozik, mint a tükörszavak problémája, a latin paganus
'falusi' keresztény kori 'pogány' jelentésének kialakulása, a bibliai nevek hangsúlyozása,
a hagiotoponomasztika (azaz a szentek nevéből alakult földrajzi nevek kutatása) stb.
A I I . fejezet (35 — 64. 1.) a keresztény liturgia alapvető részeinek, a misének, a keresztségnek és a gyónásnak az elnevezéseit vizsgálja. A I I I . fejezet (65 —176. 1.) a polgári év
szókincsét, így az 'ünnepnap' és 'hétköznap' fogalmának nyelvi jeleit, a hót napjainak
és a hónapoknak a neveit tárgyalja, részletesen kitérve a pogány és keresztény fogan
tatású kifejezések párviadalaira. A IV. fejezet (177 — 267. 1.) az egyházi év nevezetesebb
ünnepeinek neveit veszi sorra karácsonytól halottak napjáig. A V. fejezetben (269 — 367.1.)
a keresztény templomnak és az egyházi személyeknek (pap, pápa, püspök, szerzetes,
apát stb.) az elnevezéseiről kapunk bő felvilágosításokat. E fejezetet folklorisztikai fejte
getések zárják le arról, hogyan alkalmazza e kifejezéseket a népnyelv különféle profán
dolgok megjelölésére. A VI. fejezet (369—442. 1.) a keresztény egyház vallásos cselek
ményeinek végzésekor használatos ruhadarabok és egyéb tárgyak (dalmatika, kazula,
manipulus, stóla, mitra, baldachin stb.) neveiről szól.
A paragrafusok szerkezeti felépítése többé-kevésbé egységes. A kiindulás rend
szerint egy-egy keresztény műszó végső eredete, mely általában a héberben, görögben,
latinban vagy germánban található meg. Gondot fordít a szerző a szavak jelentésfejlő
désére; azoknál a szavaknál, melyek a kereszténység előtt is megvoltak, a kereszténység
től kapott új jelentéstartalmat az eredeti, kereszténység előtti jelentéssel való szembeállí
tás útján domborítja ki. A szavaknak és szinonimáiknak sorsát kronológiai és földrajzi
rendben követi nyomon, számba véve az esetleges tükörfordításokat is. A görög és a
latin megtárgyalása után többnyire az újlatin, majd a germán, balti-szláv, kelta, finnugor
stb. nyelvek megfelelő szavai következnek. Nagy figyelmet szentel a szerző a baszknak,
albánnak, írnek és más nyelveknek is, amelyeknek keresztény terminológiájában igen
régi latin jövevényszavak vannak.
A Storia nyelve egyszerű, világos, könnyen érthető. A könyv törzsszövegét alkotó
paragrafusokban a folyamatos előadást nem szakítják meg szakirodalmi hivatkozások,
lapalji jegyzetekre való utalások. Mindezek folytán a Storia azok számára is élvezetes
olvasmány lehet, akik nem rendelkeznek nyelvtudományi képzettséggel. A Storia-t
azonban kitűnően használhatják a nyelvész szakemberek is, mert a szerző a fejezetek
után 137 lap terjedelemben (443 — 580. 1.) tájékoztat forrásairól, a paragrafusok szerint
haladva egybeveti s kritikailag megrostálja a kutatóknak a szóban forgó kérdésekről
nyilvánított véleményeit, és részletesen megindokolja saját állásfoglalását. A magyar
nyelvészek közül Melich és Kniezsa nevével találkozhatunk a legsűrűbben ebben a külön
legesen értékes, többnyire a legfrissebb eredményeket is számon tartó bibliográfiai—kritikai
részben. Az, hogy néhány közlemény — így például Kiss Lajos: Karácsony szavunk
őstörténetéhez. Nyr. L X X X I , 247, vö. még NytudÉrt. 38. sz. 179; Pópa. Nyr. LXXXVI,
453; Kalugyer. Nyr. LXXXVI, 455 — elkerülte a szerző figyelmét, ilyen hatalmas méretű
munkánál szinte szükségszerű.
A Storia-ra a jövőben minden etimológusnak tekintettel kell lennie, bármelyik
európai nyelvvel foglalkozzék is. Nem csupán azért nem lehet nélkülözni, mert újszerű
11 Nyelvtudományi Közlemények LXVII/1
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megoldási kísérletek is vannak benne, hanem elsősorban azért, mert megbízható szin
tézisben foglalja össze az eddigi kutatásokat, és megmutatja az egyes nyelvek keresztény
műszavainak helyét az európai panorámában. A nyelvészeken kívül haszonnal forgat
hatják a vallástörténészek is; a Storia tárgytörténetileg is megalapozott paragrafusai
ugyanis a szavak és dolgok összefüggésének bonyolult szövevényét is igyekeznek ki
bogozni.
A legnagyobb elismeréssel kell szólnunk a Storia művészi kiállításáról, nagyszámú
fekete-fehér és színes képmellékletéről, remek tipográfiájáról. Olyan szép ez a könyv,
mintha nem is nyelvészeti, hanem művészettörténeti munka volna.
Kiss LAJOS

Milka Ivic: Pravci u lingvistici
Ljubljana, 1963. Drzavna zalozba Slovenije. 192 1.
1. Az általános nyelvészet körébe tartozó művek szinte már beláthatatlan törne'gében nincs egyetlen olyan terjedelmesebb munka sem, amelyik egységbe foglalva, rend
szeres áttekintésben tárgyalna a nyelvtudományi elméletek és módszerek egész fejlő
déstörténetét a legrégibb időktől kezdve napjainkig, a X X . század hatvanas éveiig.
A nálunk gyakrabban forgatott tudománytörténeti kézikönyvek közül B. DELBRÜCKO
(Einleitung in das Studium der indogermanischen Sprachen. Ein Beitrag zur Geschichte
und Methodik der vergleichenden Sprachforschung. Leipzig, 61919.) 45 évvel ezelőtt
jelent meg, V. THOMSENÚ (Geschichte der Sprachwissenschaft bis zum Ausgang des 19.
Jahrhunderts. Kurzgefaßte Darstellung der Hauptpunkte. Halle [Saale], 1927.) pedig
lezárul a X I X . század végével. H . ARENS dokumentált nyelvtudományi problématörténete
(Sprachwissenschaft. Der Gang ihrer Entwicklung von der Antike bis zur Gegenwart.
Freiburg/München, 1955.) mindössze I. I. MESCANINOV (1883—) es Louis HJELMSLEV
(1899 — ) esetében halad túl az 1939. éven mint felső időhatáron (terminus ad quem).
V. A. ZVEGINOEV bő szemelvényeket tartalmazó, jól használható nyelvtudomány-történeti
szöveggyűjteménye (HcTopHfl «3biK03HaHHH XIX u XX BeKOB B cmepKax H HSBJie^eHHflx.
I—II. MocKBa, 1960.) rövid korszakjellemzések formájában felvázolja ugyan a fejlődés
általános vonalát is, de természetesen csupán a legszükségesebbre szorítkozva.
2. Mielőtt MILKA Ivicnek nemrég napvilágot látott „Pravci u lingvistici"
( = ,,Irányzatok a nyelvtudományban") című könyvét ismertetni kezdeném, néhány szóval
bemutatom magát a szerzőt. MILKA Ive az újvidéki egyetem délszláv nyelvészeti tan
székének professzora. Fő kutatási területe a szerb-horvát nyelv mondattana. A szerb
horvát esetrendszer vizsgálata szempontjából nagy fontosságú a következő monográfiája:
3HaHeH>a cpncKOxpBaTCKor HHCTpyMeHTajia H HDHXOB pa3B0j (Eeorpaji, 1954.). Férjével, a
Magyarországon is jól ismert PAVLE IVIC professzorral együtt a prágai strukturalizmus
elveire támaszkodva dolgozik, mindenek előtt Roman Jakobson eszméinek a szellemében.
Huzamos időt töltött Európa és az Egyesült Államok fontosabb nyelvészeti központjai
ban, és részt vett több általános nyelvészeti vitaülésen, tanácskozáson. — A „Pravci
u lingvistici" nyelvéről azt jegyzem meg, hogy a könyv a szerb-horvát irodalmi nyelv
e-ző, szerbes nyelvváltozatában, ekavstina-ban íródott, de a horvát helyesírásnak meg
felelően, latin betűkkel került nyomásra a szlovén Ljubljanában.
3. A „Pravci u lingvistici" elsősorban abban különbözik minden korábbi nyelv
tudomány-történeti szintézistől, hogy a tárgyalás középpontjába a nyelvészet jelenkorát,
az utóbbi évtizedek eseményeit helyezi. Jól látható ez a könyv fejezeteinek az arányából:
a X I X . század előtti nyelvtudomány történetére 15 lap, a X I X . századra 21 lap, a X X .
századra viszont 124 lap, ezen belül pedig a strukturális nyelvészetre 90 lap jut. A modern
nyelvtudomány minden figyelemre méltó művelője és kutatási eredménye természetesen
nem található meg a kötetben, de a szerző tudatosan törekedett arra, hogy a nyelvészeti
gondolkodás új irányzataira meghatározó hatást gyakorló, módszertanilag újat hozó
kutatókat és iskolákat megemlítse. Gondot fordított a szerző arra is, hogy előadása
tömör, pontos és k ö z é r t h e t ő legyen, azaz ne csupán a szakemberek, hanem az
egyetemi hallgatók és a közönség szélesebb rétegei is appercipiálni tudják. Ennek érdeké
ben a könyvben újonnan felbukkanó fogalmakat és szakkifejezéseket következetesen
magyarázatok kísérik. A 3 fejezet egyes tárgyalási szakaszait válogatott ajánló biblio
gráfia zárja le. Az egyetemi tankönyvként is jól használható kötetben bő tárgy- és név
mutató segíti elő a gyors tájékozódást. (A névmutató szerint a régebbi magyar nyelvészek
közül egynek, éspedig Gyarmathi Sámuelnek, a jelenkoriak közül pedig a külföldön élő
-J. Lotznak, Thomas A. Sebeoknek és S. Ullmann-nak a neve fordul elő a könyvben.)
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4. A X I X . századot megelőző nyelvészeti munkálatok legjellemzőbb sajátosságát
MILKA Ivic abban látja, hogy a nyelv vizsgálatnak mindenütt csupán helyi jelentősége
volt. Az idegen nyelveket a népek egyoldalúan ítélték meg, saját nyelvüket tartva minta
képnek. Hiányzott a szélesebb horizont, a népek közötti termékeny kapcsolat. India
határain túl teljesen visszhang nélkül maradt az ókor legtehetségesebb és legszorgalma
sabb grammatikusainak, a klasszikus szanszkrit normalizálásán fáradozó indiai gramma
tikusoknak a tevékenysége is. A grammatikának ezek a régi mesterei értettek hozzá,
hogy a jelenségeket olyan maximális rövidséggel és pontossággal írják le, akár a mate
matikusok. Érdeklődésük kizárólag szinkrón síkon mozgott. Ezért van az, hogy napjaink
modern nyelvészeti irányzatai úgy emlékeznek vissza Páninire (i. e. 4. sz.) és az ókor
többi indiai grammatikusára, mint a strukturális és matematikai nyelvészet távoli elő
futáraira. Pänini grammatikájának méltatására MILKA IVIC idézi LEONARD BLOOMFIELD

