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A mordvin nyelvtudomány képviselői gyászolnak és velük együtt gyászol 
a finnugor nyelvészet minden művelője. Szomorúan értesültek arról, hogy 
Michail Nyikolajevics Koljagyonkovot, a Mordvin Autonóm Köztársaság 
érdemes tudósát, a nyelvtudományok doktorát, a Szaranszki Mordvin Állami 
Egyetem professzorát 1967 augusztus hó 5-én hosszú és súlyos betegség elra
gadta az élők sorából. Személyében nagy veszteség érte a szovjet finnugriszti-
kát, a mordvin nyelvtudományt. Kihullott egy kiváló kutató a Mordvin 
Köztársaság Kutató Intézete munkatársainak a sorából. Noha hetvenkét 
éves korban, eredményekben gazdag tevékenység után távozott, halálával 
nagy űr támadt rokon nyelvünk kutatásában és oktatásában. 

M. Ny. Koljagyonkov — miként az új szovjet értelmiség számos kiváló 
tagja — paraszti családból származott. A mai Mordvin Köztársaság egy kis 
falujában, Icsalkiban született 1896 május 21-én. Az elemi iskola befejeztével 
a szimbirszki kormányzóság területén levő Poreck helység tanítóképzőjében 
tanult, onnan sodorta el az első világháború és kényszerítette a frontra (1915 — 
1917). Az októberi forradalom kiszabadította a háború poklából, és módot 
adott neki oktató tevékenységre. Előbb szülőfalujában, Icsalkiban tanítósko
dott, utána más községek (Cselpanovo, Altisevo) kerültek sorra. Ebben az 
időszakban fényes feladatok tárultak a népért dolgozó pedagógus elébe: 
terjeszteni az anyanyelvi műveltséget, beoltani az ifjúságba népe irodalmának 
szeretetét, a honi föld tiszteletét, és oktatni a magasabb kultúrához vivő 
orosz nyelvet. Koljagyonkov tisztességgel megállta helyét ezen az arcvonalon. 
Es nőtt a reáruházott megbízások megtisztelő terhe: előbb a szaranszki járás 
népművelési osztályának a tanfelügyelője, majd a mordvin kulturális népbiz
tosság munkatársa. Mivel kitűnő pedagógusnak és alaposan felkészült tanár
nak bizonyult, olyan embernek, akit nehéz napi munkája nem riaszt vissza 
a tudományos búvárkodástól, 1935-ben a Mordvin Tudományos Kuta tó 
Intézetbe került aspiránsként. 

Evvel vette kezdetét Koljagyonkov tudományos munkája; három évti
zedre ,,az intézet", a mordvin nyelv és a finnugor nyelvtudomány jelentette 
mindennapi gondját és örömét, ő vezette — 1946-tól haláláig — az intézet 
nyelvtudományi osztályát. És nem a világtól elzárkózó, elvont tételekben 
önmagát kiélő tudósként működött; ott lebegett előtte honfitársa, Michail 
Jevszevjev (1864—1931) példaképe: a nyelvész nem különülhet el önző módon, 
közönyösen a nép hétköznapi gondjaitól, hanem ellenkezőleg a felvilágosító 
munkából is derekasan ki kell vennie részét. Koljagyonkov mintegy azt a 
terhet vitte tovább, amelyet M. Jevszevjev nem jut ta thatot t már el a célba. 
Az 1933. évig a mordvin nyelv fejlődését számos tényező akadályozta: a 
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helyesírási elveket még nem határozták meg, az irodalmi nyelv normáit még 
nem dolgozták ki, ezért tarkaság mutatkozott ezen a téren. Az idő és a helyzet 
gyakorlati feladatok megoldását sürgette. Amikor a 30-as évek végén a prob
lémák döntést kívántak, Koljagyonkov nem riadt vissza a nem-akadémiai 
jellegű feladatoktól, belevetette magát a munkába, és kidolgozta az erza-
mordvin irodalmi nyelv ma is érvényes alak- és mondattani szabályait. Igen 
nagy szerepet vitt az 1952. évi tudományos konferencia munkájában, amely a 
két mordvin irodalmi nyelv szabályainak végső rögzítését végezte el. Ezen 
kívül ő az egyik szerzője az orosz—erza (Moszkva 1948) és az erza—orosz 
(Moszkva 1949) szótárnak. Részt vállalt helyesírási szabályzatok, útmutatók 
kiadásában is. Ügyesen és állhatatosan kapcsolta ehhez a tevékenységéhez 
oktatói munkáját: a Mordvin Pedagógiai Főiskolán a mordvin és az orosz 
nyelv tanára, 1958-tól pedig a Mordvin Állami Egyetem professzora. Tudta, 
hogy az általános és a középiskolák tanulóinak jó tankönyvekre, a tanároknak 
pedig módszertani útmutatókra van szükségük. Egy tucatra rúg tankönyvei
nek a száma, közülük kiemelkedik mondattana (3p3flHb KeJieHb rpaMMaTHKa, 
CHHTaKCHC, Szaranszk 1965). 

Miként az utóbbi utalásból kiviláglik, Koljagyonkov legfontosabb kuta
tási területe a mondattan volt. Munkáinak száma mintegy 120, ezek javarésze 
szintaktikai kérdésekkel foglalkozik. Elegendő néhány ilyen műre utalnunk: 
0 CKJiOHHeMOCTH B 3p3HHCK0M fl3MKe (3anncKH MopAHHH JNb 1,1941), nopflAOK 
cjiOB Kan cnocoö rpaMMaTH êcKOH CBH3H MOKAY cnoBaMH B cocTaBe npe/yio-
weHHfl B MOPAOBCKHX H3biKax (uo. JNb I, 1941), TjiarojibHoe CKa3yeMoe B MOPAOB-
CKHX H3biKax (uo. JNb 4, 1941), fIoAJie>Kamee KaK cpeACTBO Bbipa>KeHHH cy6i.eKTa 
(uo. JNb 12, 1951). Hazájában és annak határain túl főként következő két 
mondattani munkája tette ismertté nevét: rpaMMaTHKa MopAOBCKHX (3p3flHC-
Koro H MOKiuaHCKoro) A3biK0B, MacTb II, CHHTaKCHC (Szaranszk 1954) és 
OpyKTypa npocToro npeAJioweHHH B MOPAOBCKHX H3biKax (Szaranszk 1959). 
Ezen két művében Koljagyonkov anyanyelvét nem külső, előzetesen meghatá
rozott szempontok szerint vizsgálta, hanem magából a mordvin nyelvből, 
az anyagból vonta le megállapításait. Ebben a két munkájában stílusa szer
fölött világos, okoskodása jól követhető, tárgyalásmódja közvetlen. Az utób
biért, az egyszerű mondatról írott monográfiájáért kapta meg a tudományok 
doktora címet. — Figyelmet érdemel még a kölcsönszavakról írott tanulmánya 
(K Bonpocy o 3aHMCTB0BaHHflx B MOPAOBCKHX H3biKax, 3anncKH MopAHMM 
1946, JNb 5). —Jelentős része volt Koljagyonkovnak a két mordvin nyelv 
„akadémiai" nyelvtanának az összeállításában, megvitatásában és kiadásá
ban: TpaMMaTHKa MOPAOBCKHX (MOKmaHCKoro H 3p3flHCKoro) H3MK0B (Szaranszk 
1962). Ez a mű a Mordvin Állami Egyetem és a Mordvin Tudományos Kuta
tóintézet munkatársainak vizsgálati eredményeit foglalja magában. 

