
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 Green-
berg-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
ta t tam 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 szemito-
hamita 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 ,,Fekete-
Afrika" 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
tot ták 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
tot ták saját neveinek mesterséges összegezéséből alakították ki (a hotten
tot ták saját neve khoi 'ember', a busmanoké san). v' 

Ha 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, BLEEK munkás
ságával. E kutatásokra MEINHOF te t te fel a koronát, aki az összehasonlító 
módszer útján pontosan kidolgozta a hangtör vény 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 mutat tak, 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 (DREXEL) . A szudáni nyelvek köréből tehát számos nyelv leválik, 
-és a bantu felé hajlik. Sok más szudán-guineai nyelvet viszont hamitanak 
tar tanak 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. Ha 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 rokonit ja, s ezt a 
nyelvcsaládot ismét a hamitával vonja szorosabb egységbe, valamint H O M -
BURGERnek 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 indo-
germanisztika 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 
XIX. 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, kusita-
mint ahogy MEINHOF 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 hosszabb-
rövidebb 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 fvolt 
az újgrammatikus iskola programjának központjában,1 a nagyobb összefog-
lalási kísérletek sziszifuszi vállalkozások maradtak. A kutatók kompromisz-
szumokra 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 nyelv-
nevének 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 pullo-
alakból 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 név 
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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
tóknak 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 t e r é n 

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 MEINHOF, 
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 (MEILLET—COHEN 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 (MEILLET—COHEN 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. 7Vö. GUTHRIE (1948: 22—23) megjegyzéseit 
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A) Az afrikai nyelvek általában 

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

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 dentá-
lisokkal; 

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 r e n d s z e r t e r é n 

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 t e r é n 

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 n y e l v e k r e j e l l e m z ő s a j á t s á g o k 

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 szudán-
guineai 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 n y e l v e k r e j e l l e m z ő 

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 egy-
szótagos 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 it t meg példának, vannak nyelvek azonban, amelyekre nem jellemző a 
politonalitás (hausza) ; 

3. a k ő i n n y e l v e k r e j e l l e m z ő s a j á t s á g o k 

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 MEINHOF 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 nyelvei-

11 Lásd WELMERS (1949) számításait. 



AZ AFRIKAI NYELVEK OSZTÁLYOZÁSÁNAK PROBLÉMÁI 49 

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 GREENBEEG 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 GREENBERG elmélete egészen új távlatot nyitott az afrikanisták 
előtt. A szerző néhány bírálat nyomán módosításokat te 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, 
tehá 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 MEIN-
HOFot 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. 

4 Nyelvtudományi Közlemények LXVII/1 
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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 GEEENBERG 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 MEINHOF 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. Kva ,, ,, 
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. Kat la 

I I . Nílus-Szaharai nyelvcsalád 
H.A. Szongaj ág (1)' 
II .B. Szaharái ág 
II.C. Mába ág 
H.D. Fur 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 
I I .E. l .6 . Temein, Teisz-um-Danab 
II .E. l .7 . Merarit stb. 

15 Eltekintve számos afrikanista kortársától, WESTERMANN mindig hű maradt a-
hangtörvények 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 
IH . 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 

I I I .E. Csádi ág 
I ILE . 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. Szómra j 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. 

4* 
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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 tar tot t nyelvekből áll. Et től eltekintve „Fekete-
Afrika" 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 i t t található a nílusi nyelvek (Niloti-
sche Sprachen) csoportj korábban sokak által hamitának tar tot t 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.17 

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 mutat tak 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 (MEIL-
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 [MEILLET—COHEN 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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J.H.GREENBERG RENDSZERE 

I.A.1 
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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. Nyugat-
Atlanti csoport 
(az adyukru nyelv 
kivételével) 

X i n . Elefántcsont
part — dahomey i 
csoport 

XVI. Sénégal— 
guineai csoport 

1. Északi bantuid 
csoport 

2. Északi középső 
bantuid csoport 

I I . Mande nyelvek 
(a gan kivételével) 

I.A.2. Mande csoport XIV. Niger—sóné-
gali csoport 

Ngo-Nke nyelvek 
(a szongaj kivé
telével) 

V. Gur nyelvek I.A.3. Voltai (gur) 
csoport 

XII. Voltai csoport 2. Északi középső 
bantuid csoport 

3. Déli középső 
bantuid 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 
csoport 

XI. Alsó-Niger 
csoport 

XIII. Elefántcsont
part —dahomey i 
csoport 

XV. Elefántcsont
part—libériai 
csoport 

Kebu nyelv 
(2. Északi kö
zépső bantuid 
csoport) 

4. Déli bantuid 
csoport 

Manfu nyelvek 

VII. Elszigetelt nyel
vek csoportja 
(nigériai nyelvek) 

VIII. Elszigetelt (nem 
főnévi osztályrago
zó) nyelvek cso
portja 

I.A.5. Benue-Kongó 
csoport 

X. Niger—kameruni 
csoport 

Longuda (VII. Elszi
getelt nyelvek cso
portja) 

VIII. Elszigetelt nyel
vek csoportja 

IX. Csádi nyelvek 

I.A.6. Adamaua— 
Keleti csoport 

VT. Ubangi csoport 
VIII. Chari csoport 
IX. Niger—csádi 

csoport 
X. Niger—kameruni 

csoport 

Vule nyelvek 
Manfu nyelvek 
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DELAFOSSE GREENBERG DREXEL-SCHMIDT 