szavait: ,,This grammar . . . is one of the greatest monuments of human intelligence"
(L. BLOOMFIELD, Language. New York, 1933. 11.). Pänini 4000 definíciója olyan tömör
és egyszerű, mint valami képlet. Fogalma volt Pánininek a 0 morfémáról, utódainak
— Patanjalinak (i. e. 2. sz.) és Bhartrharinak (i. sz. 7. sz.) — pedig a fonémáról. Az indiai
grammatikusok egzakt módszert is alkalmaztak a nyelv vizsgálatban, mert foglalkoztak
egy bizonyos szövegben levő szavak és szótagok számszerű viszonyának megállapításával.
A mennyiségi jellemzőknek a nyelvleírásba való bevezetésével az indiai grammatikusok
olyan útra léptek, amelyen csupán húsznál több évszázaddal utánuk indult el a modern
nyelvtudomány. — MILKA IIVÓ nyomatékosan emeli ki a régi grammatikusok közül
azokat, akiknek műveiben fellelhető a modern nyelvtudományi irányzatok egy-egy csírája.
Ezért irányítja rá a figyelmet a skolasztikus Raymond Lullera (1235 — 1315.) is. Lulle
olyan egyetemes filozófiai nyelv megalkotásán fáradozott, amelynek alapja a latin lett
volna, de úgy átalakítva, hogy a nyelvi elemek kombinációjában tökéletesen érvényesül
hessen a logika. Lulle eszmevilágában mintha már ott bujkált volna napjaink matematikai
logikájának metalinguája, a tudományos elemzés maximálisan logikus, absztrakt nyelve.
5. Míg a XVIII. századot — a szerző megállapítása szerint — elsősorban a nyelv
egyetemes, logikai struktúrái érdekelték, addig a X I X . század nyelvtudományának
figyelmét mindenek előtt a konkrét nyelvi tények kötötték le. Már a század első é v t i s e
deiben kezdett kibontakozni a nyelvi jelenségek vizsgálatában a történetiség elves a
hetvenes ós nyolcvanas években, az újgrammatikusok korában pedig már az egész nyelvvizsgálat azon az elméleti tételen alapult, hogy történetiség nélkül nincs nyelvtudományE tételt legélesebben az újgrammatikusok kiemelkedő teoretikusa, HERMANN PATJL
fogalmazta meg, okot adva a X X . században a szinkrónia jegyében született modern
irányzatok heves tiltakozásának. A szanszkrit nyelv bevonása az európai nyelvészek
kutatásainak körébe új problémákat vetett fel, ós az összehasonlító grammatika megterem
téséhez vezetett. Az összehasonlító vizsgálatok rendkívül gyümölcsözőknek bizonyultak.
Nagy volt a haladás a nyelvi jelenségek értelmezésének a módszerében is. A legtartósabb
hatása a Humboldt—Steinthal-féle nyelvpszichológiai irányzatnak volt. Az egész század
folyamán lendületesen gyarapodó nyelvtudomány az újgrammatikus iskola kialakulásá
val érte el fejlődésének legmagasabb fokozatát. Az Összehasonlító-történeti módszer az
újgrammatikusoktól kapott teljes rendszerességet, szilárd elméleti megalapozottságot.
Az újgrammatikusok a hangváltozások törvényszerű, abszolút következetességű, kivételt
nem ismerő lefolyását hirdették; a hangtörvények alóli kivételeket analógiás hatással,
tehát lélektani úton magyarázták. Hatalmas ismeretanyagot feldolgozó, értékes műveket
hagytak maguk után, melyeknek jelentőségét nem lehet elpörölni, noha vannak bennük
helyesbítésre és kiegészítésre szoruló részletek is. A későbbi nyelvésznemzedékek főképpen
azt vetették az újgrammatikusok szemére, hogy atomizálták a nyelvet, mert minuciózusán
vizsgálgatták a nyelvi szövet egy-egy kiragadott, olykor nem is éppen jelentős szálát,
de szem elől tévesztették a nyelv fejlődésének összképét. — Az újgrammatikus iskola
korában működött néhány olyan nyelvtudós is, aki nem tartozott ehhez az irányzathoz,
sőt szemben állott vele. Ezeknek a „függetleneknek" a képviselőjeként jellemzi a szerző
HUGO SCHTJOHARDTot. ScHUCHARDT tagadta a hangtörvények kivétel nélküli érvényes
ségét, hangsúlyozta a földrajzi tényező jelentőségét és az egyén szerepét a nyelvi fejlődés
ben. Eszméit nem annyira a saját kora, mint inkább az utókor tette magáévá.
6. A X X . század nyelvtudományát a szerző megítélése szerint a következő vonások
különböztetik meg a X I X . század nyelvtudományától: 1. az ismeretek rendszerezése,
a tények új interpretációja; 2. a tudományos érdeklődés határainak jelentős kitolódása;
3. a tudományszakok együttműködése nagy tudományos feladatok megoldásában;
4. más tudományszakok módszertani eljárásainak sikeres alkalmazása a nyelvi jelenségek
vizsgálatában. A nyelvészeti stúdiumok legtermékenyebb kora a szerző szerint akkor
kezdődött, amikor a strukturalisták álltak a nyelvtudomány kormányrúdjához. A X X .
11*
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század nyelvtudományának a strukturalizmus a sajátos jellegzetessége; a folyamatosan
tovább élő vagy újonnan keletkező nem strukturalista irányzatoknak csupán másod
rangú szerepük van. A strukturalisták osztoznak a X X . század tudományosságának
abban a meggyőződésében, hogy a világ nem különálló részecskék kaotikus halmaza,
hanem rendszer, szervezett egész; ahhoz, hogy a világra vonatkozó ismereteink teljesek
legyenek, vizsgálnunk kell a rendszer tagjainak egymáshoz való viszonyát, a rendszer
struktúráját. — A nyelvtudomány elméleti alapjainak továbbfejlesztéséhez a X X . szá
zadban is a legkönnyebben vizsgálható, legegyszerűbb nyelvi elemeknek, a hangoknak
a tanulmányozása szolgáltat különösen sok anyagot. A grammatikai stúdiumokban
elválnak egymástól a szinkrón és diakrón szemléletű vizsgálatok. A nyelvészek fokozott
mértékben kezdenek érdeklődni egyes, a múltban elhanyagolt nem indoeurópai nyelvek
iránt. Az első strukturalista leírások éppen észak-amerikai indián nyelvekről készülnek.
A nyelvtörténet kérdései egy időre háttérbe szorulnak, de csak addig, amíg folyik a harc
a szinkrón nyelvvizsgálat tudományos voltának elismertetéséért. Az új tartalmat kapott
nyelvtörténetnek az a feladata, hogy a nyelvi részjelenségek fejlődési útjának vizsgálata
helyett a nyelvnek mint egésznek a fejlődését magyarázza feltárva azokat az okokat,
amelyeknek következtében valamely rendszert az idők folyamán egy másik rendszer
vált föl. — A szerző a nyelvtudomány jelenlegi fejlődési szakaszára jellemzőnek tartja
azt, hogy azok a tudósok, akiknek munkássága hatással van a nyelvtudomány elméleté
nek fejlődésére, szinte valamennyien magukévá tették a strukturalizmus elveit.
A X X . század nem strukturalista nyelvtudományát a szerző a következő címek
alatt tárgyalja: Nyelvföldrajz; A francia nyelvészeti iskola; Az esztétikai idealizmus
a nyelvészetben; Progresszív szlavisztikai iskolák; A marrizmus; A kísérleti fonetika. —
Jóval nagyobb figyelmet szentel a szerző a strukturalista nyelvészetnek; először általános
jellemzést ad róla, majd részletesen ismerteti az egyes iskolákat, irányzatokat. Rámutat
arra, hogy a strukturalista nyelvtudomány kora 1930 előtt vette kezdetét Európában
és Amerikában, egymással párhuzamosan. Elméleti alapjait F . DE SAUSSURE (1857 —
1913.) rakta le a következő tételekkel: 1. A nyelv rendszer és úgy is kell tanulmányozni:
tekintettel kell lenni arra, hogy minden nyelvi elemet az a hely határoz meg, amelyet
az egészben elfoglal; 2. A nyelv elsősorban társadalmi jelenség és úgy is kell tanulmá
nyozni: tekintettel kell lenni a nyelv hangtani ós jelentéstani oldalának egymáshoz való
viszonyára, mert e viszony lényeges az érintkezés során; 3. A nyelv fejlődése és valamely
időpont nyelvi állapota két lényegesen különböző jelenség; módszertanilag megenged
hetetlen a történeti kritériumok belekeverése valamely időpont nyelvi állapotának
magyarázatába. — Valamennyi strukturalista irányzatnak az a közös törekvése, hogy a
nyelvvizsgálat folyamán elválassza egymástól a lényegest (relevánst) és a lényegtelent
(irrelevánst), és a szubjektív, mentalista elemzésmódok kiküszöbölésével objektív mér
tékeket alkalmazzon. A strukturalizmus fejlődésének kezdeti szakaszában az egyes
iskolák határozottan szemben állottak egymással több kérdésben; később az álláspontok
— módszertani vonalon és a tudományos érdeklődés iránya és kiterjedése tekintetében
egyaránt — jóval közelebb kerültek egymáshoz. Az európai és az amerikai strukturalista
iskolák eleinte szinte nem is voltak kapcsolatban egymással. Az európai iskolák SAUSSURE
tanítására támaszkodtak, az amerikai strukturalizmus megalapítója, BLOOMFIELD viszont
csupán a fentebb ismertetett alaptételekben értett egyet SAussuRE-rel; Amerikában
egyébként SAUSSURE jóformán ismeretlen maradt. — Európában három strukturalista
iskola alakult ki: a genfi, a prágai, és a koppenhágai. A genfi iskola a saussure-i elvekből
kinőtt, klasszikus strukturalizmusnak volt a letótelményese; később, CHARLES BALLY
(1865 —1947.) működése nyomán sajátos irányban fejlődött tovább. Jelentősége ma
már csekély. — A prágai iskolát fonológiai vagy funkcionális nyelvészeti iskolának is
szokták nevezni, minthogy elsődlegesen azt tanulmányozta, hogyan funkcionál egy-egy
hangtani egység mint a társas érintkezésre szolgáló jel. MILKA IVIC véleménye szerint
a hagyományos nyelvészet gyökereiről kihajtott fonológiai iskola a strukturális nyelv
tudomány legtipikusabb, ma már klasszikus képviselője több okból is: a nyelv iránt
a legkifejezettebben nyelvészeti érdeklődést tanúsítja; nem téved végletekbe sem a nyelv
dematerializációjával (mint a glosszematikusok), sem pedig a jelentést kirekesztő puszta
leírással (mint BLOOMFIELD követői); megrázkódtatások okozása nélkül indult el a hagyo
mányos nyelvészet előretolt állásairól, és ugyanilyen biztos ütemben halad ma is nap
jaink legfrissebb módszerani újdonságai felé. A prágai iskolának három orosz nyelv
tudós, N. S. TRUBECKOJ (1890—1938.), S.I. KARCEVSKIJ (1884—1955.) és R. O. JAKOBSON

(1896—) a központi alakjai. — A koppenhágai iskola tagjait glosszematikusoknak és újsaussureiánusoknak is nevezik. A glosszematika elnevezés L. HjELMSLEVtől származik;
VIGGO BR0NDAL (1887 —1942.) mellett ő az iskola legmarkánsabb képviselője. Ez az
skola sokat vett át Saussure tanaiból, de a szimbolikus logikából sem keveset. Napjaink-
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ban főképpen a nyelvi jel általános elméletével van elfoglalva. — Az amerikai nyelvészet
strukturalista korszaka a Yale Egyetemen (New Haven város, Connecticut állam)
kezdődött; alapjait LEONARD BLOOMFIELD (1887 —1949.) rakta le. Lényeges sajátossága
a behelyettesítés mint a nyelvi egységek eloszlásának (disztribúciójának) vizsgálati
módszere. Erre az iskolára is többféle elnevezést szoktak alkalmazni: Yale-iskola, Bloom field köve tói, disztribucionalisták. Az európai strukturalista iskolák közül a glosszematikusokkal van a disztribucionalistáknak a legtöbb érintkezési pontjuk. Mindkét iskola
szigorúan formális elemzési eljárással dolgozik, nem törődve a jelentés kategóriájával. —
A strukturalizmus közelmúltjának jelentős mozzanata volt R. JAKOBSONnak, a prágai
iskola kiemelkedő képviselőjének átköltözése az Egyesült Államokba a második világ
háború folyamán. A Harvard Egyetem a prágai strukturalizmusnak olyan bázisa lett,
ahol a modern nyelvészet új nemzedékei nőttek fel. Eleinte éles ellentétek voltak a Yaleés a Harvard-iskola között. Míg a prágaiak ragaszkodtak ugyan a megkülönböztető
jegyek vizsgálatának elsőrendű fontosságához, de elismerték és alkalmazták a behelyette
sítés módszerét is, addig az „amerikai" strukturalisták nemcsak kitartottak a disztribucionalizmus kizárólagossága mellett, hanem a fonológiai stúdiumokat is disztribúciónalista alapokra akarták helyezni. A fonológia terén a prágaiak győztek: a fonológiai
vizsgálatok ma leggyakrabban a megkülönböztető jegyek szerint folynak. Másrészről
azonban az „amerikai" módszer értékét a morfológiai és szintaktikai vizsgálatokban
megcáfolhatatlanul bebizonyította a gépi fordítás. Az információelmélet és a matematikai
módszerek nyelvészeti alkalmazása a két iskola közötti ellentétek további csökkenéséhez
vezetett. Napjainkban a „keverék típusú" nyelvészeké a szó a világ nyelvtudományában:
a szintaxista NOAM CHOMSKY például disztribucionalista, de járatos a matematikai
nyelvészetben és tájékozott a Harvard-iskola eredményeiről is; a szlavista MORRIS HALLE
a Harvard Egyetemnek volt a hallgatója, ismeri a disztribucionalizmust, a matematikai
nyelvészetet és az információelméletet; a dialektológus és szemasziológus URIEL W E I N REICH hasonlóképpen otthonos minden modern irányzatban; stb. — A modern nyelv
tudomány történetének legnagyobb eseményei közé tartozik a strukturalizmus érvényre
jutása a Szovjetunióban. Ez a marrizmustól való megszabadulás után ment végbe.
Kezdetben a szovjet strukturalizmus eklektikus jellegű; S. K. SAÜMJAN, az egyik neves
szovjet strukturalista jól ismeri a prágaiak elveit, de még inkább vonzódik a glosszematikához. A mai szovjet strukturalizmus az információelmélettel és a gépi fordítással
kapcsolatosan a pszicholingvisztika problematikája felé fordul egyre határozottabban.
(A pszicholingvisztika az egyik legxíjabb, 1953-ban kialakult amerikai irányzat; azokat
a pszichikai és fiziológiai jelenségeket vizsgálja, amelyek az embernek a társas érintkezés
ben való részvételét kísérik.) — A strukturalizmus programja a jelenlegi fejlődési sza
kaszban így összegezhető: 1. A leíró (deszkriptív) nyelvészet tárgya a nyelvi rendszernek
objektív kritériumok alkalmazásával végzett vizsgálata. E kritériumoknak a relevánsnak
a redundánstól való megkülönböztetésén és a binarizmus (kettősség) elvén alapuló szem
benállás (oppozíció) kimutatásán kell nyugodniuk. 2. A nyelvészeti leírás fokozatosan,
a nyelvi jelenségek hierarchiájának figyelembevételével történik. A jelenségek leírásakor
tekintettel kell lenni arra a konkrét nyelvi szintre, amelyen az illető jelenség kifejezésre
jut ós amely lexikai, fonológiai, morfológiai, szemantikai vagy szintaktikai jellegű lehet.
3. A nyelvi jel funkciójának vizsgálata behelyettesítéssel történik: a kérdéses jel helyébe
ismert funkciójú jeleket kell helyezni, amelyek azáltal, hogy megfelelnek azon a helyen,
feltárják a kérdéses jel funkcióját az adott esetben. 4. A jelenségek leírásakor maximális
egyszerűségre, pontosságra és következetességre van szükség; ennek érdekében különféle
szimbólumok, képletek, rajzok és vázlatok használhatók fel.
7. MILKA Ivic könyve jól tájékoztat a nyelvtudomány történetéről, különösen
pedig a modern strukturalista irányzatokról. Akadnak benne olyan megállapítások és
értékelések is, amelyekkel aligha ért egyet minden olvasó, de ez már a dolog természetéből
következik: a modern iskolák egyértelmű megítéléséhez még hiányzik a történelmi
perspektíva. A könyv gazdag tényanyaga azonban mindenképpen maradandó értékű.
Hasznos felvilágosításokat meríthetnek belőle a hagyományos nyelvtudomány művelői,
az egyetemi hallgatók, de még a modern irányzatok hívei is. Érdemes volna magyar
fordításban is megjelentetni.
Kiss LAJOS