A mordvin irodalmi kiadványok nyelve a húszas években, sőt a harmin
cas évek elején sem volt egységes. Egy-egy folyóirat munkatársai más-más 
nyelvjárást választottak nyelvük alapjául, írásaik tarkállottak a dialektizmu-
soktól. Egységesítésre volt tehát szükség. Ezt a munkát Jevszevjev irányításá
val kezdték, majd konferenciákon folytatták (1933, 1934, 1935). A moksa és 
az erza irodalmi nyelv fejlődésének rövid történetét később Koljagyonkov 
rögzítette (1. MaTepnanbi HayiHOH ceccHH no BonpocaM MOpAOBCKoro H3bi-
K03HaHHH, MaCTb I, Szaranszk 1955). 

A mordvin nép szerette és becsülte a tudóst: több ízben képviselőjévé 
is választotta. így képviselte a mordvinságot a Mordvin Köztársaság, majd a 
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Szovjetunió legfelsőbb tanácsában, ezen kívül tagja volt Szaranszk város 
tanácsának. A szovjet kormány tisztelte a kiváló mordvin tudós munkáját, 
ennek jeléül a Lenin-renddel és a Tisztelet érdemrendjével tünte t te ki. 

A szovjet finnugrisztika egyik tagjától búcsúzunk halálakor. Koljagyon-
kov folytatója, egyik szeme annak a tudósláncolatnak, amely Sachmatovval 
vette kezdetét. Együt t dolgozott Bubrichhal, jól ismerte M. Jevszevjev 
munkásságát. Az ő nyomába tanítványai léptek a mordvin anyanyelvű isko
lákban, neveltjei oktatnak a mordvin főiskolákon. Munkáiban és követőiben 
él tovább. Két zászló hajlik meg búcsúztatására: a gyászé és az elismerésé. 

ERDŐDI JÓZSEF 

A Szovjet Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete 
Finnugor Osztályának munkájáról 

Az osztály 1950 óta működik. Tagjai között van két doktor, öt kandidá
tus és két fokozat nélküli kutató (az utóbbiak még ez évben készülnek meg
védeni kandidátusi értekezésüket). Az osztály munkájában a fentieken kívül 
tevékenyen részt vesz még B. A. Szerebrennyikov levelező tag és Ju . Sz. Jelisze-
jev kandidátus tudományos főmunkatárs is. 

Az osztály minden tagjának valamelyik finnugor nyelv az anyanyelve, 
konkrétabban V. I. Litkin doktor osztályvezetőnek a zűrjén, K. Je . Majtin-
szkaja tudományos főmunkatársnak, aki doktor és egyetemi tanár, a magyar, 
A. P. Feoktyisztov kandidátus tudományos főmunkatársnak a moksa-mordvin, 
T. I. Tyepljasina kandidátus tudományos munkatársnak a vot ják, Je . I.Kovegya-
jeva kandidátusnak a cseremisz, P . M. Batalova kandidátusnak a komi-
permják, Je. I. Rombangyejeva kandidátusnak a vogul, N. I. Tyerjoskinnak 
az osztják, G. I. Jermuskinnak az erza-mordvin. Az említett munkatársak 
egytől-egyig képzett szakemberei egy vagy több finnugor nyelvnek és a 
finnugrisztika általános kérdéseinek. 

Az osztály, amelynek az a hivatása, hogy a Szovjetunióban folyó finn-
ugrisztikai munkálatok irányítója legyen, működése folyamán (1950 — 1967) 
a következő munkát végezte: 

1. Publikációk: a) az osztály tagjainak tollából több mint húsz mono
gráfia jelent meg, például K. Je . Majtinszkaja Magyar nyelv című könyve 
3 kötetben; B. Szerebrennyikovnak A permi nyelvek történeti alaktana 
című műve; V. I. Litkinnek Az ópermi nyelv és A permi nyelvek történeti 
vokalizmusa című művei; Ju . Sz. Jeliszejévnek Szószerkezetek a mai finn 
nyelvben című monográfiája; N. I. Tyerjoskinnak Az osztják nyelvjárások 
(első rész) című munkája; T. I. Tyepljasinának A XVIII . századi udmurt 
írásos emlékek című könyve stb. 

b) Megjelent A finnugor nyelvtudomány kérdései című sorozatnak három 
kötete. 

c) Szakfolyóiratokban közöltünk mintegy 200 cikket (ebből körülbelül 
60-at külföldi folyóiratokban). 

d) Elkészült 15 iskolai és főiskolai tankönyv és segédkönyv. Ezek szerzői 
Litkin, Tyerjoskin, Feoktyisztov, Batalova és mások. 

e) Elkészült és megjelent A Szovjetunió népeinek nyelvei című kollektív 
mű harmadik kötete (A finnugor és a szamojéd nyelvek) V. I. Litkin és K. Je . 
Majtinszkaja szerkesztésében. A kötetben 13 tanulmányt az osztály tagjai írtak. 
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2. Az osztály a vidéken működő tudományos intézményekkel karöltve 
a Szovjetunió különböző városaiban (Moszkva, Tallin, Petrozavodszk, Sziktiv-
kar, Szaranszk, Joskar-Ola, Izsevszk, Uzsgorod) 10 össz-szövetségi jellegű 
tudományos konferenciát rendezett a finnugrisztika kérdéseiről. Ez év májusá
ban kerül sor Izsevszkben a 11 -ik konferenciára. Minden ilyen konferencián 
40—50 előadás hangzik el a Szovjetunió minden részéről összesereglő finn-
ugristák közreműködésével. Némelyik konferencián külföldi tudósok is részt 
vettek (például W. Steinitz a moszkvai konferencián és Lakó Gy. a szaranszkin). 

3. Az osztály tagjai tevékenyen kivették a részüket két nemzetközi 
finnugrisztikai kongresszus munkájából: 1960-ban Budapesten és 1965-ben 
Helsinkiben. Az említett két kongresszuson tíz előadást tar tot tak a finnugor 
nyelvtudomány különböző kérdéseiről. Képviseltette magát az osztály a 
magyar nyelvtudomány nemzetközi kongresszusán is (Debrecen 1966). 