I.B. Kordofani ág 

I. Nílus—csádi csoport I .B.l . Koalib csoport 5. Keleti bantuid csoport 

Tegali 
(I. Nílus—csádi csoport
ból) 

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. kordo
fani 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 Nílusi nyelvek 

II . Nílusi-abesszíniai 
csoport 

II.E.1.2. Murle stb. al
csoport 

— 

Barea 
(az I. Nílus—csádi cso
portból) 

II.E.1.3. Barea Hamita nyelvek 

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. al
csoport 

— 

I. Nílus—csádi csoport U.E. 1.7. Merarit stb. al
csoport 

— 
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DELAFOSSE GREENBERG DREXEL—SCMIDT 

I. Nílus—csádi csoport U.E. 1.8. Dagu stb. al
csoport 

— 

II . Nílusi—abesszíniai 
csoport 

U.E. 1.9. Nílusi nyelvek 
alcsoportja 

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 

Vule nyelvek 

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 Lendu (Vule nyelv) 

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 — 
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III . Afroázsiai nyelvcsalád 
Csak a HLE. Csádi ágat ismertetem: 

WESTERMANN—BR Y AN GREENBERG DELAFOSSE SCHMIDT—DREXEL 

X. Csado-Hamita 
nyelvek 

1. Hausza stb. cso
port 

IX. Niger—csádi 
csoport 

Hausza 

X. Csado-Hamita 
nyelvek 

2. Kotoko csoport VIII. Chari csoport 
IX. Niger—csádi 

csoport 

Kanuri nyelvek 

IX. Csádi nyelvek 3. Bata-Margi cso
port 

IX. Niger—csádi 
csoport 

— 

— 4. Hina stb. csoport IX. Niger—csádi 
csoport 

— 

— 5. Gidder Gidder (a IX. Niger-
csadi csoportból) 

— 

IX. Csádi nyelvek 6. Mandara, Gamer- IX. Niger—csádi 
csoport) 

— 

— 7. Muszgu Muszgu (a IX. Niger-
csadi csoportból) 

Muszgu (Kanuri 
nyelv) 

X. Csado-Hamita 
nyelvek 

8. Bana stb. csoport IX. Niger—csádi 
csoport 

— 

X. Csado-Hamita 
nyelvek 

9. Szomraj stb. cso
port 

V n i . Chari csoport — 

A 3, ill. 4 különböző osztályozási rendszert GREENBERG elképzeléséhez 
viszonyítva muta t tam be. A többi egymásközt is más-más összefüggést ad. 

A bantu nyelvek osztályozása: 

A. Délkeleti csoport: 
zulu, xhosa, swazi, csvana, szuto, venda, ronga, tonga, tszva stb. nyelvek 

B. Központi déli csoport: 
sona stb nyelvek 

C. Központi keleti csoport: 
nyandzsa, kinga, nkonde, konde stb. nyelvek 

D. Központi északi csoport: 
bemba, lamba, jembe, luba stb. nyelvek 

E. Központi nyugati csoport: 
lunda, csaze stb. nyelvek 

F . Keleti partvidéki csoport: 
szuahéli stb. nyelvek 

G. Keleti csoport: 
csambala, csaga, szagara, mvezi, hehe stb. nyelvek 

H. Északkeleti csoport: 
kavirondo, kamba, (gi)kuju, nande, hunde, ruanda, rundi, rega stb. nyelvek 

I . Délnyugati csoport: 
ambo, herero, hűmbe, nyengo, szubija, (csi)tonga, mbunda, mbundu stb-
nyelvek 

J . Nyugati partvidéki csoport: 
jaka, szongo, nzadi, kvango, (ki)kongo, stb. nyelvek 
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K. Nyugati csoport: 
bűbe, nyári, kumu, duala, szanaga, mpongve, kota stb. nyelvek 

L. Északnyugati csoport: 
dinga, teke, fang, (e)vondo stb. nyelvek 

M. Cuvette (medence) csoport: 
gengele, mbole, (e)konda, ngando, mongo, nkundo stb. nyelvek 

N. Északi csoport: 
ngombe, rumbu, ngbele, bva stb. nyelvek 

4. Greenberg bizonyítékai 

/ . Kongó-kordofani nyelvcsalád 
GREENBERG a nyugat-atlanti csoportot teljesen WESTERMANN érvelése 

nyomán alakítja ki, és a nyelvág többi nyelveit szintén WESTERMANN nyugat-
szudáni 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 SWADESH-
féle listával (100-as, illetőleg 200-as), amely a glottochronológiai összehasonlí
tás alapja, csak helyenként módosította GREENBERG 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 
GREENBERG (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 ta 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 szóösszehasonlítá-

19 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 efik bantu alapnyel v jelentés 

l.-bà •bàdé e: mindkettő, 
BA: kettő 

26..Hí kód- e: hozzátesz 
BA: nő, erős(nek 

2. -bá •bédé mell lenni) 
3. bat bàd- számol 27. kpá kú- meghal 
A.bí -bé e: rágalmaz 28. -kpè -gwè leopárd 

BA: gonosz(ság) 29. -kút -kúdu teknősbéka 
5. -bót -bódl kecske 30. ma mád- befejez 
6.-bók -bóka k a r 31. mén mèd- nyel 
7. -buá -bwá kutya 32. mbnó bm- l á t 
8.dahá dág- hagy 33. -nám nyàmà állat 
9.dé dá(ad) alszik 34. -nàn -nà négy 