166

ISMERTETÉSEK -

SZEMLE

3 . A. UlTeüH4>ejib,nT: *íacroTHbiii cjroeapb coepeivieHHoro pycCKoro
jiHTepaTypHoro JÍ3LIKS

Tallin, 1963. 316 1.
Az orosz nyelv eddigi egyetlen komoly gyakorisági szótára 1953-ban Detroitban:
jelent meg (szerkesztette: H . H. JOSSELSON). AZ itt ismertetendő gyakorisági szótártávolról sem „felesleges" e csupán egy évtizeddel korábban megjelent amerikai kiadású
elődje mellett: sok szempontból többet, jobbat, használhatóbbat tartalmaz, mint amaz,,
részben célkitűzései is mások voltak, mint amannak. Ugyanakkor mindjárt bevezetőben
rosszalló csodálattal kell megemlítenünk, hogy míg Josselson munkája korszerű lyuk
kártya-gépsoron készült, addig Steinfeldtéké — kézi munkával, ez pedig nemcsak sokkal
hosszadalmasabb, hanem kevésbé pontos is.
Az összeállítók elsősorban az orosz nyelvoktatáshoz kívántak segítséget nyújtani
munkájukkal. Ezért nagyobb részt az ifjúság számára írt (illetőleg rádióban elhangzott)»
350, körülbelül azonos hosszúságú, összesen 400 000 szavas szöveget dolgoztak fel.
A népes tallinni kollektíva segítségére sietett a jeles moszkvai nyelvstatisztikus, R. M..
Frumkina, és elméleti támogatást adott a bekapcsolódása előtt főleg „kétkezi" tevé
kenységhez, így mindját a 400 000 szavas szövegnagyságot is ő állapította meg
azzal,,
hogy ilyen módon az első 1000 szó gyakoriságát tudjuk helyesen megállapítani. 1 („Helye
sen" — ez a jelen esetben azt jelenti, hogy az első ezer szó gyakoriságának megállapításá
ban körülbelül egy harmaddal tévedhetünk : ez a hibahatár tisztán empirikus úton került
megállapításra.) Tekintettel arra, hogy a leggyakoribb ezer szó, amint ezt szintén jórészt
Frumkina kutatásaiból tudjuk, bármely szövegnek mintegy 75%-át teszi ki, gyakor
latilag azt kell várnunk, hogy ha valaki tudja a Steinfeldt-féle listán foglalt 1000 leg
gyakoribb szót, akkor ismerni fogja bármely szöveg (tehát a STEiNFELDTék által fel n e m
dolgozott szöveget is beleértve) szavainak 75%-át.
A források megválogatásához csak annyit fűzhetünk hozzá: kár, hogy sjiontán
beszélgetéseket
nem vettek föl magnetofonra és ezeket nem dolgozták fel az írott anyag"
mellett. 2 Saját kutatásaink, de másutt végzett kutatások is azt mutatják, hogy a spontán
beszélgetés és az írott szövegek, meg az „írott" beszélgetések (színdarab, párbeszéd
regényben stb.) között igen jelentős különbségek lehetnek.
A források és a munka módszerének ismertetése után a könyv először bizonyos
„szöveges" (nem szótári) részeket tartalmaz. E részekben igen érdekes felvilágosítást
kaphatunk egyes grammatikai kategóriák statisztikai mutatóira vonatkozóan. — Mind
járt a szófajok vizsgálatánál a következő derül ki. Egyes, igen kevés különböző egyedet
számláló szófajok teszik ki a szövegek igen jelentős részét. így az egyes névmások az
ossz-szótárnak csupán 0,27%-át alkotják, ugyanakkor az összes szövegek 12,1%-a
belőlük tevődik össze (szemben például a főnevekkel, amelyek a szótár 37,4%-át alkotják
s a szövegeknek csak alig több mint egy negyedét — vö. 3. táblázat, 31. 1.).
Az egyes szófajokat illetően számos érdekes nagyobb összefüggésre és részlet
kérdésre derül fény. Az igei szóalakok 52,8%-a bizonyult folyamatosnak s csak a felénél
kisebb része — befejezettnek (hasonlóak voltak Josselson eredményei is). Az igei szó
alakok 44,2%-a állt múlt időben. Egészen meglepő, új eredményre jutott Steinfeldt arra
vonatkozóan, hogy mely igék után nem állhat befejezett szemléletű ige infinitivusban.
Kiderült, hogy a közismert 6ydy segédigén kívül (mely a jövő jelentésű alakokat képezi
folyamatos igékből) csupán 7 olyan ige van, mely után ugyancsak nem állhat befejezett
ige főnévi igeneve. A többi, az eddigi grammatikákban itt felsorolt igéről részben vilá
gossá vált, hogy állhat utánuk befejezett ige főnévi igeneve is (ilyen .pl. a 63RmbCH),
1
Vö. P. M. (PpyMKUHa, HeKOTopbie Bonpocu MCTOÄHKH cocTaBJieHHH nacTOTHbix CJIOBapeM. MauiüHHUÜ nepeeod u npuKAadnan mmeucmuKd
1958, 2(9). I t t u t a l u n k F R U M K I N A
és S T E I N F E L D T e g y é b b p u b l i k á c i ó r a e t á r g y k ö r b ő l : P. M. <Ppy'MKUHa—9. UlmeÜH(ßeAbdmr
CTaracTHMecKne MeTozibi OTÖopa JICKCHKH RUH cnoBapfl-MHHHMyMa no pyccKOMy H3biKV. PycCKÜÜ H3UK e Hai}U0HaAbH0Ü. uiKOAe 1960, 6; P. &pyMKUHa, HeKOTopbie npaKTCmecKne peKOMeHaaipíH no cocTaBneHHio nacTOTHbix cnoBapen. PVCCKUÜ H3UK e Hat^uoHüAbHOÜ IÜKOAU 1963, 5;
9. A. IUmeÜH@eAbdm, MacTOTHbin cjiOBapb coBpeMeHHoro pyccKOro jnrrepaTypHoro yisuKa.
PyccKUÜ H3UK e HaiiüOHaAbHOÜ lüKOAe 1962, 4; 9. A. LLImeÜH0eAbdm, CjiOBapb-MHHHMVM
pyccKOro y?3biKa #nfl II—IV KnaccoB SCTOHCKHX IIIKOJI. TajuiHH, 1961.

2
STEINFELDT minimum-szótárát ismertetve többek között ugyanezt hiányolja,
Hadas Ferenc: 1. Slavica 111(1963), 171.
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részben pedig, hogy nem vagy alig fordul elő utánuk főnévi igenév. A „befejezett igéket
nem t ű r ő " segédige-félék körét eddig statisztikai felmérések nélkül, csupán jelentésük
alapján határozták meg: ha a (segéd)ige a cselekvés lefolyásának időhatáraira utal,
akkor nem állhat utána befejezett szemléletű másik ige infinitivusa (ilyen jelentésűek
pl.: 6ydy, Hanunaw, nepecmaw,. npodojiwcaw, npunüMawcb). STEINEELDT adatai érdekes
példát mutatnak a nyelven belüli statisztikai és strukturális összefüggések mélységére.
A főnév egyes nyelvtani kategóriái ismét a várt — tehát már JossELSONnál fel
lelhető — eredményeket hozták, a statisztikailag megengedhető eltérésekkel (főnév egyes
száma — az összes esetek 71,5%-a, hímnemű főnevek fordultak elő 46,8%-ban, nőneműek
— 35,1%-ban stb.). Vagy itt, vagy az eddigi eredményeket ismertető bevezető részben
(mely Josselson munkáján kívül csak két szerény cseh módszertani jellegű kezdeménye
zésről tesz említést, a két utóbbit azonban érdemükön felüli alapossággal tárgyalja)
utalni kellett volna NYIKONOV egy igen szellemes munkájára, melyben meggyőzően
bizonyítja, hogy az egyes esetek (különösen az alany—tárgy—birtokos eset) egymáshoz
képesti gyakorisága mennyire függ
az oroszban attól, hogy beszélt nyelvi tényeket,
vagy írott nyelvieket vizsgálunk-e. 3 (Az orosz írott nyelv helyenként még az alanyesetet
is meghaladó arányban ól a birtokos esettel, mely a beszélt nyelvben csak a harmadik
helyet foglalja el.) Nem érdemes feledésnek átadni Csisztyakov és Kramarenko érdekes
statisztikai kutatásait sem, melyekre szontén lehetett volna hivatkozni úgyszólván az
egész morfológia során. 4 — Az ismert (illetőleg várható) eredmények és az említett,
inkább filológia-történeti jellegű, hiányosságok mellett azonban itt is az érdekes újdon
ságok adják meg a fejezet alapvető „színét". Hogy csak egyetlen apróságot említsünk
meg ezzel kapcsolatosan: egyes szavakról váratlanul kiderül, hogy többes számban alig
fordulnak elő, legalábbis az említett ifjúsági szövegekben. Ilyenek pl.: nopndOK 'rend'
(de 'viszonyok, állapotok' is — legalábbis a „felnőtt" nyelvben), MOpe 'tenger', HUCÂO
'szám' stb. (1. 53 1.). Rendkívül tanulságos az ugyané fejezetben elhelyezett táblázat,
mely az egyes gyakoribb viszonyszók után leggyakrabban álló főneveket (és azok esetét,
amennyiben a viszonyszó több eset valamelyikével is kapcsolatra léphet) sorolja fel
(54—9 1.).
Fentebb láttuk, milyen uralkodó szerepük van a névmásoknak bármely szöveg
ben. (Ha naturális spontán beszélgetéseket vennénk, akkor a névmásoknak a szövegekben
való előfordulási aránya nyilván még csak növekednék.) Ezért igen hasznosnak kell
tartanunk azt, hogy STEINEELDT közli az egyes névmások egyes viszonyszós vagy anélküli
eseteinek előfordulási gyakoriságát is (méghozzá két listán: gyakoriság szerint is, meg
a névmás betűrendes helye szerint is).
A „szöveges" részt — ha a szótári részt közvetlenül megelőző, tisztán nyelv
oktatás-módszertani, utolsó fejezettől eltekintünk — egy eredeti kísérlet-sorozat ismer
tetése zárja. A 400 000 szavas szöveg átvizsgálása arra az eredményre vezetett, hogy
benne összesen 24 224 különböző szó volt. (Pontosabb terminológiával élve: a 400 000
jelpéldányt 24 224 jeltípus adta.) Ebből a szótári rész a 2500 leggyakoribb jeltípust hozza,
e mennyiségnek tehát elméletileg bármely szöveg kb. 80%-át „fednie" kell; olyan szö
vegekét is, melyeket STEiNEELDTék nem dolgoztak fel. Steinfeldt a rendelkezésére álló
adatok alapján megvizsgálja, hogy különböző, általa fel nem dolgozott szövegek hány
százalékát „fedi" az általa 1300, 4000 és 5500 leggyakoribbnak megállapított szó. E kísér
let elsősorban FRTJMKINA elvi meggondolásait (illetőleg számításait) igazolja: az 1000
leggyakoribb szó például valóban kiteszi bármely szöveg 70—75%-át. Hadd utaljunk
azonban itt is egy rendkívül érdekes rész-eredményre. A leggyakoribb 1300 szó az Anyegin
64,2%-át, Tvardovszkij Egyre messzebb c. poémajának 71%-át, Puskin Kapitány lányá
nak 68,3%-át, Fagyejev Ifjú Gárdájá-nak 77,9%-át „fedi". Vagyis: a zömmel prózai
szövegekből gyűjtött anyag alapján összeállított gyakorisági szótár természetesen vala
mivel jobban megfelel a prózai szövegeknek, mint a költőieknek. Az is érthető, hogy a
70 — 75%-os határok közé valóban csak a mai szövegek estek. Rá kell azonban mutatnunk
a következőre: A múlt századi verses szöveg kisebb mértékben üt el a ma is nagyon
használatos szókincset illetően a mai verstől, mint a miilt századi próza ugyané vonat
kozásban a mai prózától: az előző különbség 6,8%, az utóbbi — 9,6%. Ez a megállapítás
nem olyan triviális, mint amilyennek első pillanatra tűnhet; külön értéke a munkának,
hogy e két eltérés közti különbség mennyiségét is meghatározza. Megjegyzendő, a további
3
B. H. HttKOHoe, Eopböa na£e>K.eH. _ International Journal of Slavic Linguistics
and Poetics. IV (1961), 13 — 33.
4
B. 0. ^ucmHKoe—B. K- KpamapenKO, OnuT npujicweHHfl cTaracTnqecKoro MeTOAa
K 33biK03HaHHio. KpacHOAap, 1929.
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— 2000, 4000, 5500-as — szinteken e különbség megmarad, sőt helyenként még jelen
tősebb.
A szótári rósz először a 2500 leggyakoribb orosz szót tartalmazza gyakoriságuk
sorrendjében, feltüntetve azt is, hogy a 350 szöveg közül hányban fordult elő az adott
szó. A következő listán az egyes szófajok szerint jönnek a leggyakoribb szavak, méghozzá
olyan elv szerint csoportosítva, hogy előbb következnek a legtöbb szövegben előfordultak
(függetlenül attól, hogy hányszor fordultak elő összesen). Végül egy ábécé-rendes szótár
következik: itt az egyes szavak mellett megtalálható szófaji jelölése, az, hogy hány
szövegben fordult elő, majd összes előfordulásaik száma. — Függelékként egy ige
vonzat-tárat találunk. I t t a szótárba felvett igék állnak ábécé sorrendben, összes elő
fordulásaik számának feltüntetésével és arra vonatkozó adatokkal, hogy egyes (viszony szós vagy viszonyszó nélküli) esetek hányszor álltak mellettük. (Ezek az adatok nem
teljesek az igék egy részénél, ezért közlik őket csupán függelékként.)
Összegezve a következőket mondhatjuk. Elkészítésének kézműves módszerétől
eltekintve mindenben vonzó és követendő példaként áll előttünk Steinfeldt munkája.
Észt kollégánk szótárát a szovjet matematikai nyelvészet eddigi legjelentősebb konkrét
eredményeihez soroljuk. Elméleti érdekén kívül (melynek egy-két vonatkozását itt érin
tettük) sok közvetlen gyakorlati haszon is származik e munkából a nyelvoktatás, általá
ban a fordítás és a gépi fordítás szemszögéből tekintve.
P A P P FERENC