4. Szakemberképzés, a) Az osztályon 39 finnugrista nyelvészjelölt 
végezte aspiránsi tanulmányait. Ebből 12 a mordvin, 7 a zűrjén, 2 a komi
perm ják, 6 a finn és a karjalai, 5 a cseremisz, 4 a magyar, 2 a votják és 1 a 
vogul nyelvre specializálódott. Mindegyik aspiráns anyanyelvként beszéli 
valamelyik finnugor nyelvet. Az osztály egyes tagjai (pl. V. I. Litkin) ezen
kívül 10 orosz szakos aspiráns vezetését is ellátták. Az aspiránsvezetés munká
já t a következők végezték: V. I. Litkin (26 aspiráns), K. Je . Majtinszkaja 
(18 aspiráns), B. A. Szerebrennyikov (4 aspiráns), A. P. Feoktyisztov (1 
aspiráns). 

A végzett aspiránsok részben Moszkvában, részben a Szovjetunió más 
városaiban fontos munkakörökben dolgoznak, például N. T. Pengitov professzor 
a cseremisz nyelv főiskolai tanszékének vezetője Joskar-Olában, D. V. Cigankin 
a szaranszki pedagógiai főiskola igazgatóhelyettese, M. F. Druzsinyina Jakutszk-
ban az orosz tanszék vezetője az egyetemen, Z. M. Dubrovina a leningrádi 
egyetemen a finnugor nyelvek tanszékének vezetője. 

Az osztályon végezték doktori tanulmányaikat az utóbbi kandidátusok: 
a votják P . N. Perevoscsikov, a mordvin M. N. Koljagyenkov, a cseremisz 
L. P . Gruzov. Az osztály tagjai ellátták őket a szükséges szakmai tanácsokkal, 
megvitatták, majd az osztály ülésén elfogadták doktori értekezésüket. Az osztály 
egyébként még mások doktori értekezéseit is megvitatta, például M. P . 
Cshaidze és I. Sz. Galkina dolgozatát. 

b) A vidéken tanuló aspiránsoknak és a fiatal tudományos kutatóknak 
az osztály időszakonként rövid tanfolyamokat (előadás-sorozatokat) rendez a 
finnugor nyelvészet tárgyából. Ezeken 15—20 személy vesz részt. Ilyen elő
adássorozat három ízben volt: 1959-ben, 1963-ban és 1967-ben. Az előadásokat 
az osztály tagjai tartják, hozzávetőleg 80 órás keretben. 

Ezenkívül az osztály időnként nyelvtanfolyamot is szervez a belső és 
a külső aspiránsok számára egy távolabbi rokon nyelvből (a finnből vagy a 
magyarból). A kettő közül valamelyik nyelvnek az ismerete kötelező minden 
finnugrista aspiráns számára. 

A vidéken tanuló aspiránsok rendszerint az osztályon tesznek vizsgát 
a Bevezetés a finnugor nyelvtudományba című tárgyból és a választott távoli 
rokon nyelvből. (Ez alól csak az észtországiak és a leningrádi egyetem aspirán
sai a kivételek). 

c) Rendszerint az osztály tesz ajánlatot a kandidátusi értekezések 
témájára a vidéki aspiránsoknak, az osztály vitatja meg és fogadja el ülésén 
a vidéken készült disszertációkat. (Észtország it t is kivétel.) 
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5. Az osztály szoros kapcsolatot t a r t a finnugor autonóm köztársaságok
ban működő tudományos kutatóintézetekkel és felsőoktatási intézetekkel. 
Ez a kapcsolat következőkben konkretizálódik: a) az osztály megvizsgálja 
és jóvá nagyja terveiket és beszámoló jelentésüket (megjegyzéseket téve a 
változtatásokra és kiegészítésekre vonatkozólag); b) az osztály munkatársai 
időnként konzultációs vidéki utakra mennek vagy leutaznak egy-egy ülés
szakra stb. (évenként 5 — 6 ilyen utazásra kerül sor); c) a vidéken dolgozó 
kutatók Moszkvába látogatnak jelentéstételre vagy konzultálás céljából; d) 
az osztály tagjai közreműködnek vidéki időszaki kiadványokban, máskor 
magukra vállalják vidéken megjelenő monográfiák vagy gyűjteményes kötetek 
szerkesztését; e) opponensi minőségben részt vesznek vidéken készült érteke
zések vitájában. (Összesen több mint 100 ilyen opponensi megbízásnak tettek 
eleget.) 

6. Az osztály amellett hogy összefogja és irányítja a Szovjetunióban 
folyó finnugrisztikai munkálatokat, szoros kapcsolatban van az illetékes 
külföldi tudósokkal, tudományos szervezetekkel. Ez a kapcsolat a következők
ben jut kifejezésre: az osztály tagjai rendszeresen járnak külföldre részben 
előadások tartása, részben bizonyos tudományos problémák vizsgálata céljá
ból. Összesen mintegy 30 ilyen utazást tar tunk nyilván (Magyarországra, 
Finnországba, az NSZK-ba, az USA-ba). Külföldi tudósok ellátogatnak hozzánk, 
hogy konzultáljanak és megismerkedjenek osztályunk munkájával, összesen 
mintegy 80 vendég látogatta meg az osztályt, közöttük olyan tudósok mint 
E. Itkonen, Ravila, Posti, Penttilä, Stipa Finnországból, Lakó, Kálmán, 
Hajdú, Rédei, Károly S. Magyarországról, Steinitz az NDK-ból, Sebeok az 
USA-ból stb. A külföldi szakfolyóiratokban ismertetik munkáinkat (Magyar
országon, Finnországban, az NSZK-ban, Franciaországban és Angliában); 
mi is írunk recenziókat a külföldi tudósok műveiről (írtunk több mint 10 recen
ziót részben szovjet, részben külföldi folyóiratokban). Az osztály munkatársai 
és az érdekelt külföldi szakemberek között széles körben folyik a kiadványok 
kölcsönös cseréje. 