10. -démè -démè nyelv 35.-nèn nbní e: szárnya 
11. diá dé- eszik BA: madár 
12. dbk dok- sző 36. nîmé dím- elolt 
13. -dór] -dú térd 37. niín -néné e : hosszú(nak lenni) 
14. don dbng- e: figyel BA: nagy 

BA: rendben van 38. -nuà -nwà száj 
15. dóm dóm harap 39. sák sék- nevet 
16. -dúr/ -dí gyökér 40. -sbr] -sé föld 
17. dw3í -dUb e: nehéz (nek érzik) 41. -suèné •s bni szégyen 

BA: nehéz(nek lenni) 42. iá -tátó három 
18. /áí pát- e: átölel 

BA: megragad 
43. -ták -tákb e: alja 

BA: fenék 
19. fiá pé- e: tűzifa 44. íe tè mond 

BA: éget 45, tém tém- e: vág 
20. /dí -púdb e: tajték BA: levág 

AB: hab, tajték 46. tíon tááno öt 
21 . -kár] -kádá faszén 47. -tó •té fa 
22. -Kfcó -kbk'b e: kakas 48. -tór] tb fül 

BA: szárnyas, 49. -tbr] tún e: vágy 
baromfi BA: kíván 

23. fcdr? -kódó e: magas (nak lenni) 50. wöt bód- megöl 
BA: nagy 51. yén -jáná gyermek 

24. kórja -kádá r á k 
25. fcôp -kbbú köldök (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 meg
magyarázható a nyugati szudáni alapnyelvi *u és *i alakokból való új alko
tásként, 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 MEINHOF ellenérveivel 
kell megküzdeni. MEINHOF (1912) ugyanis e nyelveket hamitának tartja, habár 
csak a maszai adataiból következteti ki ezt a nézetét. GREENBERG kimutatja, 
hogy MEINHOF 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. dair -du 
2. didinga -ta 
3. barea -ta 
9. 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 

-i 

1. nubiai -i 
2. didinga -i 
6. temein -i 
9. silluk, | 

acsoli, J 
lango 
maszai -i 
bari -e 
kunama -i 
berta -e stb 
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B. nílus-szaharai család ágainak rokonsága 

mimi -tu, -d szongaj -an mába -i 
mába -tu mimi -ni mimi -i 

III. Afroázsiai 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 (LEPSIUS), és az ellenkező vélemények 
(DREXEL) 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 
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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 

efik kivétel bantu 
(tétel sorszáma) alapnyelv 

efik kivétel 
(tétel sorszáma) 

P 
b 
t 
d 
k 
gw 

f 
b 
t 
d 
k 
kp 

b) 

n 
32., 50. ny 

s 
36. j 

Nem szókezdő mássalhangzó 

n 
n 
s 
y 

b 
t 
d 

k 
g 

P 
t 
t 

k 
h 

c) 

m 
42. n 
1., 2., 23., 24., 
30., 31. ng 

Első szótag magánhangzója 

n 
n 

n 

à 
á 
è 
é 
s 
í 

à 
á 
è 
? 

a 
ù 

ó 
24., -51. ó 

0 
ó 

37. 
17. ú 

à 
ó 
ó 
ó 

? 

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

A bantu alapnyelvi második szótagbeli magánhangzónak 0 felel meg, de-
számos 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 alap- s z e r e r a d a t o k f ü l b e a d a t o k 
nyelvi adatok zárhang réshang nazális zárhang réshang nazális 

g k g ng g w/y ng 
k k X k k h k 
d t r nd d r nd 
t t d t t t t 
1 1 1 1 1 1 1 
D d d d D D 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, habár 
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. 

HOHENBERGER (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 nílus-
szaharai 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 : 

egy kettő három kéz szem fül száj 
teda toro ou agozo daho samo sumo ci 
kanuri tilo ndi yasko kela sim sumo ci 

Ha 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 „ket tő" alatti cu és ndi persze éppen úgy összefügghet etimoló-
gikusan, mint az előbbi két alak (ebben az esetben épp it t 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: 

egy kettő három kéz szem fül száj 
berti sang su soti yung sing — a 
i:eda toro cu agozo daho samo sumo ci 

Ha 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 „ket tő" 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
jának adatai közt szereplő BA jelzés a bantu alapnyelvi adatot mutatja. 



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

Nyelvcsoportok 

Szóegységek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

4. has kiszi puli 
banyun be:r 
kobiana, ") , 
n ' )abu 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 

bute bur 
dzsandzsi epuru 
BA pu 

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

| , 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 
kukuruku bi 

'sötétnek lenni' 
idoma obi 'sötét

ség' 

rése ubiru 
boritszu ebr 
efik obubit 

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 

mende puru 
szja foro 
boko púra 

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 



II . 
A niger-kongói nyelvek összehasonlított szóanyaga (13) 

Szókezdő dentális zárhangok 

Nyelvcsoportok 

Szóegységek 1. 2. 3 . 4. 5. 6. 