Peter B. Dénes — Elliot N. Pinson: The speech chain
New York, 1963. Bell Telephoné Laboratories. 158 1.
A kívülállók számára írott munkák szerzői, rövid időre maguk is kilépnek a labo
ratóriumból, az ismertetett tudomány épületének abból a helyiségéből, ahol dolgozni
szoktak, és olvasóikkal együtt, szemügyre veszik kívülről az egész épületet. í g y csaknem
mindig felfedeznek a maguk számára, s az épület különböző helyiségeiben dolgozó szak
emberek számára olyan összefüggéseket vagy részleteket, melyek mindeddig elkerülték
a figyelmet. Szükségképpen felmerülnek bizonyos elemi, alapvető kérdések, melyek rész
lettanulmány okban nem kerülnek szóba.
Különféleképpen alakul ez a távlati kép aszerint, hogy milyen szemszögből nézi
a szerző az ismertetett tudományt. Más-más arculatát látjuk a fonetikának ha a romanisztikában,
germanisztikában otthonos nyelvész fonológus BERTIL MALMBERG mutatja
be 1 vagy pedig a távközlésben, közléskutatásban tevékenykedő mérnök. Amint a könyv
végén szereplő rövid életrajzból kiderül, az ismertetendőmunka mindkét szerzője a Bell
Telefon Laboratórium munkatársa. A magyar származású P . DÉNES mint elektromérnök
indult el tudományos pályáján, E. PINSON pedig információelmélettel és gépi számítás
technikával foglalkozik.
Már a munka címe is elárulja, hogy a szerzők a közléskutatás felől közelítik meg
a fonetikát. A beszédet láncnak tekintik, mely a beszélő agyát a hallgató agyával köti
össze (4 és k.). Ez a „beszédlánc" olyan közlési rendszer, melyben az átviendő gondolat
a gondolatot közvetítő kóddal együtt ismételten átalakul. Az átalakulás a közlés egyes
szintjeinek határán következik be. A szerzők három szintet különböztetnek meg: a nyelvi
szintet, a fiziológiai és a fizikai (akusztikai) szintet. Nyelvi szinten történik a közlemény
nek (message) megfelelő szavak és mondatok meg válogatása. Ezek a virtuális szavak és
mondatok a fiziológiai szinten alakulnak át ideg- és izom-tevékenységgé. A fizikai szinten
jönnek létre a beszédszervek tevékenysége folytán a hangrezgések. A hallgatóhoz érkező
fizikai rejtjelek ellentétes sorrendben haladva végig az említett szinteken ismét gondolattá
alakulnak át (3 — 7).
A közléskutatás a hírközlés és hírfeldolgozás számos formájával foglalkozik. Ez
teszi éppen lehetővé, hogy a beszédet a nyelvnél tágabb körben, nagyobb összefüggésben
vizsgálják a szerzők és olyan elemi, alapvető kérdésekre keressenek választ, mint: Miért
fontos a beszéd ? Miért célszerűbb a beszéd más közlésrendszereknél ? Az írás vagy a beszéd
játszik-e nagyobb szerepet a kommunikációban, a társadalmi életben (1 — 3)?
1

•

Phonetics. New York, 1963, Dover Publications — 123 1. A könyvről szóló
ismertetés folyóiratunk LXVII. kötetében jelent meg (172-5). (A szerk.)
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A közléskutatás alapelveiből kiinduló mérnök, más úton haladva, de csakhamar
eljut a fonéma fogalmához (11 és k.), felismeri a kontextus, a beszédmező szerepének
fontosságát (7). A mérnök és a fonológus találkozása szükségszerű. Mindketten funkcio
nális szempontból, társadalmi jelenségként vizsgálják a beszédet. A funkcionális hangtan
több oldalról megközelített és megvilágított alapfogalmai ma szilárdabbak, plasztikusabbak, differenciáltabbak mint a prágai nyelvészkör működése idején, de az is kétségtelen,
hogy az idő lényegében a prágai fonológusok tézisét igazolta.
Táblázat
Dénes—
Pinson

Malm
berg

A beszédszervek anatómiája
és működése

14

12

Hallásfiziológia

24

1

Idegfiziológia

22

—

Akusztika

25

8

Egyes beszédhangok kép
zése

6

22

Egyes beszédhangok akusz
tikája

6

7

A hangképzés és a képzett
hang akusztikai szerkezete

8

—

Dénes — Malm
Pinson
berg

hangsúly, hanglejtés

3

7

időtartam (nyelvi)

—

6

—

—

4

9

kombinatorika

—

18

hangváltozás, hangtörténet

—

8

beszédfelismerés

23

—

közléskutatás

9

—

műszerek, módszerek, a
fonetika alkalmazása

9

11

ritmus
fonológia és nyelvtudo
mány

Denesék könyve a következő fejezeteket tartalmazza:
1. A beszédlánc (1 — 9). 2. A nyelvi organizáció (10—13). 3. A hangok fizikája
(14—38). 4. A hangképzés (39 — 65). 5. A hallás (77 — 93). 6. Az idegek, az agy és a beszéd
lánc (93—114). 7. A beszéd akusztikai sajátságai (115 —124). 8. A beszédfelismerés
(125 — 147). 9. Pillantás a jövőbe (148 — 156). Bibliográfia (157—158).
H a tekintetbe vesszük a fonetika különböző részterületeinek szentelt lapok szá
mát világosan kialakulnak Denesék és Malmberg könyvének súlypontjai (vö. táblázat).
Kevesebb szó esik a ,,Beszódlánc"-ban az egyes hangok képzéséről, akusztikájáról, egyes
nyelvek fonémáiról, mint Malmberg munkájában. Malmberg több mint negyven nyelvre
ill. nyelvcsaládra hivatkozik. Példáinak zöme a romanisztika ós germanisztika köréből
kerül ki, több mint 100 francia, s csaknem ugyanannyi angol szóra, hangra utal, de a
latinból vett példák száma is meghaladja a húszat; a szláv, a balti, az uralaltáji, amerikai
indián nyelvek köréből is hoz példát. Dénes ós Pinson könyvében mindössze 2 orosz,
1 francia és 1 afrikai példa szerepel. Kisebb helyet foglal Denesék munkájában a fonológia
is. Malmberg például 18 lapon foglalkozik a kombinatorikus variációval, Denesék könyvé
ben elvétve találunk csak erre utalást. Egyáltalában nem kerül szóba a ,,Beszédlánc"-ban
a hangváltozás, mellyel Malmberg a kérdésnek szentelt fejezeten kívül is sokat foglal
kozik. Malmberg könyvéből viszont hiányzik a beszédhangok, a hanglejtés és hangsúly
felismeréséről szóló fejezet, mely kiemelkedő helyet foglal el Denesék könyvében. Lénye
gesen behatóbban foglalkozik Dénes és Pinson a hallásfiziológiával és a beszéd akusz
tikájával is. (A beszódtempó, a beszédszünetek nem szerepelnek sem Denesék könyvében,
sem Malmbergnél.)
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A két fonetika igen szerencsésen egészíti ki egymást és ez is a mérnök és a nyelvész
együttműködésének szükséges és hasznos voltát bizonyítja.
Mindez korántsem jelenti, hogy DÉNES és PINSON munkája egyoldalú vagy hogy
a szerzők nem elég tájékozottak a nyelvtudományi problematikában. Ellenkezőleg: az
olvasót éppen a szerzők sokoldalú tájékozottsága lepi meg. Teljes biztonsággal vezetik
az olvasót, a beszédlánc szemeit követve a biológiai, fizikai ós nyelvi szférán át. Jártas
ságukat bizonyítja már az útirány helyes megválasztása is. A kommunikáció általános
problémáinak felvetése után a nyelvi közlés, a nyelvrendszer sajátosságait határozzák
meg. Ezután ismerkedünk meg a beszéd anyagával, a hangrezgéssel, a rezgést keltő
beszédszervekkel és a rezgést felfogó hallószervvel, a beszédszerveket működtető és az
érzékelt hangjelenségeket feldolgozó idegtevókenységgel. A mechanikai, ós biokémiai
mozgásformákkal megismerkedve lépünk csak fel a nyelvi szintre. I t t nyelvi szempontból
vizsgáljuk a hangtulajdonságokat és a hangok érzékelését.
Egyik fejezet sem tételez fel előzetes ismereteket. Az akusztikai fejezet a hullám
mozgásból kiindulva rendkívül világosan ismerteti a hang fizikai tulajdonságait. Különö
sen szemléletesek a hanghullámok terjedését, a hangrezgés és a rezgés spektrumának
viszonyát értékeltető ábrák (20 és kk., 30 és kk.), valamint
az intenzitás arányok és
decibel különbségek megfelelését érzékeltető tálázat 2 (35). Az ,,Idegek, az agy és a
beszédlánc" c. fejezet elején a szerzők behatóan elemzik az idegsejt (a neuron) műkö
dését (93 —100), s így a „Gondolattól a beszédig" c. alfejezet már biztos alapokra épül.
Elemi ismeretekből kiindulva jutunk el a legújabb kutatási eredményekig. A tan
könyvek „konzervativizmusa", fáziseltolódása, lemaradása a kutatás élvonalától leg
kevésbé sem vonatkozik Denesék könyvére. Akár a hangkópzés ós a képzett hang viszo
nyáról, akár a halláslólektanról vagy a beszédhang felismeréséről van szó, az olvasó
a kutatásnak jelenlegi (illetve a könyv lezárásakor elért) állását ismeri meg. Kitűnő
érzékkel válogatják meg a szerzők a legérdekesebb és legtanulságosabb részeredményeket.
Csak helyeselhető a szerzőknek az a pedagógiai törekvése, hogy az olvasóval egyes kér
dések lezáratlanságát is érzékeltessék. Világosan és szemléletesen foglalják össze a szerzők
amit a hangképzós és a képzett hang viszonyáról tudunk, de utalnak egyúttal arra is,
hogy gyakran nem tudjuk a hangspektrum minden csúcsát az egyes formánsképző
üregekkel összefüggésbe hozni (63). Vagy: „Az a látszólag egyszerű kérdés, hogyan alakul
ki a hanglejtésélmény a hallószervben, mindmáig megoldatlan" (88). Vitás esetekben
ismertetik az ellentétes elméleteket (110 és kk.), sejtetve egyúttal a kibontakozás útját,
a feltehetően helyes megoldást. A hallás-elméletet illetően lényegében BÉKÉSSY felfogását
követik a szerzők. Zöngés hangok hangszínképének elemzésekor ismertetik a rezonancia
elméletet is, az impulzus elméletet is. Egyiket sem vetik el (58 és kk.).
Ugyancsak helyeselhető pedagógiai szempontból a koncentrikus felépítés elve.
A könyv fejezetenként közeledik a beszédműködés lényegének feltárásához. Egymást
készítik elő az egyes fejezetek. Az intenzitás viszonyok és decibel különbségek meg
felelésének ismeretében (35) jól megértjük később hallásunk logaritmikus jellegének
előnyeit (80). A csőrezonátor akusztikai jellemzése (37) a beszédhangok jellegzetes formánsfrekvenciáinak kialakulását értetik meg jóelőre. Amikor a hangképzésről szóló fejezetben
a toldalékcső alakjáról, működéséről esik szó, már tudjuk, miért helyezkednek el a for
mánsok 500, 1500, 2500, 3500 Hz táján (64). Ugyanilyen fokozatosan közeledünk a hangos
ság és hangmagasság élmény kialakulásának megértéséhez, a hangosság és hangsúly, a
hangmagasság és hanglejtés viszonyának megismeréséhez.
A beszédlánc egyes szintjeinek világos, következetes megkülönböztetése nem aka
dályozza a szintek közötti szoros összefüggés érzékeltetését. Felvethető azonban a kérdés,
hogy helyesen vonják-e meg a szerzők a határt, amikor a szavak és mondatok megválasz
tását azonosítják a nyelvi folyamattal. Nem kevésbé „nyelvi" a (morfofonémák és)