V. I. L ITKIN 

Gépi fordítói konferencia Jerevánban 

1967. április 17. és 22. között rendezték meg a harmadik jereváni gépi 
fordítói konferenciát. A rendező szervek a SzTA elnöksége mellett működő 
kibernetikai bizottság, a jereváni egyetem és az Örmény Tudományos Akadé
mia Számítástechnikai Központja voltak. Bár a konferencia elsősorban össz-
szövetségi, tehát Szovjetunión belüli rendezvénynek számított, szép számmal 
részt vettek munkájában külföldi szakemberek is. így előadást tar tot t , a 
vendéglátó szovjet gépi fordítók mellett, P . Sgall (Prága), A. Ljudszkanov 
(Szófia), J . Kunze (Berlin, NDK) és e sorok írója; D. G. Hays és P. Garvin 
(USA), B. Vauqois (Franciaország). Részt vett a konferencia munkájában 
Y. Gentilhomme (Franciaország), elküldte előadásának téziseit H. H. Josselson 
(USA — egy ezzel körülbelül egyidőben megrendezésre kerülő egyesült államok
beli rendezvény miatt ő maga nem tudot t elmenni Jerevánba). így nyugodtan 
állíthatjuk, hogy a konferencia nemzetközi jellegű volt, több szemszögből 
összegezte a GF területén elért eredményeket, irányt mutatot t a további 
kutatások számára. Ha azt mindenesetre túlzás is lenne állítani, hogy a 
jelzett hét folyamán a világ GF-szakembereinek szeme Jerevánon függött, 
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az is kétségtelen, hogy a jereváni konferencia jelentős esemény volt e szakág 
képviselői számára és a konferenciának volt mondanivalója az általános nyelvé
szet művelőinek is. — A konferenciára előre beküldött mintegy félszáz előadás 
téziseit a résztvevők a helyszínen kis sokszorosított könyvecske alakjában 
megkapták. Távolról sem minden bejelentett előadás hangozhatott el termé
szetesen; voltak ezen kívül olyan előadások is, melyeknek tézisei nem láttak 
napvilágot a jelzett kötetben. A konferencián összesen 43 különféle szervezet, 
tudományos intézmény, tanszék stb. képviseltette magát; az általában plenáris 
ülések formájában folyó megbeszéléseken esetenként 80 — 100 fő vett részt. 
A tézisek előzetes publikálása lehetővé tette azt, hogy kevés számú és általá
ban rövidebb lélegzetű előadások hangozzanak el; ezeket azonban minden 
esetben igen sok kérdés és hozzászólás, élénk vita követte. 

A megnyitó ülés referátumát, az előzetesen kiadott tematikának meg
felelően, T. Ter-Mikaeljan, az örmény Számítástechnikai Központ matematikai
nyelvészeti részlegének vezetője tar to t ta (a munkálatnak, melyről beszámolt, 
társ-szerzői V. Grigorjan és R. Urutyan). A Központ munkatársi gárdája 
Ter-Mikaeljan matematikus és Grigorjan nyelvész irányítása mellett néhány 
év alatt létrehozott egy célgépet, mely alkalmas oroszról örményre való gépi 
fordítás megvalósítására. Az előadó nem is emelte ki annyira, mint ez a vita 
során, majd a gép kisebb csoportokban történt megtekintésekor kiderült, 
hogy örmény kollégáink majdnemhogy egyedülálló feladatot valósítottak meg 
,,Garni" nevű gépükkel. (A ,,Garni" nem betúrövidítés, mint ez számítógépek 
esetén gyakori szokott lenni, nem is örmény közfőnév — mint amilyen a 
,,Sztrela" név bizonyos univerzális számítógépek esetén —, hanem egy örmény 
helység neve, mely ókeresztény korból fennmaradt templomáról nevezetes, 
tehát végső soron a „Minszk", ,,Ural-l", ,,Ural-2" stb. számítógépnév-típusba 
sorolható.) A félvezetőkre épült gép egyedülálló volta abban rejlik, hogy míg 
másutt általában univerzális számológépeket programoznak fordítás céljára, 
addig ők egy olyan célgépet hoztak létre, mely csak kétnyelvű fordításra 
alkalmas, de arra azután valóban alkalmas. A gép specializáltsága lehetővé 
tette tervezői és kivitelezői számára, hogy maximálisan figyelembe vegyék 
a nyelvi feladatok specifikus vonásait; ugyanakkor egyes újításaik, melyeket 
a munka során alkalmaztak, általánosabb célokra is megfelelőknek bizonyul
hatnak a számítógépes technikában. A gép programozása is eltér a megszokot
tól. A két nyelv grammatikájának és az egymásnak való megfeleltetésnek a 
programját nem lyukkártyáról vagy lyukszalagról viszik a gépbe, hanem 
az egyszer s mindenkorra, egy-egy kazettában, a vezetékek megfelelő hegeszté
sével rögzítve van. Ebből az következik, hogy ha, tegyük föl, orosz —örmény 
fordítás helyett angol—orosz fordítást kívánnak a Garni val végeztetni, akkor 
a kazettákat ki kell cserélni (ez viszonylag egyszerű művelet); továbbá, hogy 
ha a nyelvészek a program valamely részletén változtatni kívánnak, akkor 
a kazettán technikai változtatást kell végrehajtani: bizonyos vezetékeket 
kivágni és más úton behegeszteni. (Ter-Mikaeljanék szóbeli tájékoztatása 
szerint meglevő ügyes mérnöki-technikusi gárdájukkal egy-egy egyszerűbb 
program-változtatást néhány óra alatt végre tudnak hajtani a jelenleg meglevő 
orosz —örmény kazettában.) E nehézkességgel szemben több (kül- és belföldi) 
résztvevő aggályokat támasztott, hiszen, például, ha — mint ez az IBM 
gépeken, fordítás esetén általánosan szokásos — lyukkártyás technikát hasz
nálunk a programozásra, akkor a program-módosítás csupán annyiból áll, 
hogy a programot tartalmazó lyukkártyákból a megfelelőket kidobatjuk és 
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újra lyukasztjuk, tehát magán a gépen nem változtatunk semmit, csak a 
bevitt információkon. Örmény kollégáink válasza ezekre az aggályokra csupán 
az volt, hogy a Garni — működik, szemben más, szellemesebb és rugalmasabb 
eljárásokkal, amelyek viszont — nem működnek. A fordítandó szövegek bevi
tele egyébként a Garni esetében is a szokásos 80 oszlopos lyukkártyákról 
történik. Egy 40 000 n-es ívet 2—2,5 óra alatt fordít le a gép oroszról örményre 
(ehhez képest pillanatnyilag még elmarad a kiírás sebessége). A résztvevők 
túlnyomó többsége, így e sorok írója is, természetes okoknál fogva nem 
tudot t meggyőződni a kapott örmény szöveg érthetőségéről, világosságáról, 
örmény nyelvhelyességéről stb.; ám láttuk az örmény szintézist közvetlenül 
megelőző orosz analízis eredményeit s ezek igen jók voltak; ezen kívül csak 
örményül tudó kollégáink szavahihető tanúságára voltunk bízva, hogy a 
kapott örmény szöveg is jó. A fordítás minden esetre még a Garnin is kísérleti 
jellegű, szűkebb matematikai szókincset tartalmazó szakszövegekre irányul
hat csupán. 