12. vág kpelle te 
vai tie 
mende tewe 

bwamu ta nyangbo te 
basza te 
guang te 

- mbum te 
ngbandi de 
zande de 

20. (le)esik manó to 
kpelle to 

kaszena to 
avuna tua 
kabre tolu 

tvi to 
likpe tsue 
igala ata 

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

37. köpés, nyál limba tutu 'köp' 
serbro Ou 'köp' 
fülbe tuta 'köp' 

avatime (si)ta 
eve ta 
joruba ito 

BA -ta mbum sa(m) 
vere ta(tu) 
csamba so(ra) 
gbaja sa 
ndogo tso 

38. só balante tom 
bidjogo nto 

legba to(m) 
kabre do(m) 

mbum to(m) 
mumuje tä 
gbaja to, tor) 

39. mond avuna ta 
dagari tohe 
csala tage 

adele ta 
eve ta 
bini ta 

bute ta 
BAí i 
efik te 'beszél' 

gbaja to 
banda to 



in. 
A niger—kongói nyelvek összehasonlított szóanyaga (13) 

Szókezdő dentális mássalhangzók 

Nyelvcsoportok 

Szóegységek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

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 bambára dumu mosszi dumi ' kebu dom bute nom daka lom 
balante doma 'eszik' csala do?j adele dor\. efik dom vére rom 

szuszu don 'eszik' kabre dum guang dur] BA dom mbum lor\ 
mba nomo 
amadi romgo 

13. nap (égitest dyula la dagari da gan la ' tűz' boritsu ula ' tűz' vére ula 'időszak' 
és időszak, 
hol mindkét £T'h mosszi da (re) 

minianka tyä(ga) - , ' [ óla ' tűz' idoma J 
mumuje ki 'égi

test ' 
jelentésben, mbum lo 'időszak 
hol csak az szango la 'égi
egyik vagy „ test ' 
csak a másik majogo ela 'égi
jelentésben) test ' 

darambo ora 'idő
szak' 

31. hosszú(nak Ijele dwal eve didi bute le 'mély' mbum di hosz-
lenni) bariba deeya nyangbo dada varvar (mambila) szú, mély' 

avuna lo 'mély- 'hosszú, magas da 'hosszú, ma- banda de 'hosz-
(nek lenni)' ínak lenni)' • 

akje du 
dzso (alapnyelv) 

gas(nak lenni)' 
BA de 

szú, móly(nek 
lenni)' 

gbaja du 

J> 
ala 'messze' 



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

Szókezdő nazálisok 

& 

Nyelvcsoportok 

Szóegységek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

16. iszik 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 

19. szem mampa (bulom) 
nyeny 

ankarasz (bidyo-
go) ne 

malinké nya 
dan nya 
szuszu nia 

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 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

14. meghal numu,l 
ligbi, Ykpä 'megöl' 
huelaj 

minianka ku 
tobote kpi 
bariba gbi 

likpe kpi 
eve ku 
joruba ku 

bute ku 
efik kpa 
BA ku 

szango kui 
zande kpi 
gbanziri kpwi 

35. nyak kpelle korj 
vai kan 
bambára kä 

-

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 , 
barambo J s 



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 b 
dongola J 

lotuko bara 
teszo pwar 

'sok(nak lenni)' 
lango pol 

'sok(nak lenni)' 
acsoli po.l 'sok' 

96. füst didinga buret lotuko afuro 
karamodzsong apuru 
nandi puret 
bari kdpurdt 

112. tíz kordofani 
nubiai bűre 

merarit mer bari mere 

122. víz. ingasszana fik, feko temein bor] 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. minden , egész 13. h a s 32. t e h é n 76. ho ld 

1. 
1 

m i d o b túrna 
dai r tuarj 

nílusi nub ia i tu: 
ónubia i tu 

kenuzi ti 
mahasz ti 

2. m e k a n udamu didinga tarja, tena 

3. b a r e a taua • 

4. ingasszana tom, tok ingasszana 
turu 

5. t eme in nte-q, kltuk 

6. 

7. szungor ut mera r i t te: 
t a m a te: \ 

8. dagu (darfuri) 
teinyei, tukkei 

szila teinyi 

dagu tulurjei 

9. lo tuko ddarj 
t u r k a n a 
da:da:n 
karamodzsong 
da.darj 

t u r k a n a etau 'szív ' 
l ango etau 'á l lat 

szíve' 

silluk dearj, dok 
bar i kiter) 
l o t u k o (ne)terj 
teszo akiterj 
masza i (en)klterj, 

(in)kiSu 
n a n d i tény, tic 

bar i tyer(ja) 
' fénylik ' 

10. 

\ 

nyangi ja dhio 
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VIII. 
A nílus-szaharai nyelvek összehasonlított szóanyaga (133) 

Szókezdő dentális zárhangok 

Nyelvcsoportok 

Szóegységek szongaj 
• 

chari—nílusi koma szaharai 

8. megjön 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 zagava iddi 

58. (le)esik gao do 'lefelé kunama du \mmivi du(rus-
megy a mangbetu ode kin) 

• 

folyó felé' madi d">e 
kredzs ade, ode le

száll' 
teszo ado 

zagava te(ge), 
toi(ge) 

148. mi(csoda) ? 

• 

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' 

uduk dadi 

* 

daza ndi 
kanuri ndu 

'hol?' 