2
Nemcsak az ábrák plasztikusak, hanem a szóbeli modellek is. Az idegrendszer
tevékenységéről szóló fejezet egy hasonlattal indul. El kell képzelnünk, hogy egy nagy
teljesítményű számológépekkel teli terem kiterjedése akkorára csökken, mint egy csomag
cigaretta. Ezt a cigaretta csomagot adjuk gondolatban egy 1900 táján élő mérnök kezébe
és bemutatjuk egyúttal cigaretta csomagunk teljesítményeit: több százezer számítást
végez el a kis gép egy másodperc alatt, szakmai szöveget fordít oroszból angolra, zenét
szerez é. i. t. Ezekután megkérdezzük tőle, hogy véleménye szerint milyen elemekből
áll a készülék és hogyan működik. „Ilyesfajta problémával állnak szemben azok a szak
emberek, akik az emberi idegrendszer, az emberi agy működésével foglalkoznak", írják
a szerzők (93. 1.).
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fonémák, valamint a fonéma realizálásához szükséges artikuláció megválasztása. A szer
zők nyilván nem akarják a nyelvet a szókincsre és a grammatikai szabályokra korlátozni.
Terminológiai kérdésről van szó, amint ez a vitatott rész megfogalmazásából is kitűnik:
-,,This [ = sélection of suitable words and sentences] can be called the linguistic levél
of the speech chain" ('ezt nyelvi szintnek nevezgetjük'), írják a szerzők (5. 1.).
Kérdés az is, vajon indokolt-e azonos szintre helyezni a fonémát, a szót és a szó
tagot. A szerzők szerint ,,a fonémák szótagoknak nevezett nagyobb egységet alkotnak"
a szó pedig ,,még nagyobb nyelvi egység" (11). A fonéma és a szó kétségtelenül nyelvi
egység. A kettő között azonban, úgy gondolom, nem a szótag, hanem a legkisebb értelmes
egység, a morféma áll. (A morféma szó egyáltalában nem szerepel a könyvben. Talán
pedagógiai meggondolások vezették a szerzőket, amikor elkerülték ezt a kevésbé köz
keletű fogalmat.) A szótag véleményem szerint beszédelem és nem nyelvi elem, beszéd
hangokból és nem fonémákból áll. Két lappal később egyébként a szerzők is ezt a fel
fogást képviselik, amikor azt írják, hogy „nyelvi rendszerünk alapelemei a fonémák,
a szavak, és így tovább" (13). Ezúttal az ,,és így tovább" kifejezést érzem kissé aggályos
nak. Mintha azt sejtetné, hogy a nyelvi egységeknek egész sora következik még, holott
a szószerkezet (a szintagma) után már a mondat következnék, mely inkább beszéd
egység semmint nyelvi egység.
A szerzők több ízben hangsúlyozzák (119, 28, 143), hogy a hangrendszerben szom
szédos magánhangzó fonémák formánsai nem különülnek el egymástól, hogy gyakran
az első és második formáns együttese sem különbözik a szomszédos magánhangzóétól.
Az ilyen átfedéseket tartalmazó táblázatok különböző mássalhangzó környezetben
szereplő hangok formáns-frekvenciáit összegezik, és több ember beszédéről készült fel
vételeken alapulnak. Az átfedések igen ritkává válnak, ha egyes emberek beszédét
vizsgáljuk és a magánhangzókat hangkörnyezet szerint csoportosítjuk. Ezt tanúsítják
a nagy és változatos anyagon alapuló magyar vizsgálatok is (vö. Magdics Klára, A magyar
magánhangzók hangszínképe. Nyelvtudományi Értekezések. Budapest, 1965). A hall
gató tehát az esetek többségében a hangkörnyezet módosító hatásának és az egyes
beszélők egyéni sajátságainak (természetesen automatikus) figyelembevételével, az egye&
magánhangzókban rejlő információ alapján is meghatározhatja, hogy melyik fonémát
hallotta.
Ez nem jelenti természetesen azt, hogy a kontextus nem játszik rendkívül nagy
szerepet a beszédhangok felismerésében, amint ezt DÉNES és F R Y kísérletei is igazolták
( F E Y , D.—P. D É N E S , The solution of somé fundamental problems in mechanical sveech
récognition: Language and Speech I—1958, 35—58). A kontextus szerepével ismételten
foglalkoznak a szerzők. Ezekkel az igen találó észrevételekkel kapcsolatban legfeljebb
az kifogásolható, hogy a szerzők nem tesznek különbséget szintagma tikus és páradigmatikus kontextus között, s hogy a kontextus szót a beszédhelyzetre is kiterjesztik.
Szintagmatikus kontextusnak nevezhetjük a beszédben szereplő nyelvi elem konkrét,
közvetlenül jelenlevő, nyelvi környezetét, így például a hangot megelőző és követő
hangokat, morfémákat. Amikor azonban kevesebbet értünk meg az olasz nyelvű film
jelenetből, mint az olasz hallgató, akkor ennek elsősorban az az oka, hogy az olasz hall
gatónak nagyobb a szókincse, jobban ismeri a paradigmatikus „kontextust". Ebben az
értelemben használják a szerzők a kontextus szót repülőtéri példájukban, mely szerint
a repülőgép vezetője könnyen megérti a kívülálló számára (a zaj és torzítás következté
ben) érthetetlen rádió üzenetét, mert jobban ismeri a lehetséges és várható közleményeket.
Ismét más értelemben használjuk a szót, ha a beszédhelyzetre vonatkoztatjuk, mely
ugyancsak leszűkíti, egyértelművé teszi a többértelmű közléseket. Amikor például
Feketét mondunk, s ez a helyzetnek, a tárgyi környezetnek megfelelően egy szimpla
kávét, fekete szövetet vagy egy négert jelöl. BÜHLER ilyen esetben Zeigfeld-ről beszél.
Helyes lenne a háromféle (a syntagmatikus, paradigmatikus és tárgyi) „kontextust"
a terminológiában is megkülönböztetni.
Egy további terminológiai kérdés: „A szavak jelentésének kutatását semantikán&k
nevezik" (13). Inkább csak „nevezték". A szemantika nemcsak a szavak szintjén, lexikális
szinten foglalkozik a jelentéssel. Nem a grammatikával vagy fonetikával áll szemben,
hanem a morfológiával, mint a nyelv alaki leírásával.
Kitűnően válogatott példákkal illusztrálják a szerzők, milyen bonyolult folyamat
a beszédhangfelismerés. Szóba kerülnek az utóbbi évtizedekben végzett amerikai hang
lélektani kísérletek legfontosabb eredményei, így a hangtorzítással végzett kísérleteké
is (142 és k.). Ismeretes, hogy a komplex hangrezgés csúcsainak levágása ellenére is töké
letesen érthető marad a hang, s érthető a beszéd akkor is, ha másodpercenkónt tízszer
vagy ennél sűrűbben megszakítva a felvételt, az egyes hangoknak csak a fele marad meg
(Miller és Licklider). Ennek ellenére túlzás azt állítani, hogy ,,a hangrezgésnek egyik
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része sem nélkülözhetetlen a kielégítő beszédérthetőséghez" (143). A hangrezgés középső
részének kivágása (center clipping) például érthetetlenné teszi a beszédet.
A szerzők nem a Nemzetközi Fonetikai Szövetség (APhl) átírási rendszerét veszik
alapul a hangok jelölésénél. Az angol helyesírásból kiindulva alakítanak ki egy sajátos
rendszert. Nem hiszem, hogy „a gyakorlat" indokolttá tenné ezt. Az akusztikával foglal
kozó mérnökök legfontosabb folyóiratában a Journal of the Acoustic Society of America-ban
megjelenő fonetikai cikkek túlnyomó többsége az APhI-átírást használja. Ami pedig
az egyetemi diákokat illeti (akikre az előszóban hivatkoznak a szerzők) számukra kifeje
zetten hasznos a nyelvészeti, lélektani, akusztikai, antropológiai irodalomban egyaránt
használatos nemzetközi átírás megismerése. A diákok szempontjából kissé félrevezető
az ilyen megállapítás: „rieh vagy ritsh, ahogyan fonetikusan írják" (123) mivel fonetikus,,
azaz fonemikusan |rit |-nek ,,írják" a szót.
Érdemes lett volna a hangképzésről szóló alapos és részletes fejezetben HTJSSON
sokat vitatott zöngeképzési elméletét is megemlíteni. Mégha a szerzők teljes mértékben
el is vetik a hangszalag közvetlen, kortikális innervációjának lehetőségét. Ugyancsak
említést érdemelt volna az egyes nyelvek átlagos hangszínképével kapcsolatban TARNÓCZY ,,beszédkórus"-módszere. S ha a hiányoknál tartunk: hiányolhatjuk a bibliográfiá
ban a nyelvészeti jellegű fonetikai irodalmat, melyet egyedül Jones fonológiája képvisel.
A lényeget legkevésbé sem érintő kisszámú ellenvetésből talán még jobban ki
tűnik mint a méltatásból, mennyire egyetért a recenzens Denesék könyvének megálla
pításaival és módszerével. A könyv példás kiállítását is hiba lenne említés nélkül hagyni.
FÓNAGY IVÁN