Talán nem tévedünk, ha azt állítjuk, hogy a konferencia másik központi 
kérdése a szemantikáé volt; a szemantikai kérdések világszerte az érdeklődés 
homlokterébe kerültek az utóbbi években. (Ehhez képest egy speciális fordító
gép, mint amilyen a Garni, ha nem éppen a Garni hazájában ülésezünk, minden 
bizonnyal kevesebb érdeklődésre tar thatot t volna igényt, bár kétségtelen, 
hogy bárhol a világon erősen érdeklődtek volna iránta.) I. A. Melcsuk előadásá
ban ismertette az őáltala és e területen közvetlen munkatársa, A. Zsolkovszkij 
által végzett munkák eddigi eredményeit s a további feladatokat. Korábban 
már szóltunk a hazai sajtóban a Moszkvai Idegen Nyelvi Főiskolán folyó 
szemantikai kutatásokról (1. AltNyT. IV. 259 — 265), ugyanakkor jeleztük, 
hogy e kutatásokba kíván bekapcsolódni Melcsuk is. Tudománytörténeti 
szempontból ehhez azt fűzhetjük most hozzá, Jerevánban szerzett személyes 
információink alapján, hogy a szemantikai kutatások megindítója a főiskola 
gépi fordítói laboratóriumában V. V. Ivanov volt. Az eltelt évek alatt a közös 
koncepció nem kevés változáson ment át. A moszkvai szemantikai iskola 
Melcsuk-Zsolkovszkij képviselte ágának felfogását a következőkben lehetne 
sommázni. 

Míg a korábbi, hagyományos GF-eljárasok súlypontja a homonímia 
megoldásán volt, vagyis azon, hogy többé-kevésbé széles kontextus figyelembe 
vételével egyértelmű szintaktikai elemzést és ennek megfelelő szintézist kíván
tak nyújtani, addig Melcsuk-Zsolkovszkij módszerének súlypontja a szinoní-
mián van. Ezen azt kell értenünk, hogy ők a természetes nyelven adott szöve
get egy szemantikai bázis-nyelvre fordítják le, melyben lerögzítik az eredeti 
valamennyi lényeges szemantikai sajátságát; erről a fordítás egy másik termé
szetes nyelvre többféleképpen történhet (MH0>KecTBeHHE>iH CHHTe3 — az 
arra való törekvés, hogy minél több szinonim fordítást kapjanak). Ennek meg
felelően az a szótár, amelyben az orosz szavak vannak és amelynek segítségével 
a szemantikai bázis-nyelvről fordítanak, a szokásos morfológiai és szintaktikai 
információkon kívül kimerítő lexikai-szemantikai információkat is tartalmaz. 
Ez utóbbi információk két csoportra oszthatók: 1. az adott szó ekvivalens 
helyettesítő eszközeinek felsorolása (például az adott szó szinonimái); 2. 
szemantikai paraméterek, vagyis azok az eszközök, amelyekkel az adott szó 
mellett bizonyos standard értelmi kapcsolatokat jellemezhetünk (mint: 
fokozás, felsőfok — nem csak a melléknévnek lehet felsőfoka: az 'öröm' 
felsőfoka, mondjuk, a 'boldogság', a 'fut'-é például a 'rohan' stb. ! —, eszköz-



222 SZEMLE — ISMERTETÉSEK 

lés stb.). E sajátosan szerelt szótáron kívül a szintézis számára szükség van 
külön szabályokra: egyrészt olyanokra, amelyek megmondják, milyen rokon 
értelmű szavakra és szerkezetekre lehet felcserélni egyes szavakat és szerkeze
teket; másrészt olyanokra, amelyek szemantikai-szintaktikai jellegűek és azt 
határozzák meg, hogy bizonyos lexikális változások esetén milyen szerkezeti 
változásokat (mondattani módosításokat) kell a szövegben végrehajtani. 
A nem kívánatos változatok kirostálására szolgáló szűrők szerepét konkrét 
tilalmak töltik be, ezeket is a szócikkek tartalmazzák. 

A moszkvai szemantikai iskola egy másik képviselője, Ju . Marternjanov 
(Ju. Musanovval közösen készített előadásában) arról számolt be, milyen for
mába kell önteni valamely természetes nyelven írt szöveget abból a célból, 
hogy megfelelő átalakítások után bármely szöveg tar talmát reprezentálhassuk. 
Melcsuk előadásához kapcsolódóan N. Arszentyjeva azoknak a kísérleteknek 
az eredményéről számolt be, amelyek során Melcsukék problémáit egy számító
gépen kívánták realizálni. Ugyanebben a témakörben a moszkvai szemantikai 
iskola egy további jeles képviselője, N. Leontyjeva arról beszélt, hogyan lehet 
valamely szöveg tar talmát (értelmét) t a r t a l m i m a g m o n d a t o k 
segítségével leírni. A tartalmi leírás elemei ezen belül bizonyos ,,szavak" 
(konkrét cselekvések, állapotok, tulajdonságok, tárgyak elnevezései: 'ütni ' , 
'szeretni', 'erdő', 'fiú', 'piros', 'gyorsan'. . .) és bizonyos „értelmi viszonyok" 
(az előbbieket összekötő funkciók megnevezései: 'eredmény', 'cselekvő', 
'rész(e)', 'vég(e)', 'egyenlő' stb.). A tartalmi magmondat ezek szerint nem más, 
mint valamely értelmi viszony, betöltött helyekkel (a helyeket betölthetik 
vagy „szavak" a fenti értelemben, vagy további értelmi magmondatok). 

Lehetetlenség csak cím szerint is felsorolni a további érdekesebbnél 
érdekesebb előadásokat, melyek a GF-szótárak szerkezetét, a programozás 
automatizálását, a nyelvstatisztikát, a matematikai nyelvészet általános kér
déseit érintették. Csak utalni tudunk D. Hays beszámolójára arról, hogy a 
nyelvészeti kutató munkában hol és milyen célokra használják fel ma a kor
szerű gépeket az Egyesült Államokban, P. Garvin beszámolójára az általa 
kialakított „Fulcrum" módszerről a GF-ban, A. V. Gladkijnak, az Akadémia 
Szibériai Osztálya matematikai nyelvészeti csoportja vezetőjének előadásáról 
a matematikai nyelvészet, a nyelvészet és a matematika kapcsolatáról, a 
nyelvi leírások formalizálásáról és a matematika szerepéről e formalizálásban 
(e témakörből egyébként Gladkijnak hamarosan egy könyve is fog megjelenni, 
melyet Melcsukkal közösen írt) — és így tovább. 

Nem érdektelen végül az utolsó napon megvitatott ós elfogadott határo
zatra utalni. E dokumentum többek között leszögezi, hogy ,, . . . bár gazda
ságilag kifizetődő és gyakorlatilag elfogadható GF-t egyelőre még nem értek 
el (sem a Szovjetunióban, sem annak határain túl) és szemmel láthatólag nem 
is fognak elérni a legközelebbi jövőben, elméleti és kísérleti téren igen szolid 
eredmények vannak, melyek azt mutatják, hogy ez a kutatási irány nagy táv
latokat nyit és rendkívül fontos mind elméleti, mind gyakorlati szempontból. 
Ha a ma folyó elméleti kutatások széleskörű kísérleti alapra helyezkednek, 
mely alapot minden lehető módon erősíteni kell és amelynek biztosítania kell 
a meglevő algoritmusok tömeges kipróbálását, akkor kétség kívül sikeresen 
meg lehet oldani azt a rendkívül bonyolult feladatot, amelyet az ember beszéd
tevékenységének számítógépeken történő modellálása jelent". 