IX. 
Az afroázsiai nyelvek összehasonlított szó anyaga (51) 

Szókezdő bilabiális zöngétlen mássalhangzók 

Nyelvcsoportok 

Szóegységek csádi nyelvek 
(alcsoportok számozva) 

kusita nyelvek 
(alcsoportok 

kezdőbetűkkel) 
berber nyelvek egyiptomi szemita nyelvek 

31. virág 

32. repül 

1. hausza fűre: 
2. buduma phorio 

1. ankva p'iaar 'ugrik' 
angasz piar 'ugr^k' 

2. buduma /ar 'repül, 
ugrik' 

Ë. bedzsa far 
szaho fire 

Ny. dzsandzsero fura 
Kö. kamir, 

bogo, 
demba, 
kvara 

fir 'gyü
mölcs' 

Ë. bedzsa fa.r 
'ugrik' 

Kö. bojo fir y 'el
menekül' 

pr(t) 'gyümölcs' 
PrV 'gyümölcsöt hoz' 

silluk firri p"> 'repül, elmenekül' 

héber pdri 'gyümölcs' 
geez färyä, färäyä 

'virágzik' 
ugarita pr 'gyümölcs' 

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) 

• S Ä 
S S. 

szemita nyelvek 

20. jön 

40. ház 

1. dera ba 'elmegy' 
3. hona bai 

gabin bei 
tera ba 

8. kulung ba 
9. szokoro ba 'megy' 

1. boleva bin 
dera mina 

2. logone ven 
3. kobocsi vine 
4. gisziga vir] 

szokoro be:ni 'épít' 

Ë. bedzsa ba:y 'megy' 
Ke. afar, 1 , , <• , 

galla 'lemegy 
szidamo ba 'megy' 

Ke. szidamo min 
'épít' 
mine 'ház' 

Kö. kamir rjin 

héber fo 
arab ba:t 'vissza

tér ' 
geez &o? 

arab bana 'épít' 
héber &o«o 'épít1* 

, % 



Xi. 
Az afróázsiai nyelvek összehasonlított szóanyaga (5Í) 

Szókezdő dentális réshangok 

M *» 

Nyelvcsoportok 

Szóegységek 
csádi nyelvek 
(alcsoportok 
számozva) 

kusita nyelvek 
(alcsoportok 

kezdőbetűvel) 
berber nyelvek egyiptomi szemita nyelvek 

60. gyökér 1. hausza saywa 
boleva sorin 
angasz si:n 

6. mandara sallwa: 
7. muszgu salawor) 

Ë. bedzsa sar 'ütőér' 
Kö. kamir, 1 . , 2 > zir bogoj 
Ny. baszketo zir 

tuareg azar, asur 
'ideg' 

beni sznosu azwdr 
'ín, véna, gyökér' 

héber ëereS 
akkád sursu 
arab Sirs 'gyökér, 

véna' 

66. hat (számnév) 1. hausza sidda 
5. gidder serre 
7. muszgu sa.ra 
9. modgel side: 

sys, srs arab sitt 
héber Seë 

67. ég(bolt) 1. hausza sama 'fent' 
2. logone sama 'eső' 
3. gudo zim 
6. mandara samava 

arab sama:? 
akkád ëame 
héber som(ayyim) 

72. nyelv (test
rész) 

1. hausza harëe, 
halêe 
angasz lis 

7. muszgu alesi 
9. mubi lisi 

ils óegyiptomi ns 
kopt (szabid) las 

arab lisa.n 
héber foson 



m 
Á koiszan nyelvek összehasonlított szóanyaga (75) 

Szókezdő dentális mássalhangzók 
Nyelvek 

Szóegységek hatsza auen nogau kung naron nama— 
hottentotta szandave hicsvare 

3. hamu ts'oko 'fa-
(anyag), 

hamu' 

too do to tau, tou(ëa) tsao joaa 

17. fivér tsia tsï, c% sin asi 'nőtestvér' 

20. visz tene tana, tani, tere tanni, tenne tané, tani, tene tani tue due 'sötét(nek] 
lenni' 

38. zsír hits'ape jan, dzan tsar] 

55. tud, ismer tsa ts'a 'hall' sa, sa: 'érez, ért, 
hall' 

66. éjszaka eu, du 'lefekszik' Su 'lefekszik' 

91. áll (ige) tso tsau te le t?e 

98. farok tscjho cau tsoa 'ülep' tsowa tsau 'kéz, ujj, 
kar, farok' 

105. ért tsaha, tsaieta saa tsomhe 

113. nő, 
asszony 

dama tamesu, 
tamitsu 
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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 a-
legegyszerűbb 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 a-
mosszi 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). 

I I I . 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-két-
adata (l — d). 

IV. Ha 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. Ha 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. Ha 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). 

IX . 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. -

XII . 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 chari-
nílusi 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. Ha 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). Ezzek-
ben az alábbi ellentmondások vannak: 

20. 23. 26. 
barea -t, -tu, -ti -do -ta 
kunama -ta -da 

A nílusi-szaharai nyelvek rokonságának érvei közt sorolja fel GREEN-
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 it t a chari-nílusi anyag
ból a 13. ,,has" tétel (GREENBERG 1963: 118): 

foerta Ío közép-szudáni keleti szudáni 
lendu o dinka yac 
moru ye, ia, 7a lango ic 
avukaja és más nyelvek ? a akoli / 
lugbara ?ya alur ihje 
mangbetu o 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 
kunama -i, berta -e, a közép szudáni moru-madi -e, -i, binga -i, -yi, -y. A mang-
betuban 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 tar tot ta 
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 
DEMPWOLFF (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 már 
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 tár ta : a nyugat
atlanti csoporttól a bantut 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 muta 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 i t t sem tartalmaz túlságosan meggyőző megfeleléseket, GREENBERG 
feltevése még ellenőrzendő. 