Bertil Malmberg: Phonetics
New York, 1963. Dower Publications. 123 1.
A „Phonetics" — akárcsak a valamivel kisebb terjedelmű első változata, a que
saisie sorozatban megjelent „La phonétique" (1954) — a fonetika iránt érdeklődő nagy
közönségnek szól. Éppen népszerűsítő jellegénél fogva érdekes és tanulságos olvasmány
a szakemberek számára. Ez a műfaj a szerzőt véleménynyilvánításra készteti minden
lényeges vitatott kérdésben. Kíváncsian olvassuk a tömören, világosan fogalmazott
könyvet: hiszen nem közömbös, mi a véleménye korunk egyik legkiválóbb nyelvészének
a fonetika helyről és szerepéről, a fonetika és fonológia viszonyáról, hogy mit emel ki
az utóbbi évtizedek kutatásainak eredményeiből, módosítandónak tartja-e a prágai
fonológiai iskola egyik vagy másik tézisét, stb.
MALMBERG Fonetikája kis terjedelme ellenére igen széles területet ölel fel. A követ
kező fejezeteket tartalmazza: I. akusztikai fonetika (5 — 20), I I . fiziológiai fonetika (21 —
28), I I I . a hangképzés módjai (29—32), IV. a magánhangzók (33 — 39), V. a mássalhangzók
(40—52), VI. a beszédhangok osztályozása (53 — 55), VII. kombinatorikus fonetika (56 —
73), VIII. a kvantitás (74—79), I X . hangsúly és hanglejtés (80 — 86), X. kísérleti hangtan
(87 — 90), X I . fonemika azaz „funkcionális fonetika" (91 — 98), X I I . evolúciós fonetika
(99—106), X I I I . a fonetika helye és gyakorlati alkalmazása (107 —112).
Olyan szakember vezeti végig ezen az igen változatos területen az olvasót, aki
tevékenyen vett részt maga is egyes részek feltárásában, megművelésében, aki egyaránt
otthonosan mozog a fonetikában, fonológiában, a román és germán nyelvek tudományá
ban.
MALMBERG sok ismeretet közöl kevés oldalon, olvasmányos formában, fárasztó
tömörítés nélkül, a lényeges eredmények kiemelésével, a példák szerencsés megválasz
tásával. Néhányszor — így az időtartamról vagy a szótag mibenlétéről szólva —, teret
enged a különböző felfogások képviselőinek is.
A vitás kérdésekben megfontoltan, olyakor hallgatólagosan, de mindig határo
zottan, egyértelműen foglal állást.
MALMBERG a fonológia és fonetika egységének híve. Kiviláglik ez a kötet bármely
részéből bár csak a kötet vége felé kerül szóba a kérdés (97 ós k.), ahol kifejti, hogy a
beszéd fiziológiai vagy akusztikai vizsgálata elválaszthatatlan a beszédelemek nyelvi
szerepének kutatásától. („The study of the acoustical and physiological facts of human
speech should be pursued parallel to the study of the function of the différent units and
of the structure of the system used in speaking." 97. 1.). Számára a fonetika a teljes és
oszthatatlan beszédkutatással azonos, és szükségképpen magában foglalja a ,,fonológiát'**.
is (98).
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A fonéma meghatározása körül lefolyó vitákra röviden utal csak. A fonémát
megkülönböztető funckióval bíró beszédelemnek tekinti (92), megkülönböztető jegyek
összegének. Jakobsont követi itt, némi kritikával (54 és k.). Főként a magánhangzók
esetében alkalmazza a bináris megkülönböztető jegyeket (,, acute -grave", ,, diffuse compact" 14. 1., ,,tense-lax" 37. 1.), a mássalhangzókat a hagyományos fiziológiai krité
riumok alapján osztályozza (40 — 55). A megkülönböztető jegyek metaforáit („sharp",
,,grave") értelmezi, levezeti. A metaforát összefüggésbe hozza a hangspektrum objektív
sajátságaival, ezeket pedig visszavezeti a hangok képzésmódjára. Ez a másfél oldal
történeti perpsektívát nyit: a terminusok kialakulását követve a fonatika útját rekapitulálja (15 és k.).
A magánhangzók és mássalhangzók megkülönböztetésénél akusztikai kritériumok
ból indul k i (,,periodic" vs. „nonperiodic vibrations" 17. 1.), de a funkcionális, nyelvi
szempontot tartja döntőnek: szótaghordozó-e („support", „nucleus") valamely nyelvben
a hang vagy sem (65 és k.).
MALMBERG tehát szemben áll a szótag tagadóival, ScRLPTURE-rel, akit nem említ
meg, és PANCONCELLI—CALziÁval, akivel vitázik (65. 1.). Tévedésen alapul azonban az
O. v. EssENnel folytatott polémiája. O. VON ESSEN nem tagadja a szótag létét, sőt —
pontosan azt a felfogást képviseli, melyet MALMBERG is vall: ,,Minden nyelv saját sza
bályai szerint csoportosítja szótagokba a fonémiát" (,,Each language has its own rules
for grouping its phonèmes intő syllables" 66. 1.) — írja a szerző. A szótag ténye, a szótag
gok száma fizikai, fiziológiai adottságokon alapul O. v. ESSEN szerint, s csak a szótag
határ helyét rögzíti nyelvi konvenció (Über den Begriff der Silbe. Wiss. Z. HumboldtUniv. Berlin, 1955/56 : 85). MALMBERG viszonylag nagy helyet szentel a szótag körül
lefolyt vitának (64 — 69), felsorakoztatja és összefüggésbe hozza a különböző felfogásokat,
az akusztikai és a fiziológiai szótagelméletek szintézisére törekszik (69). Talán érdemes
lett volna az ellentétes felfogások első képviselőire is utalni (így THAUsiNGra, a hangzóssági elmélet ekő képviselőjére, SWEETRE, SiEVERSre a kilégzési vagy nyomatéki elmélet
képviselőire). A toldalékos nyíltságának, zártságának fokából (67) E . A. MEYER (Die
Silbe: Die neueren Sprachen VI—1898) indult ki, s nem SAUSSURE, aki a zárás és nyitás
tényét veszi alapul. (Felvethető, vajon helyes-e egy szintre helyezni STETSON elektrofiziológiai vizsgálatokon alapuló szótag-elméletét GRAMMONT és FOUCHÉ kevésbé meg
bízható technikára épülő fiziológiai elméletével.) Ami MALMBERG egyeztetési kísérletét
illeti: nem bizonyos, hogy ,,a hangzóssági erő arányosan nő az izomfeszültséggel (sonorous intensity increases with the tension of the muscles)" (69). A hangerő azonos fel
tételek mellett annál nagyobb, minél akadálytalanabbul áramlik a levegő a toldalék
cső vön át. A globális izomfeszültség viszont nagyobb a zártképzésű hangok (zárhangok,
egyes réshangok) ejtésekor. Továbbá: a hangszalagokat közelítő adduktorok túlságosan,
erős innerválása a kilégzésben aktív szerepet játszó izmok intenzív működése ellenére
csökkentheti a hangerőt (az egymásnak préselt hangszalagok nem tudnak kellő ampli
túdóval rezegni).
Világos és megnyugtató a fizikai és nyelvi időtartam kapcsolatának tárgyalása
(74 és kk.). MARGUERITE DURAND paradoxális elméletének értékelése (77). E z ú t t a l is

a régi és az új eredmények szintézisére törekszik MALMBERG. Feltétlenül érdemes lett
volna ezzel kapcsolatban ZwiRNERék eredményeire utalni és a fonometriai módszert
bemutatni az olvasóknak. Mint ANDRÉ MARTINET, D. BOLINGER és mások, MALMBERG

is azt vallja, hogy nem-polyton nyelvek hanglejtése nem tagolható, nem diszkrét. ,,There
are in English, as in French, two principal types which are opposed to each other and
which may both be varied ad infinitum" (83).
A hangképzés és a képzett hang viszonyának megítélésében MALMBERG azt — a ma
elterjedtebb — felfogást képviseli, hogy ugyanaz a hangjelenség különböző organikus
folyamatokat tükrözhet, „többértelmű" (54).
Az ellentétes szempontok, ellentmondó eredmények bemutatására a szűk keret
és a népszerűsítő műfaj nem nyújt mindig lehetőséget. Bele kell törődnünk abba, hogy
az affrikáta-vita ismertetésére, az affrikáta mibenlétének behatóbb elemzésére nem nyílt
lehetőség (50). Ugyanez áll a diftongusokra (39), és — ami még sajnálatosabb —, a magán
hangzók akusztikai szerkezetéről folyó százados vitára. Állásfoglalásként kell értékelnünk
azt a tényt, hogy a szerző a zöngeképzéssel kapcsolatban nem utal R. HUSSON tézisére,
aki szerint a hangszalagok rezgését kérgi központ vezérli közvetlenül.
MALMBERG munkáját az különbözteti meg a fonetikát vagy a fonetika újabb
módszereit, eredményeit ismertető tanulmányok jórészétől, hogy minden során érződik:
a munkát nyelvész írta. Konkrét nyelvi anyagon mutatja a hangtulajdonságok nyelven
ként jellegzetesen eltérő felhasználását (14. és k., 34 és k.). Különösen gazdag és eleven
az (r) változatairól szóló néhány oldal, ahol találóan elemzi az apikális (dentális) r hát-
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térbeszorulását az európai nyelvekben, a fejlődésben kimutatható párhuzamokat; más
felől a r bifurkációját, kettóhasadását egyes nyelvrendszerekben (így provençal és francoprovençal nyelvjárásokban) az uvuláris r nem változat, hanem az apikális r-rel szemben
álló morfémákat megkülönböztető fonéma. Rámutat a „kombinatorikus fonetikában"
nyelvenként megmutatkozó eltérésekre. Az asszimilációnak nemcsak iránya, módja, de
intenzitása is eltér nyelvenként. A franciában MAIMBEEG szerint a magánhangzók erő
sebben hatnak a megelőző magánhangzókra mint sok más nyelvben (59). Egyes nyelvek
ben szorosabb a szemantikai és a fonetikai egységek közötti kapcsolat, így például a
germán nyelvekben, másokban lazább, például a franciában (71). Különböző típusú
fonéma-rendszereket egybevetve ismerteti meg az olvasót a fonológiai módszerrel
<94—96).
Külön fejezetben foglalkozik a szerző a hangváltozással, a hangok változását
meghatározó tényezőkkel. A változás menetét nem hangtörvények, hanem — fiziológiai
adottságokból és a hangrendszerből következő — hangtendenciák határozzák meg (101).
Egy svéd nyelvészt idéz, A X E L KocKot, aki már 1896-ban felhívta a figyelmet a hang
törvények érvényét korlátozó tényezők egész sorára. (KOCK írása jóval kevésbé ismert
mint SCHUCHARDT polémiája a neogrammatikus nyelvészekkel.)
Malmberg nem választja el mereven a szinkronikus ós diakronikus fonetikát.
A változást egybekapcsolja a változással. Felhívja a figyelmet az „evolúciós fonetika"
ós a „kombinatorikus fonetika" kapcsolatára (100). Könyvének leíró hangtani fejezetei
ben ismételten utal arra, hogy az állapotban ott rejlik a változás lehetősége; hogy az
aspirált th számos alkalommal változott át affrikátává és réshanggá (43), a hangkörnye
zet hatására velarizált ill. palatalizált l útja gyakran kétfelé vált (45), stb.
A nyelvész olvasó szűkebb szakmájának, érdeklődósének megfelelően hiányolja
majd ezt vagy amazt MALMBERG könyvéből. Ügy hiszem, joggal keveselhetjük — a
fonetika újabb fejlődésének irányát tekintve — a híradástechnikának szentelt kurta
oldalt. Pontosabban: kifogásolható, hogy ez helyettesíti a kommunikáció kutatásról szóló
fejezetet. A híradástechnika alkalmazta a fonetika eredményeit és cserében kutatási
eszközöket adott. A kommunikáció-elmélet új perspektívát nyit, új utat jelöl ki a fone
tikai kutatás számára.
Hiányzik az akusztikai ós fiziológiai fonetikáról szóló fejezet után a „perceptorikus
fonetiká"-ról szóló. A beszédészlelés („speech récognition") az utóbbi évtizedek folyamán
központi kérdéssé vált, mely egyaránt foglalkoztatja a nyelvészt, a pszichológust és a
híradástechnikust. Az ezen a téren elért új és meglepő eredmények bizonyára felkeltették
volna a laikus olvasók érdeklődését is. Nem kerül szóba például, milyen szerepet játszik
a magánhangzók átmeneti fázisa az előző mássalhangzó észlelésénél. Holott ezek a tapasz
talatok érdekes fonológiai problémákat vetnek fel: bizonyos esetekben egy (p) vagy (k)
fonéma leginformatívabb jegye nem a (p) vagy (k) szegmentumban, hanem a következő
magánhangzó szegmentumában rejlik. (Nagy figyelmet szentel a beszédészleléssel kap
csolatos kérdéseknek egy másik magas színvonalú népszerűsítő fonetika: PETER B.
DÉNES és ELLIOT N. PINSON „The Speech Chain" A beszédlánc c. könyve (Bell Telephoné
Laboratories 1963). MALMBERG könyvében a fül, a hallás csak mint kutatási eszköz
szerepel (87) és nem mint a kutatás tárgya. Kár, hogy semmi hely nem jutott a nemrégi
ben kialakult diszciplína, a hangstilisztika számára (F. TROJAN). Felvethető, hogy viszony
lag sok szó esik a régi műszerekről, viszonylag kevés az újakról (88 és k.). A vokóder
például nem kerül szóba.
A szükségképpen szűkre méretezett (negyven címet tartalmazó) általános fone
tikai bibliográfiában is szerepelnie kellene, úgy hiszem, PANCONCELLI—CALZIA, TRTJBETZKOY, VON E S S E N , E. ZWIRNER nevének.