P A P P FERENC 
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A francia nye lv tudomány fo i rányai ró l 

I . 

1. A nyelvtudománynak ma kétségtelenül reneszánsza van Franciaországban 
is. Helytelen lenne viszont, ha itt különböző nyelvelméleti iskolákról, és nem a kutatások 
jellegéről, fő irányairól szólnánk. E kérdésekkel foglalkozva a francia nyelvtudományi 
kutatásokat ma jellemző néhány tényezőre azonban előrevontan is fel kell hívnunk a 
figyelmet, mégpedig: 1. Az élő nyelvek és a modern civilizációk nyelvi anyagának leírása 
keretében különválik a nyelvészet és a nyelvtudományi felsőoktatás hagyományos struk
túrája. — 2. A modern nyelvtudomány amerikai irányzatai integrálódnak a hagyományos 
és az újabb francia nyelvtudományi irányzatokkal. — 3. Még a hagyományos nyelvelméleti 
felfogást képviselő nyelvészeknél is gyakori a matematikai és szimbolikus logikai formulák, 
illetőleg néha csak képletek felhasználása a formalizált nyelvi rendszerek, az ún. nyelvi 
modellek bemutatására.1 — 4. A nyelvtudományi kutatásokat Franciaországban már 
kiterjesztették nemcsak az ún. metalingvisztikára, hanem a nem-verbális szemiotika 
területére is. — 5. Jelentős eredményekre vezetett a pszicholingvisztikai és az antropoló
giai kutatások eljárásainak felhasználása a különböző nyelvek leírásában. — 6. Egy-egy 
nyelv működésének bemutatására, illetőleg egy-egy vizsgálati egység (corpus) belső 
struktúrájának feltárására jól használható lingvisztikai modelleket alkotnak. — 7. 
A nyelv patológiájának új szempontú vizsgálatai a nyelvészek és az ideggyógyászok 
együttműködésének mindinkább kiteljesedő lehetőségeit formálják. — A francia nyelv
tudomány fő irányairól szólva, a feltétlenül szükséges tájékoztatás igényével mindezekre 
megfelelő összefüggésekben tehát utalnunk kell. 

1.1. A C o u r s d e l i n g u i s t i q u e g é n é r a l e megjelenését kétségtelenül 
a modern nyelvtudomány kialakulása kezdetének értékelhetjük, hiszen mind az össze-
hasonlító-történeti, mind az általános nyelvtudomány területén vele jutottunk el a 
„tapasztalati megfigyelésektől és a tények összegyűjtésétől" a nyelvi rendszer szerkezetes 
kapcsolatainak feltárásához.2 

SAUSSURE követői közül azonban többen nemcsak arra törekszenek, hogy mennél 
jobban megértsék és kifejtsék a Cours. . . elveit, hanem szinte dogmákként kezelik őket, 
— ugyanakkor SAUSSURE kéziratos jegyezeteinek újabban történt felfedezése, valamint 
BALL Y és SECHEHAYE által nem használt tanítványi feljegyzések lehetővé tették R. 
GODEL számára, hogy a Cours . . . „kéziratos hagyományáról" olyan jelentős művet 
tegyen közzé, amit ma már az 1916-i kiadás szövegével együtt kell figyelembe venni, 
hogy előkészíthessék azt a kritikai kiadást, amit ENGLER tervezett. Csak ez a kritikai 
kiadás biztosíthatja ma a francia nyelvtudományban az eredeti SAUSSURE—MEILLET 
tanítás és az amerikai irányzatok helyes integrációját.3 

1.2. F . DE SAUSSURE szinkronizmusa, valamint SAUSSURE és SAPIR immanentiz-
musa nemcsak Amerikában, hanem Franciaországban is a logikai pozitivizmus struktúra 
elméletével összefonódva új nyelvtudományi rendszerbe torkollott. Ez az irányzat a 
nyelvi rendszeren valamely tagolt egészt ért, amelyben az egyes jel viszonya az egészhez 
és minden egyeshez az egész és az egyes kölcsönös meghatározására szolgál. A nyelvi 

1Vö. APOSTEL, L., Linguistique, théorie de la communication et logique. Acta 
Oti-Rhine-Laryngologica Belgica. 1954. évf. 167 — 189; — DUCROT, O., Logique et lin
guistique. Langages, 1/2, (1966), 21 kk. 

2 REDARD, G., Ferdinand de Saussure, pionnier de la linguistique. Journal de 
Genève, 1957. november 23 — 24. 

3 Vö. GODEL, R., Notes inédites de F. de Saussure. Cahiers Ferdinand de Saussure 
XII , (1954), 49 — 71; — uô\, Souvenirs de F. de Saussure concernant sa jeunesse et ses 
études. Cahiers Ferdinand de Saussure, XVII, (1960), 12 — 25; — uô\, Les sources manu
scrites de Cours de linguistique générale de F. de Saussure. Genève—Paris, 1957; — uô\, 
Introduction du deuxième Cours de linguistique générale (1908 —1909). Cahiers Ferdinand 
de Saussure XV, (1957), 3 — 103; — uő., Les cahiers E. Constantin. Cahiers Ferdinand 
de Saussure, XVI, (1958—1959), 23 — 32; — uő., Inventaire des manuscrits de F . de 
Saussure remis à la Bibliothèque Publique et Universitaire de Genève. Cahiers Ferdinand 
de Suassure, XVII, (1960), 5 — 11; — ENGLER, RUDOLF, CLG und SM: eine kritische 
Ausgabe des Cours de linguistique générale. Kratylos, IV, (1959), 119—132; — VENDRYES 
J.: Cahiers Ferdinand de Saussure, VI, (1946 — 1947), 48; — F R E I , H.: Cahiers Ferdinand 
de Saussure, IX, (1950), 27—28; stb 
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rendszer vizsgálata lényegileg az egyes elemek és az egész kölcsönös viszonyainak feltárása, 
s itt nemcsak1 az egyes elemek, hanem maga az egész (a nyelv) is viszonyhordozó valóság. 
A nyelv eszerint strukturált vagy struktúrával rendelkező rendszer, illetve a nyelv 
rendszerek rendszere, amelyben az egyes elemek, a rendszertagok és a részrendszerek 
különböző eredetűek, különböző időből származnak és különböző fontosságúak. A nyelv
nek, mint önálló jelrendszer egésznek tudományos vizsgálatát élesen elválasztják minden 
nyelven kívüli vonatkozástól, s csak magának a nyelvi rendszernek az elemzésével vilá
gítják meg az egyes nyelvi elemek, jelek, illetve jelkategóriák ós szerkezetes egységek 
értékét és a rendszer egészében elfoglalt helyét. 