Ami a névszói osztályok kialakulását illeti, ebben a vonatkozásban 
GREENBERG lényegében MEINHOF (1936: 53, 58 — 70) és mások, pl. DELAFOSSE 
(MEILLET—COHEN 1952: 740—742) álláspontját követi. Ezzel szemben 
WESTERMANN (1947) elfogadhatóan bizonyította be, hogy ellenkezőleg, a-
névszói osztályoknak a szorosabban vet t 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 KLINGENHEBEN (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. Rá 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 GREENBERG 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.30 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 (GREENBERG 
1963: 39, 14. jegyzet), a kusita nyelvek csoportosításában lényegében MORENO 
rendszerét veszi á t (GREENBERG 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 GREENBERG 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 
a t 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) 
te 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 (WESTERMANN—BRYAN 1952) a 
nyugat-afrikai nyelvek osztályozásában, amidőn a még nem tisztázott ténye-
zó'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. „nagy" 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: 

I. típus II . típus I I I . típus IV. típus V. típus 
23. nagy faf NI ba N2 pei N3 ope N4 6o N6 

fifi K4 bayi N2 pipri N4 o :pi K3 
boi NI opu N6 
boli N6 ipa K I 
bi N3 

I. típus I I . típus I I I . típus IV. típus V. típus VI. típus 
24. egér (ni)fa K4 mfa N5 ofs N4 ipi N5 poi K3 pwe N4 

(e)fia N4 ipi N5 powi K3 
(ni)fi K4 pou K3 
fife K4 
foi NI 

A sokféle típus jól szemlélteti, hogy milyen messze kerülnek egymástól 
az azonos csoportba tartozó nyelvek, ha nem a földrajzi, vagy lexiko-
statisztikai, 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 GREEN
BERG érvei azonban nem elég meggyőzőek ehhez. Leginkább a belső rekonstruk
ciós eljáráson alapuló érvek (1963: 35; 2. pont) szólnának mellette, amelyek

é idé tartoznak a togói maradéknyelvek (Togorestsprachen, Togo remnant lan-
guages), 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 talán-
más, 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. Ha 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 GREENBERG-
féle elnevezési rendszerről, amelyet már MURDOCK (1959) is részben módosí
tott , s amelyre vonatkozólag most mindhárman újabb javaslatokat tet tek. 

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.) „harap" bambára dumu (81) du, a m va nyelvben egy 
'eszik' ' dé alak szintén megvan 

Valószínűnek látszik, hogy PROST adata helyesebb, annál is inkább, mert azt 
az alakot más nyelvi adat is támogatja. Ha 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, (112 és 118) külön szó „időszak" és 
dan de „égitest" jelentésben: manam/e-

ne és nyènè, a dan két nyelvjá
rásában 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 mással- volt, amely helyenként nazali-
hangzós kezdetű szavakkal zálódott (yi, y ér, yüé stb. ada-
(nyeny, ne, nia, ni, enyin, nu stb.) tokát sorol fel a mande nyelvek 

csoportjából) 
5. (18/23.) „négy" bambára nani x (174) PROST szerint a nani alak nem 

mande eredetű, nyilván kölcsön-
szó lehet. 

PROST 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 homo-
nimából áll), míg a mondott je
lentésben 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 

6* 
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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 
tár elénk. A moru illetve amadi néven számon tartot t nyelvről azt írja, hogy 
nem szabad összetéveszteni a mittu nyelvvel, amelyet szintén hívnak amadi-
nak, de az ubangi-csoportba tartozik. A mittu többi neve az umadi-n kívül abu-
Icaja 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 ártot t 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 a l a p u l ó é s a z ö s s z e h a s o n l í t ó 
m ó d s z e r 

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. szino-
fonokba 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. Ha mármost az 
adatokat az alábbi képletbe behelyettesítjük, akkor megkapjuk az 1-től fel
felé haladó hasonlóságok vagy egyezések valószínűségét: 

P c = 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 tarthatat lan voltát BERGSLAND és 
VOGT (1962), továbbá magam (Fodor 1961), valamint CHRÉTIEN (1962) kimu
tat tuk. A glottochronologia szűkebb területe, amelyet külön néven lexiko-
statisztikának 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 Today-
ben 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. Ha 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 módszer37 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 

3 6 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 bor-
rowing (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 GREENBERG 
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. Ha ugyanis a szókincsben mutatkozik is szabályos egyezés, 
a nyelvtani rendszerben ilyet alig vagy egyáltalán nem lehet kimutatni, tehát 
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 ha 
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 alosztályo-
zást 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, habár 
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. De 
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: 738). 

41 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 TUCKER 1957: 550 cikkében > 
tréfából: 

igék 

névszók 

hausza germán nyelvek 

dus- német düstern sötétedik 
ha/c- hacken ás 
'cfdn- dehnen feltételez 
kif- kippen felborít 
warö- werfen doj) 
wäs- wetzen hegyez 
zü/c- saugen szopik 

Jiann-u hand kéz 
leó-e lip ajak 
törő ónorvég thjorr bika 

latin taurus 
karfi német Kraft erő stb. 