A szakmabeli és a laikus olvasó egyaránt talál majd olyasmit is a könyvben,
amivel nem ért egyet. A recenzens például a „hangsúlyokról" („Accents") szóló fejezettel
nem tud megbékélni. MALMBERG régi hagyományt követve állítja szembe az erősségi
hangsúllyal (intensity accent) vagy nyomatékkal (stress) a „zenei hangsúly" (musical
stress)-t. Ez a kategorizálás, véleményem szerint, nem célszerű és nem idomul sem a
fizikai, sem a nyelvi tényekhez. MALMBERG, tévesen, párhuzamosságot tételez fel a na
gyobb akusztikai energia, ill. nagyobb hangosság (loudness) között („intensity accent"-ről
beszél utóbbi esetben). A hangsúllyal kapcsolatos akusztikai és elektrofiziológiai vizsgá
latok során azonban egyre világosabbá válik, hogy igen gyakran a kisebb erőkifejtéssel
ejtett szótagok a hangosabbak, a hallgatók azonban ilyenkor is a nagyobb erőkifejtéssel
ejtett szótagot érzik nyomatékosnak, sőt ezt vélik hangosabbnak is. (I. MAHNKEN—
M. BRAUN, Zum „expiratorischen Akzent" im Russischen: ZPhonetik "VT —1952, 208 —
219; I. Fónagy, Elektrophysiologische Beiträge zur Akzentfrage: Phonetica II—1958,
12—58). A hangokban rejlő információ — a relatív időtartam, a dallammenet, a hangszín
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módosulása, és végül, de nem utolsósorban a relatív hangosság és a szótag dinamikai
menete — alapján rekonstruálják a hangképzés folyamatát, megállapítják, melyik szó
tagot ejtette a beszélő nagyobb erőkifejtéssel. A nyomaték nyelvi kategóriájának tehát
a nagyobb erőkifejtés felel meg fiziológiai szinten és a nagyobb erőkifejtést tükröző
jegyek komplexuma az akusztikai szinten, s nem a hangosság vagy a hangmagasság.
A nyomaték anyagi bázisa mindig a nagyobb erőkifejtés, akár a hangosság lép előtérbe
(mint az angolban), akár a hangmagasság (mint a franciában vagy magyarban), akár az
időtartam (mint az oroszban vagy olaszban). A nyomaték nyelvi kategóriájának egységét
bontjuk meg, ha ezek alapján „hangossági", „zenei" vagy „kvantitatív" hangsúlyt
különböztetünk meg. A „zenei hangsúly" terminus egyik hibája, hogy összetartozó
dolgokat szétválaszt. Ennél is nagyobb hiba, hogy össze nem tartozó dolgokat egy foga
lomba sodor. Egyfelől a frekvencia menet módosulásában tükröződő nagyobb erőkifej
tést jelölik — és jelöli MALMBERG is (80. 1.) — e szóval, másfelől a modalitást vagy attitűdött kifejező (83. 1.) vagy szavakat megkülönböztető (84. 1.) hanglejtésformákat.
A „zenei hangsúly" kifejezést törölni kellene a fonetikai terminológiából. A. MARTINET
ezeket a félreértéseket akarja eleve kiküszöbölni, amikor így határozza meg a hang
lejtést (intonation): „Azt nevezzük hanglejtésnek, ami megmarad a dallamgörbéből,
miután kivontuk belőle a tonális [ = szavakat megkülönböztető] és akcentuális [ = ki
emelő] jegyeket == (what we should call intonation is . . . what remains of the mélodie
curve of speech once all tonal and accentuai features hâve been extracted)" (A Functional View of Language. Oxford 1962, 35. L).
Nem tesz különbséget a szerző az alaphang frekvenciamenete (az akusztikai szint)
és a hanglejtés (a nyelvi szint) között. A könyv elején az egyik fejezet a hanglejtést
•(pitch) állítja szembe az intenzitással („Pitch and intensity"). Az intenzitás fizikai
fogalom, a hanglejtés nyelvi kategória. A hanglejtés leglényegesebb fizikai bázisa kétség
telenül az alaphang frekvenciamenete, de a kettő kapcsolata nem egyszerű, és a hang
magasságélmény kialakításában más tényezőknek — a hangszínnek, időtartamnak és
nem utolsósorban éppen az intenzitásnak —, is szerepe van. Nem áll, hogy „frequency
alone is responsible for the pitch of the tone" (7). Elegendő ezzel szemben MEYER—
EPPLER suttogott mondatok dallamával kapcsolatos vizsgálataira utalni.
A könyv minden bizonnyal több kiadást is megér majd. Talán érdemes lenne majd
itt-ott néhány kisebb módosítást eszközölni. A hangszintézisről szóló bekezdést olvasva
{19 és k.) az olvasónak az a téves benyomása támadhat, hogy a „pattern playback"
módszer a hangszintetizálás egyetlen lehetséges módszere. Utalni kellene a többi eljárásra
is. — A register fogalmát beveti, de nem határozza meg a szerző (25) —. „The average
is form 100 to 150 c/s for a man, 200 to 300 for a woman" (26). A középértéknek nincs
latitüdje. — Nem világos, hogy miért szerepelnek a glottális hangok a The tongue c.
alfejezetben (31). A 30. lap szerint az 1, m, n, v stb. hang „rendes [értsd: nem suttogott[
beszédben mindig zöngés". A 44. lapon utal a szerző arra, hogy az m bizonyos hangtani
helyzetben zöngétlen a franciában. Ezek az ellenpéldák szaporíthatok lennének. —
A fonéma és a fonológia mibenlétéről csak a 93. laptól kezdve beszél a szerző. Fonémákról,
variánsok fonémává alakulásáról (48), kombinatorikus variánsokról (58), suprasegmentális
fonémákról (80) addig is olvasunk.
A nyelvészet a fonetika iránt érdeklődő közönség és a szakemberek minden bizonyjiyal ugyanolyan örömmel és hálával fogadják Malmberg „Phonetics"-ét akárcsak a
könyv első, francia változatát.
FÓNAGY IVÁN

V. M. Schirmunski : Deutsche Mundartkunde
(Vergleichende Laut- und Formenlehre der deutschen Mundarten). Berlin, 1962.
Akademie-Verlag. XV, 662 1. (Veröffentlichungen des Instituts für deutsche
Sprache und Literatur Bd. 25.)
VIKTOR ZSIRMÜNSZKIJ professzor évtizedek óta foglalkozik német nyelvjárásokkal,
HeMei^Kan düajieKmonozun című összefoglalása oroszul 1955-ben látott napvilágot. Ennek
átdolgozott német kiadása a jelen munka, amely nem csupán a germanisták számára
kitűnő szakkönyv, hanem sok kérdésben az általános dialektográfia számára is tanul
ságokkal jár. A szerző bevezetésében külön foglalkozik a helyi nyelvjárások (Lokalmund-
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arten) kutatásának elméleti kérdéseivel, az első rész a német nyelvjáráskutatás kritikai
áttekintése, a munka végén pedig történeti fejlődésrajzot olvashatunk a német nyelv
járásokról. A tulajdonképpeni összehasonlító anyag két nagy tömbből áll: összehasonlító
hangtan és alaktan tárgyalja mindazokat a német nyelvi jelenségeket, amelyek nyelv
járási megoszlásúak. A munka bevezetőjében ZSIRMUNSZKIJ a szókincs és a mondattan
német dialektológiáját is áttekintette, ennek a két fejezetnek a közlésétől azonban el
tekintett, részben terjedelmi okokból, másrészt pedig azért, mivel egy ilyen összefoglalás
előbb egy egész sor elméleti,-metodikai kérdés tisztázását követelné meg.
Már maga a kutatás területe is igen sokszínű: a német dialektusok megőriztek
bizonyos germán, törzsi jellegű nyelvi sajátosságokat, más vonások a középkori feudális
tagolódás nyomait mutatják, ezen kívül a német irodalmi nyelv kialakulása során egész.
sor olyan nyelvi rendszer alakult ki (az úgynevezett Halbmundart-dk), amelyek nyelv
járások fölé emelt, de mégsem igazán nemzeti jellegűek. A német nyelvatlaszok jobbára
még kiértékeletlen anyaga, a középkori német kirajzások nyelvtörténeti tanulságai, vagy
akár az oly sokat vitatott eredetű két Lautwerschiebung, és ezzel kapcsolatban a korai
germán törzsek helyes csoportosításának problémái mind igen szorosan hozzátartoznak
a mai leíró német nyelvjáráskutatás kérdésköréhez, és igazán csekély azoknak a kutatók
nak a száma, akik mindezeken a területeken egyaránt megbízható szakértőknek t a r t 
hatják magukat.
ZSIRMUNSZKIJ professzor a nyelvi egységesülés és differenciálódás kategóriái
szerint rendezve először azokkal a legáltalánosabb történeti jelenségekkel foglalkozik,,
amelyek a dialektusok kialakulását és életét kísérik. Abból a tételből indul ki, hogy
a nyelv az emberi társadalom legfontosabb gondolatközvetítő eszköze, amely éppen
közvetítő szerepe miatt n e m o s z t á l y j e l l e g ű. Ugyanekkor e g y s é g e s s é g é 
b e n illetve d i f f e r e n c i á l t s á g á b a n mindig annak a társadalomnak felel meg,.
amely társadalmi csoportjait tekintve maga is egységesülő vagy differenciálódó folya
matokat mutat. A nemzetségi szervezet idején a kialakuló nyelvek már létükben egy
egységet tételeznek fel, amely azután megbomlik, és létrejönnek a területi megoszlást
mutató nyelvi rendszerek. Ez a folyamat nem csupán egy indoeurópai ,,ősnyelv"-ből
kialakult egyes indoeurópai nyelvekre, hanem tovább is, az egyes nyelveken belül ki
alakult nyelvjárásokra is értendő. Az a kérdés azonban, hogy mikor beszélhetünk nem
zetségi vagy törzsi nyelvekről, mikor pedig nemzetségi, illetve törzsi dialektusokról,,
nem ilyen egyszerű. Igen gyakran megfigyelhető ugyanis, hogy az egyes törzsek (dialek
tusok) magukat is csak egy nagyobb társadalmi egység (nyelv) részének tartják, és ez
meg is felel annak a ténynek, hogy a törzsek közti közös kereskedelem, hadi vállalkozások
nem csupán ősi és egyre inkább homályba vesző kapcsolatokat őrizhetnek meg, hanem
ezek újjáalakulásához, vagy felelevenedéséhez is vezethetnek. A germán törzsi dialektusok
ilyen szemlélete különösen a g ó t nyelvnek a közgermánon belül való elhelyezése szem
pontjából fontos. Amikor az osztálytársadalom és az állam kialakul, a korábbi vérségiterületi megoszlás helyébe társadalmi-területi kerül, az eddiginél sokkal inkább megerő
södnek azok a helyi kötöttségek, amelyek a mai német dialektusok egymástól való el
téréseinek legláthatóbb vonásait eredményezik. Ujabb probléma vetődik fel a közös,
„nemzeti", „irodalmi" nyelv kialakulásával kapcsolatban. MARR ismert glottogóniaelmélete szerint ez ugyanis mindig népkeveredéssel magyarázható. A német nyelvterület
pedig igazán bővelkedik eltűnt és megmaradt más nyelvek emlékeivel, és eddig is sok
olyan munka látott már napvilágot, amelyek szerzői ezt vagy azt a német nyelvi válto
zást, sajátosságot hajdani kelta, megalith, szláv, vagy akár etruszk, jafetita és még
kalandosabb népkeveredéssel indokolták. ZSIRMUNSZKIJ ezzel szemben azon a nézeten
van, hogy az érthetetlennek tűnő német nyelvi változások b e l s ő k e l e t k e z é s ű e k ;
sőt az irodalmi, nemzeti nyelv kialakulása mégcsak nem is közös eredet, hanem a később
egységesülő életmód eredménye lehet csupán. A helyi dialektusokon felülemelkedve ezért
alakul ki olyan soká a végleges német nemzeti nyelv. A nemzeti nyelv csak a nemzet
fogalmához kapcsolódhatik, ezt pedig ZSIRMUNSZKIJ jellegzetesen a kapitalizmus korába
illő jelenségnek tartja. (Természetesen már korábban is kialakulnak nagyobb helyi
dialektusfeletti nyelvi normák, nem egyszer az uralkodó osztályok vagy rétegek haszná
latára, írással is támogatva.) Történeti áttekintése végén a szerző még a jövőbe is vet
egy pillantást: szemmel láthatólag az a véleménve, hogy a nyelvjárások eltűnnek. Erős
sége a könyvnek mindig konkrét tényekre építő módszere, amely azonban éppen meg
bízhatóságánál fogva egyaránt alkalmas a kötet elején olvasható elméleti, és a kötet
végén megtalálható nyelvjárástörténeti következtetések levonására.
VOIGT VILMOS:
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Hoffmann T a m á s : A gabonaneműek nyomtatása a magyar parasztok
gazdálkodásában
Budapest,