Noha a francia strukturalisták többsége nem érdeklődik a f e j l ő d é s tényei 
iránt, s csak a s z i n k r ó n i a foglalkoztatja őket, — mégis a francia strukturalisták 
egyik kimagasló alakja, A. MARTINET volt az első, aki R. JAKOBSON 1931-ben közzétett 
tanulmányának elvi megállapításait4 a maga történeti fonológiájában részleteiben is 
értékesítette.5 E vizsgálódások során igazolódott, hogy a nyelvi rendszer objektív valóság, 
s e nyelvi rendszer állandóságát, állapotszerűségét a társadalmi tudat sajátos szerkezete 
biztosítja, de egyúttal ez teremti meg az egymás mellett élő törvényszerű árnyalati 
eltérések útján a nyelvalakulás, a fejlődés, a változás lehetőségeit is, vagyis e nyelvi rend
szer semmiképpen sem mondható minden történeti dimenziótól független valóságnak. 
A francia nyelvészek többsége a közlés céljaira szolgáló szinkron jelrendszerrel és ennek 
egyéni, konkrét felhasználásával foglalkozva nem törődik ugyan azzal, hogy a történeti 
fejlődés minden tényezője az egész rendszert is érinti, — mégis általában elismerik, hogy 
a diakronikus vizsgálatok sem adnak valótlan képet magáról a nyelvi rendszerről. 

Tudjuk, hogy TRUBETZKOY korrelativ szembenállásokat megkülönböztető rendszer
elképzelésétől eltérően JAKOBSON radikális kóteleműséget állít. JAKOBSON elméletének 
konstruktív bírálatában helyesen állapítja meg A. MARTINET,6 hogy nem a nyelvnek kell 
alkalmazkodnia a nyelvészek elképzeléseihez, hanem a nyelvésznek kell módosítania 
kutatási eljárásait, ha azok nem felelnek meg a vizsgált nyelv tónyeinek. — Érthető 
tehát, hogy G. GUILLAUME az ige kategóriájának és a francia névelőknek problematikáját 
vizsgálva7 nemcsak a saussure-i tanításra hivatkozik, hanem elmélete a MEILLET felfogá
sának megfelelő hagyományos nyelvtudományi elképzelésekhez is kapcsolódik —, noha 
a morfémasorok kiegészüléséről ugyanakkor azt is állítja, hogy az egész rendszer meg
ismerésére csak a közvetlen megfigyelés tényein túl eső összefüggések feltárása adhat 
elegendő anyagot. GUILLAUME úgy véli: a rendszert nem alkotják maguk a nyelvi alakok 
— tehát csak a konkrét megfigyelés tényeinek az elvont eszmélkedéshez kapcsolása 
mutathat rá a tulajdonképpeni nyelvi rendszerre.8 Pszicho-szisztematikus felfogásának 
követője, R. VALIN pedig a túlzóan pozitivista elképzelések ellen lépve fel, a gondolkodás
folyamatok nyelvi megfeleléseinek bemutatására logiko-geometriai figuratív sémákat 
alkot.9 

1.3. A leginkább kiteljesedett és részleteiben leghatásosabb f r a n c i a s t r u k 
t u r a l i s t a e l m é l e t a dán L. HJELMSLEV „glosszematikájához" kapcsolódott.10 

HJELMSLEV a nyelvet struktúrával rendelkező egésznek fogja fel, de kiemeli azt a saussure-i 
megkülönböztetést, hogy a nyelv forma és nem szubsztancia.11 HJELMSLEV pontosan meg 
is fogalmazza tótelét, hogy ,,a nyelvi forma független attól a szubsztanciától, amelyen 
megnyilvánul, s így a forma csak közvetve: funkciós vonatkozásokkal határozható meg"12 

< W 4 Vö. JAKOBSON R.: Principes de phonologie historique. Travaux du Cercle Linguis
tique de Prague, IV, 247—267. 

5 Vö. MARTINET, A., Économie des changements phonétiques. Traité de phonologie 
diachronique. Berne, 1955. 

6Vö. MARTINET, A., Économie des changements phonétiques 73 — 77; 125 — 
126; stb. 

7Vö. GUILLAUME, GUSTAVE, La langue est-elle ou n'est-elle pas un système. 
Québec, 1952. 4. 

8.Vö. GUILLAUME, G., L'architectonique du temps dans les langues classiques. 
Copenhague, 1945. 11 — 15, 17, 65. 

9 Vö. VALIN, ROCH, Petite introduction à la psychomécanique du langage. Québec, 
1954. 

10 Vö. HJELMSLEV, LOUIS, Essais linguistiques. Copenhague, 1959.; — SIERTSEMA, 
B.: A Study of Glossematics. Critical Survey of its Fundamental Concepts. La Haye, 
1955; — Trends in European and American Linguistics 1930 — 1960. 128—164; stb. 

11 Vö. SAUSSURE, Cours de linguistique générale 169. 
12 Vö. Bulletin du Cercle Linguistique de Copenhague, IV, (1939), 3 — 4. 
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— vagyis a szubsztancia, amennyiben nem strukturált, amorf anyag marad. HJELMSLEV 
ugyanis egy nyelv struktúráját kölcsönös függések hálózatának, vagyis funkciók, belső 
függések autonóm egységének tartja.13 Követői a nyelv rendszerét közös szerkezeti elvre 
vezetve vissza: logika alá rendelt rendszernek nevezik.14 

A nyelvben megvalósuló immanens struktúrák feltételezése G. GuiLLAUME-tól, 
MANDELBKOT-tól, DuCROT-tól stb. a matematikai logikák algebrai formuláinak] felhasz
nálását igényelik az emberi esetlegességektől elkülönített „anyagtalan pánkron viszony
hálózat" feltárására.15 Az így felfogott nyelvtudomány már eltávolodik a nyelv emberi 
élő és társadalmi jellegétől, s mindinkább az értelmi spekulációk területére tolódik át.16 

SAUSSURE elmélete a nyelv társadalmi valóságként kezelését követeli ugyan, s a Cours 
de lingusitique générale olvasása feltétlenül azt a benyomást kelti, hogy a nyelvtudomány 
társadalomtudomány, — olvashatjuk a Journal de Psychologie-ban,17 — ez a szociológiai 
szemlélettel kidolgozott nyelvelmélet mégis az eredeti elgondolástól teljesen idegen kon
cepcióhoz vezette a kutatókat. Ha azonban a G. GuiLLAUME-tól ajánlott rendszerezés 
szélsőségesnek tűnik is, el kell ismernünk, hogy pszicho-szisztematikus eljárása jól 
alkalmazható a nyelvi valóságról alkotott pontos ismeretek kialakítására, s az ilyen rend
szerszemlélet szükséges, nélkülözhetetlen napjaink nyelvészeti vizsgálódásai számára. 