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 f o g y a t é k o s s á g a i 

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 GREENBERG 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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Az említett példákból láthatjuk, hogy a hasonlósági módszer gyakorlati 
alkalmazása semmiben sem különbözik a XIX. 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 XIX. század előtt gondoltak (COEURDOUX, JONES) , 
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 KOELLE 
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 XX. 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 

angol francia orosz szanszkrit szuahéli vai fulbe nuba 
(dongola) 

1 one un odin eka moja dondo goo wërum 
2 two deux dva dva mbili fera didi owun 
3 three trois tri trayah tatu sagba tati toskin 
4 four quatre cetyre catvarah nne nani nahi kemsin 
5 five cinq p'at' panca tano soru yooi 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 GREENBERG 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 GREENBERG 
(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. 
SWADESH 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 MEINHOP (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 ere-
detűeknek (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 hivatot t megállapítani, hogy-
valóban helyes-e a feltevés. így 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' (?). 

Ha ezeknek a szavaknak az alapszókincsben jelentkező mennyisége 
nagyobb annál, ahogy SWADESH és GREENBERG 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. VERMES 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. Ha 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 
VERMES (1941 : 1943) számításai szerint, ha az ismeretlen eredetű szavakat 
is jogosan finnugor eredetűnek vesszük, és TOLNAI (1924: 55) statisztikája 
megerősíti ezeket a számokat. HAKULINEN (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 rámuta 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.46 Ha 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. 

Ha az említett két csoport százalékszámait összeadjuk, akkor 60% lesz a 
kísérleti nyelv alapszókincsének az a rétege, amely hasonló alakot muta 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 elhasoní-
tot ta 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 GUTHRIE számításai szerint (GUTHRIE 1948: 21, illetve T U C K E R 1 9 5 7 : 
551) hasonló a helyzet. Ha 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 nem 
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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 a-
tekintetben sem lehet tehát elfogadni a SWADESH és GREENBERG által meg
jelölt kiindulópontot. 

Ezek után rátérek a kísérleti nyelvek ismertetésére. Általában abból a-
feltevésből 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 BÁRCZI-
féle Magyar Szófejtő Szótár címszavainak száma nagyjából e körül mozog. 
HAKTTLINEN (1941 : 163 — 164) adatai szerint a finnben kb. 6700 tőszót számol
tak össze. PROST (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. 

Két 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: 

6. s z 
7. Tj s z 
8. k g rj 
9. k x' y 

10. m n n' r\ 

1. P b m 
2. P b f V 
8. t d n n' 1 
4. t s s c 8 
5. d z z 51 

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

CV VC 
CVC vcv 
CVCV52 

6. Két különböző' nyelvből vett szó akkor hasonló, ha összetételük a 
mássalhangzók és magánhangzók szempontjából azonos és mássalhangzóik 
szinofont alkotnak. Ha 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 magánhangzószino-
fonját 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 

g y a k o r i s á g i c s o p o r t 

i. n. ni. 
b, t, d, n, f, m, s, 1, p, v, s, z, z, 
k, r g, %' c, c, n, rj, y 

6 hang 6 hang 10 hang 
A csoportok előfordulási gyakorisága %-ban, s egy-egy hang gyakori

sága (kerekítve): 
I. 52%, illetve 8,7% 

H. 38%, „ 6,3% 
Ü l . 10%, „ 1% 

2. nyelvtípus • 

I. I I . ín. 
r, 1, n, g p, b, t, d, m, s, z f, v, k, n', r], x', y 

4 hang 11 hang 7 hang 

A gyakoriság százalékai: 
I . 4 1 % , illetve 10,3% 

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

4 hang 4 hang 14 hang 

II . 50%, 
ni. 9%, > J 

4,55% 
1,25% 

3. nyelvtípus 

i . n. 
r, i, g. 7 d, m, n, x' 

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 . 45%, 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 PROST (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 ÜL a mvaval és a IV. a fulbéval azonos. 

8. A mesterséges nyelvek szavai arányosan (véletlenszerűen) oszlanak 
meg az öt szótípus szerint. 

8.21. A h a s o n l ó s á g i m ó d s z e r m a t e m a t i k a i a l a p j a * 

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 rig, illetve 1-től N2-ig. 

Definiáljuk az ei} (i = l, . . ., N^, j = 1, . . ., 2V2) valószínűségi változó
kat 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 ' 
Ns N2 

v = 2 2 *u 

Ha 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) 
J T I ^ Í 

= p*, 

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 

[ha .4 — A„ 
0 « — ! 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 T1 típusú 

ve rp2 " 

eve rji2 " 

vev rp± >> 

eveve 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 rpi rp\ mz m% mi rp2 rpi rp3 mi 
•*• 1 J 2 > -* 1 - í 2 » *1 x 1i J l J 2 > -* 1 J 2> 

T\ - T\, T\ — T\ (hét eset). 

„Kétjeles" egyezéseknél: 

T\ — T\, T\ — TI TI — T5
2 (három eset). 

„Háromjeles egyezéseknél: T\ — T\ (egy eset). 
(Az alsó indexek az első, illetve a második nyelvre utalnak.) 

Ha 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, Tfí 

p, „egyjeles egyezés esetében 
p\ „kétjeles" 
p3, „háromjeles" " 

. 0 egyébként. 