1963. A k a d é m i a i K i a d ó . 374 1. + 2 melléklet

1. A magyar nyelvtudomány, különösen pedig dialektológiánknak mai nyelv
járásainkkal foglalkozó ága szoros kapcsolatban van a néprajztudománnyal. Ez a szoros
kapcsolat nemcsak abban mutatkozik meg, hogy a néprajzi tárgyú feljegyzések — a
tárgyi néprajz terminológiai adatai, a folklore szövegei — fontos forrásai a nyelvtudo
mánynak, hanem abban is, hogy dialektológiusaink legnagyobb része foglalkozott nép
rajzi kérdésekkel is. Többé-kevésbé mindnyájan beleártottuk magunkat a néprajz egyik
másik kérdésébe, ha egyébképpen nem, adatközléssel. Vannak közös problémáink, olyan
munkaterületeink, amelyeken néprajztudósoknak és nyelvészeknek egyaránt akad bő
ségesen tennivalójuk (ilyenek például a magyar névtan sürgető feladatai). S ha olvassuk
a néprajzi folyóiratokat vagy kezünkbe veszünk egy néprajzi monográfiát, sokszor
örülünk, sokszor sajnálkozunk aszerint, hogy tekintetbe veszik vagy nem veszik tekin
tetbe a nyelvtudomány szempontjait néprajzi íróink. A panasz, hogy nem veszik tekin
tetbe, régi keletű, és ugyanolyan régi keletű az ellenszemrehányás is, hogy a nyelvészek
sem veszik tekintetbe a néprajztudomány követelményeit. Mindkét fél többé-kevésbé
jogosan marasztalja el a másikat, de talán a nyelvészeknek azt a kívánságát, hogy a
nyelvjárási szövegeket és a nyelvjárási terminológiát legalább nagyolt fonetikus átírás
ban közöljék néprajztudósaink, viszonylag könnyen ki lehetne elégíteni. Egy másik,
még ennél is könnyebben kielégíthető kívánságunk volna, hogy a néprajzi leírások alapján
lokalizálni tudjuk a terminológiát. Sajnos, sok esetben nem derül ki a néprajzi szövegekből,
hogy a szerző a néprajztudomány műszavát használja-e egy-egy esetben vagy helyhez
köthető népnyelvi műszót-e.
Nem volna azonban sem méltányos, sem célravezető most és ebben a keretben
tárgyalni ezt a kérdést. A különböző tudományágak összehangolásának fő problémáit
előbb-utóbb mindenképpen rendezni kell, hiszen elsőrendű gazdasági, pénzügyi érdek
fűződik ahhoz, hogy bármilyen — nagy fáradsággal — összegyűjtött anyagot olyan
formában publikáljunk, amely forma kielégíti mindazoknak az igényeit, akik abból
a publikációból adatokat merítenek. — Legalább ennyit mégis el kell mondanom, mert
az ismertetendő műben igen gazdag nyelvjárási anyag van közzétéve, szövegek a nyelv
terület különböző pontjairól, de még megközelítően sem fonetikus feljegyzésben. S ez az
egyetlen, a nyelvész szemével nézett hiányossága a könyvnek.
2. HOFFMANN TAMÁS nagyszabású monográfiája ugyanis kimerítő részletességgel
és alapossággal a szemnyerés különféle módozatai közül a nyomtatást vizsgálja. A nyom
tatással kapcsolatos nyelvi problémákat is olyan behatóan tárgyalja, hogy ezen a téren
általában nyelvész olvasóját is kielégíti. Mielőtt azonban a bennünket közelebbről is
érintő néhány részlethez fűznék megjegyzést, legalább nagy vonalakban ismertetem a
mű tartalmát.
A könyv a bevezető, az összefoglaló fejezeten és az adattári részen kívül három
főrészből áll. Ezekben a szerző a következő kérdéseket vizsgálja: 1. A munkafolyamat
helye, üzemszervezeti feltételei; 2. A munka technológiai változatai — a paraszti kísér
letezés és a termelőkapacitás kérdései; 3. A nyomtatók vállalkozásai, azaz a munka
szervezeti formái. Az első kettő ezek közül több alfejezetre tagolódik. — Anyagának
földrajzi elrendezését, adatainak lokalizálását az 1895. évi helységnévtár alapján végezte
el (22). Forrásai között a legtágabb értelemben vett nyelvemlékek — okleveles anyag,
kéziratos források, nyomtatott művek, szójegyzékek, szótárak — éppen úgy szerepelnek,
mint több száz parasztember és asszony válaszai.
Az első főrész hat fejezetében a szerző vizsgálja a szérű változatait, a horreum—
szérű—csűr problémáját; bemutatja a szérűt a paraszti lakótelepülésen belül és a szálláskertben; foglalkozik az alkalmi használatú szérűk kérdésével s ennek kapcsán a vontatózás eredetével, végül pedig a Pesty-féle gyűjtés alapján megvizsgálja azokat a hely
neveket, amelyek a munkafolyamat helyére, üzemszervezeti feltételeire vonatkoztat
hatók (122 kk.). Az alább részleteiben is érintendő néhány kérdésen kívül felhívom a
figyelmet arra, hogy szerzőnk a 47. és következő lapokon elemzi néhány XV—XVI.
századi kódexünknek vallomását a szemnyerés színhelyéről és módjáról; megállapítja,
hogy a szemnyerés szérűn, szabad ég alatt vagy építményben történt, állati erővel való
nyomtatás vagy emberi erővel való cséplés útján (51). — A helynevekkel foglalkozó
fejezetben hangsúlyozza: „itt most nem annyira a nyelvi vizsgálat, a helynévkutatás
nyelvészeti törekvései kerülnek majd előtérbe, hanem a termeléstörténet, közelebbről
12 Nyelvtudományi Közlemények LXVII/1
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a paraszti termelés, a paraszti munka és így a paraszti életforma történeti rekonstruk
ciójának lehetőségei" (123). A megvizsgált helynevekben a következő közszói elemek
fordulnak elő: szérű (124—8), kert (128 — 32), szállás (132 — 7), lóger (137—9), szín (139;.
e szóval alakult helynév a Pesty-féle gyűjtésben nincs), pajta (139—41), csűr (141 — 3),
istálló (143 — 5). A lóger és a szín problémájára később is visszatér (154—5), s a hely
nevekkel kapcsolatos kérdések értékelésében felhasználja a statisztikai módszert is (162).
Megállapítja, hogy a külterjes agrotechnika műszavai, „amelyek az idők folyamán hely
nevekként merevedtek meg, és ilyen, valóban kikristályosodott formájukban olykor
napjainkig is őrzik emlékét rég kihalt, mert elavult, de annál több fáradságos küszködéssel
járó termelő eljárásoknak és a termelő emberek életmódjának" (151). ,,A helynevek
tehát általában . . . tükrözik mindazokat a folyamatokat, amelyek a Kárpát-medence
agrár-fejlődésében az extenzív üzemszervezeti formák kialakulását és további módosu
lásait jelentik" (163). Ehhez hozzátehetjük, hozzá kell tennünk, hogy a helynevek számos
más vonatkozásban is tükrözik az elmúlt korok különféle viszonyait, s igen sürgető
feladat volna országos méretekben elvégezni a gyűjtőmunkát, azt a munkát, amelyet
Zala megye elvégzett s a gyűjtés eredményét 1964-ben meg is jelentette.
A második főrész első fejezete a nyomtatómunka ismertetése (164—6), egy paraszt
ember elbeszélése, de nem fonetikus közlésben. Majd a munka eszközeit veszi sorra
(166—74): villa (167 — 8), gereblye (169 — 71), szemhúzó (171), felező seprű (171), szóró
lapát (171—3), véka (173 — 4). Bemutatja szerzőnk a nyomtatómunka alapváltozatait
(174 — 9), az ágyás.formáit (179 — 85). Külön fejezetet szentel az állati munkaerő kérdé
sének (185 — 97). Öt részletben tárgyalja a nyomtatótechnika táji változatait és normáit
(197 — 228). Vizsgálja a nyomtatómunka termelékenységét (228 — 84) és az emberi munka
erő problémáit (285 — 93).
A harmadik főrész a nyomtatók vállalkozásaival foglalkozik. Bőségesen közöl
szövegeket (299 — 304, 321 — 6, 338—40), de nem fonetikus lejegyzésben.
Az egész műhöz rövid összefoglalás (342 — 9) és adattár (350—74) zárja be a
kötetet.
3. A következő sorokban néhány részlethez fűzök megjegyzéseket.
Helyesen hangsúlyozza szerzőnk, hogy a szérű és a csép szavak önmagukban még
nem világosítanak fel arról, hogy a cséplés vagy a nyomtatás hogyan zajlott le. A kutatás
nak a munkafolyamatok rekonstrukciójára kell törekednie (21 — 2). — Az 1343-i lóca
graminalia adat értelmezésében nézetem szerint szerzőnknek van igaza: a prata szino
nimája s nem 'szérű' (41). — Igaz ugyan, hogy ,,. . . a csép jövevényszó átvételének ideje
hangtörténetileg nem rögzíthető" (52), de az is bizonyos, hogy — szókezdő cs-je miatt —
korainak kell lennie (vö.: Kniezsa, SzlJsz. I, 125 — 6; Bárczi, Hangt. 2 111 — 2). — Egy
1436-i hombra adatban szerzőnk az umbra szót véli felismerni, s tárgyilag aborát lát
mögötte; úgy gondolja, hogy ez az umbra 'árnyék' voltaképpen szín szavunk fordítása
(67). Ez utóbbit el is fogadhatjuk, de nem szabad elfelejtenünk, hogy magának az árnyék
szónak is volt 'szín, kunyhó, sátor' jelentése, tehát nem a szin-t, hanem az árnyék-ot
fordították a hombra 'umbra' szóval. Hogy ez t á r g y i l a g 'abora' is lehetett, azt
én nem látom lehetetlennek, de bizonyítottnak sem. — Az ágy kétségtelenül finnugor
eredetű szó, de szótörténeti vonatkozásban van még tisztázandó probléma vele kapcso
latban (179 — 80). Meg kell említenem, hogy e szavunknak mai uralkodó jelentése 'fekvő
hely', semmi esetre sem 'ágynemű', mint szerzőnk írja.
A könyv más elvek szerint van szerkesztve, mint a nyelvészeti kiadványok, de
gondosan és következetesen, egy-két szeplő, apró szépséghiba mégis benne maradt a
kinyomott szövegben. így például nem tudom, miért kellett a Forcellini nevet latinosítani (Forcellinus). Sajtóhiba van a 40. lap első sorának kurzívan szedett latin szövegé
ben: terra terre helyett, iugere iugera helyett. A 42. lapon: ,,. . . az élet parancsoló szüksége
írta normative elő, illetőleg szolgáltatott nagyszámú mintát, e l ő k é p e t . . . " Miért
van itt szükség a Vorbild fordítására? Miért írja a kódexeket Codex alakban (47 stb.)?
Nyilvánvaló sajtóhiba, de többször is előfordul a „száll < szállás" formula (134, 135).
Szokatlan szóhasználat: „amelyet m u t a t é k n a k megemlítettünk" (148); mutatóban,,
példaképpen vagy ilyenféle inkább helyénvaló volna. A 154. és a 161. lapon többször is
szerepel a fémjelzett szó némileg szokatlan kapcsolatokban. Pongyolában maradt a 154.
lap ötödik-hatodik sorában olvasható, zárójelbe tett mondat, s találunk még egy-két
— nem értelemzavaró — sajtóhibát.
4. Ezek a szóvá tett apró szépséghibák azonban nem homályosítják el a gazdagon
illusztrált monográfia alapvető érdemeit. Legfontosabb szempontjának, a munkaterme
lékenység rekonstrukciójának következetes érvényesítése révén a nemzetközi szakiro
dalom hasonló témájú monográfiáit is felülmúlja, s fő érdemeit természetesen nem nyelv
tudományi, hanem néprajzi és gazdaságtörténeti folyóiratokban kell s lehet igazán:
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méltatni. Számunkra főképpen a reáliákra alapozott szótörténeti fejtegetései hasznosak
és igen tanulságosak. Egyszersmind felhívja figyelmünket olyan tennivalókra, amelyeket
nyelvészeknek kell elvégezniük. Már említettem fentebb is a földrajzinév-gyűjtés kér
dését. Megemlítem most a magyar történeti szóföldrajz sokáig nem halasztható művelé
sének, a történeti szóföldrajzi kutatások megindításának problémáját. (A munka olvasása
közben az 54. lapnál jegyeztem meg: történeti szóföldrajz; milyen jó volna, ha volna!)
A könyvet külsejében is szép formában jelentette meg az Akadémiai Kiadó.
Illusztrációi — térképek, rajzok, fényképek — és a különféle táblázatok igen hasznos
szemléltető anyagot tárnak az olvasó elé.
Hoffmann Tamás ebben a munkájában, bár maga többször is hangsúlyozza ered
ményeinek feltevés jellegét, hipotetikus voltát, maradandót alkotott. Hiszen ha egyik
másik feltevése a jövőben nem bizonyulna is időt állónak, a feltárt források, az össze
gyűjtött anyag, megszólaltatott adatai nem fognak elavulni.
PAPP LÁSZL6
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MUNKATÁRSAINKHOZ!
Kérjük munkatársainkat, hogy a szerkesztőség és a nyomda munkájának
megkönnyítése érdekében vegyék figyelembe a következőket:
1. A kéziratokat szabványos papírlap egyik oldalára gépeljék.
2. Egy lapra legfeljebb 30 sort, soronként legfeljebb 60 betűt írjanak.
3. A kézirat szövegében a következő jelzéseket használják:
(nyelvi
adatok jelölésére),
ritkított (értelmi kiemelésre) ,=félkövér
(alcímek betű
típusaként) ,^^=lcapitálchen (a szerzők nevének kiemelésére).
4. A kézirat géppel írott szövegében az utólagos javításokat, a fonetikai
jeleket tintával írják.
ő. A folyóiratok és sorozatok kötetszámát római számmal irják. A kötet
szám és lapszám közé vesszőt tegyenek.
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