7* 
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Legyen P(T±), P(Tf) annak valószínűsége, hogy egy találomra kiválasz
to 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%) =— (m =• 1, . . . , 5). 
5 

Minthogy 

p*^M(eij) = Í 2M{eij\T?>TZ)P(T?)P(TÇ), 

a fentiekből következik, hogy 

P* = \ 2 2 M^j IT™ T2 ) = - ^ + 3f + p* 
25m = m = i 25 

8.21.2. A p kiszámítása 

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. Ez a következőképpen számítható ki: 

22 

I M 4 - 2 M{àkl\Ak,Al)P2{Ai)=2{k)PMi)=™k, 
i=i i 

(ahol a 2^ összegezése azon At jelekre terjed ki, amelyek Ak jellel egy hasonló-

sági csoportban vannak), minthogy 

M(dkl | Ak, A,) = í \> ha 'j^é1 ' \ un k> u y 0 egyébként. 

A feltételes várható értékre vonatkozó tétel alapján 
22 

p = M(^í) = 2 ,w f cP1(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 e r e d m é n y e k 

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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í 0,112, ha Ak = r, 1, g, y 
IV. P(Ak) = 0,047, ha Ak = d, m, n, %' 

[ 0,026, 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., II . , I I I . és 
IV. típusú nyelvek összehasonlítása után: 

p * (I.,I.) == 7,74% 
p * (II., II.) = 10,02% 
p* ( in . , III.) = 9,62% 
p* (IV., IV.) = 7,99% 
p* (II., i n . ) = 9,55% 
p * (II., IV.) = 8,94% 
p* (III., IV.) = 8,16% 

8.22. A m a t e m a t i k a i e l l e n ő r z é s b ő l e r e d ő k ö v e t k e z 
t e t é s e k 

A valószínűségszámítással kapott eredmények az első látásra szinte 
azonosak GREENBERG 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 SWADESH 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 32%, 1600 szó 
2. „ 8% 400 „ 
3. „ 15% 750 „ 
4. „ 45% 2250 „ 

összesen 5000 szó 

Ebből a nem hasonló szavak száma 1600, azaz 32%, míg a hasonlók szá
ma (véletlenül, kölcsönzés, hangszimbolika útján) összesen 3400 szó, azaz 68%. 

2a. régi keletű genetikus rokonság vagy új keletű szétválás 
nagymértékben változó rokon nyelvek között: 

1. réteg 29% 1450 szó 
2. „ 8% 400 „ 
3. „ 15% 750 „ 
4. „ 45% 2250 „ 
5. „ 3 % 150 „ 

összesen 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. „ 4 5 % 2250 „ 
5. „ 20% 100.0 „ 

összesen 5000 szó 

Ebből a nem hasonló szavak száma 600, azaz 12%, míg a hasonló szavak 
száma 4400, azaz 88%. 

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 60% 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%-OS 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
tek 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 
voltán54 

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. GREENBERG 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 40% 2000 szó 
2. >) 0% 0 „ 
3 - -4 . ? ? 60% 3000 „ 

2a csoport 
1. réteg 37% 1850 szó 
2. í J 0% 0 ,, 
3 - - 5 . ? ? 6 3 % 3150 „ 

2b csoport 
1. réteg 20% 1000 szó 
2. 5 ) 0% o „ 
3 - - 5 . ? ? 80% 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: tősza-

54 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 

2b csoport 
1. réteg 
2. „ 
3 — 5. réteg 

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. Ha 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, 

39% 1950 szó 
0% 0 „ 

6 1 % 2050 „ 

25% 1250 szó 
0% 0 „ 

75% 3750 ,, 
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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 után 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 
határ t 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 (FODOR 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 GREENBERG (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 
it t 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. 



106 FODOR ISTVÁN 

3.3. A z a f r i k a i n y e l v c s a l á d o k e g y m á s h o z v a l ó é s 
t á v o l a b b i r o k o n s á g á n a k k é r d é s e 

GREENBERG 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 (1963:69 , 72 stb.). Kétségtelen, hogy ez a lehetőség semmikép
pen sincs kizárva, és GREENBERG sokkal józanabb ebben a tekintetben, mint 
TROMBETTI követője, a fantaszta ASSIRELLI (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 hamito-
szemita 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.55 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 GREENBERG sem a három, 
illetve négy afrikai nyelvcsalád ilyen felosztását, még kevésbé az oda bele
tartozó nyelvek elosztását és további alosztályozását nem tudta 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 többé-
kevésbé hasonló Amerikában jó néhány. Addig tehát, ameddig jobban nem 

55 Lásd L'Année Sociologique 1949: 860), illetve DEVOTO (1962: 33 — 35). 
56 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'amou-
zgo." 
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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. VON 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 GREENBERG 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
tás 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 

5 7 így jár té 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 GREENBERG 
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, és-
saját 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, egy-
egy odavetett megjegyzéssel értékel magasra valamely munkát és elvet 
másokat. Idézem C. DOUGLAS CHRÉTIEN sorait, amelyek a Current Anthro-
pology 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. But modern scholars apparently do not read them . . . I t is a 
weakness of Austronesian studies tha t we do not have enough controversy. 
We have tended, at least in the United States, to accept the latest statement 
as fact, and to ignore the scholarship tha t has preceded i t ." GREENBERG 
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 
GREENBERG 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 GREENBERG 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 a-
complète and thoroughly satisfactory classification of the languages of Africa,, 
superseding for our purposes everything tha t preceded i t ." 

Ami késik, nem múlik. I t t az ideje, hogy az afrikanisták beható tanul
mányozás 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 ha 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 
já r azért, hogy — eltekintve a módszerbeli és elméleti fogyatékosságoktól — 
művével hosszú évekre megjelölte a további kutatások irányát. 
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