Az ilyen vizsgálatok nemcsak a nyelvoktatás gyakorlati feladatai előkészítésében 
és megoldásában bizonyulnak értékeseknek, hanem alapjai a modern francia alkalmazott 
nyelvtudománynak is. A matematikai eljárások alkalmazása azonban sok olyan illúziót 
is táplál az elektronikus kalkulátorokhoz kapcsolódóan, hogy ez a nyelvleírás véglegesen 
áttöri azt a fiktív korlátot, ami a nyelvtudományt eddig elválasztotta az egzakt tudo
mányoktól.18 

1.4. Hála azonban A. MARTINET d i a k r o n i k u s f o n o l ó g i á j á b a n 
megnyilatkozó realizmusának, a mai francia nyelvtudományban megvalósult a hagyomá
nyos összehasonlító-történeti nyelvészet és az új koncepciók közötti kapcsolat. „Itt az 
ideje, — írja A. MARTINET —, hogy a nyelvészek tudatosítsák szaktudományuk önállósá
gát, és megszabaduljanak kisebbségi érzésüktől, ami arra ösztönzi őket, hogy minden 
irányzatukat valamely nagy filozófiai elvhez kössék, hiszen ez csak a valóság elkendőzésé
hez vezet ahelyett, hogy feltárná azokat. . . " 19Az újabban közreadott Eléments de lin
guistique générale (Paris, 1960. — 5. kiad.: 1965.) című művében pedig rámutat, hogy 
egyensúlyra kell törekedni a tiszta eszmélkedések és a tények feltárása között, vagyis 
,,. . . több realizmus ós kevesebb formalizmus. . ."20az elméleti és az alkalmazott nyelv
tudományban. 

H. FREI is beszélt már a funkcionális nyelvtudományról,21 szembeállítva a törté
neti nyelvészetet a normatív nyelvtannal. — ÉRIC BUYSSENS pedig felhívja a figyelmet 
arra,22 hogy a jelek rendszerei egyrészt a közlés, az érintkezés eszközeiül szolgálnak, 
másrészt a nyelvhasználati törvényeket feltárva, a nyelvet a beszéd funkcionális alapja
ként értelmezik.23 Lényegileg ugyanezt vallja A. MARTINET is, hiszen számára a fonológia 
voltaképpen funkcionális diszciplína.24 

13Vö. „Est structure une entité autonom de dépendances internes?" Actes du 
huitième Congrès International des Linguistes. Oslo, 1958. 641; — és még: La notion 
de rection. Acta Linguistica, I, (1939), 11 = Essais linguistiques 140. 

1 4 , , . . . le nom de système sublogique" vö. APOSTEL, LEO—MANDELBROT, 
B.—MORP, A., Logique, langage et théorie de l'information. Paris, 1957. 135 — 151. 

15 Vö. HOUGEN, EINAR, Direction in modern Linguistics. Language, XXVII, 
(1951), 221-222; — MALMBERG, B., Studia Linguistica, III, (1949), 132; — KOPAL, 
V.: Lingua, II, (1950), 231 — 232; stb. 

16 Vö. ORR, J., Actes du sixième Congrès International des Linguistes. Paris, 
1949. 63 — 65. 

17 Vö. XVIII, (1941), 624. Journal de Psychologie. — Choix d'études linguistiques 
et celtiques. Paris, 1952. 25. 

18 Vö. MANDELBROT, BENOIT, Structure formelle des textes et communication. 
Word, X, (1954), 1 — 27; — DUCROT, O.: Logique et linguistique. Langages, I, (1966) 
2. füz.: 13 — 30; stb. 

19 Vö. MARTINET, A., Economie des changements phonétiques 18. 
20 Vö. I. m. 6. 
2 1 La grammaire des fautes. Genève, 1929. 17 — 31. 
22 Les langages et la discours. Bruxelles, 1943. 
23 Vö. még BUYSSENS, É., La conception fonctionnelle des faits linguistiques. 

Journal de Psychologie. 1950. évf. 37—53. 
24 Vö. MARTINET, A., Où en est la phonologie? Lingua, I, (1948), 34—58. 

15 Nyelvtudományi Közlemények LXX/1. 
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A nyelvi struktúra megismerésére törekvő eljárások azonban állandóan változnak, 
és ma a „strukturalizmus" megnevezés Európában és Amerikában néha teljesen eltérő 
irányzatokat takar, — mutat rá EMILE BENVENISTE a Journal de Psychologie 1954. 
évi kötetében.25 Tagadhatatlan hogy a 40-es évek óta a strukturalizmus, illetőleg a funkcio-
cionalizmus keltette fel leginkább a nyelvészek figyelmét, s lett tudományunk hajtó
ereje, — noha mindmáig eléggé eltérő vélekedéseket olvashatunk a különböző szerzőknél 
a nyelvi struktúra és a nyelvi rendszer fogalmi jegyeire vonatkozóan. A struktúra mégis 
,,. . . a modern nyelvtudomány egyik lényegi terminusa, egyike azoknak, amelyeknek 
programadó értékük van".26 A strukturalizmus azonban nemcsak a modern nyelvtudo
mány elvi alapjait határozta meg, hanem a kutatásban is igazolta elméleti szükségességét 
és gyakorlati hasznosságát, s így a nyelvi struktúrák vizsgálata nemcsak a fonológia 
megteremtéséhez, hanem a morfológia, a szintaxis, sőt a szemantika és a nyelvi tipológia 
megújulásához is vezetett.27 

A francia strukturalisták SAUSSURE és A. MEILLET, valamint a glosszematika és 
az amerikai strukturalizmus legjobbjainak felfogását integrálva, egyrészt elkülönülnek 
a glosszematikusoktól, ti. nemcsak a formát tartják lényegesnek, egyedül értékelhetőnek 
a nyelv vizsgálatában —, másrészt többé-kevésbé függetlenek az amerikai strukturalisták 
gyakran egyoldalú szemléletétől is (pl. R. JAKOBSON apriorista, binarista elméletétől a 
fonológiában —, a tartalmi tényezők deduktív magyarázatától a szemantikában stb.). 
A tények szigorúan szinkronikus szemlélete (SAUSSURE) és az ember változó, a nyelvi 
eszköz alkalmazását követelő szükségleteinek feltárása (MEILLET, COHEN stb.) egyaránt 
a nyelvi struktúrák elemzésére készteti a mai francia nyelvtudomány munkásait (É. 
BENVENISTE, G. GUILLAUME, A. MARTINET, B. POTTIER, P. GUIRAUD, J. DUBOIS, A. J . 
GREIMAS, G. GOUGENHEIM stb.), — s elért eredményeik a világ nyelvtudományának 
elismerését váltják ki. 

II. 
2.1. A régi indiai f o n e t i k a i kutatások óta az emberi nyelv hangjainak 

tanulmányozásában a hangképzés (phonation) és az akusztika meglepő eredményeit a 
múlt század vége óta új kísérleti eljárásokkal fokozták. ROUSSELOT kezdeményezése 
ugyanis az eszközfonetikában a beszédhangok vizsgálatának új útjait tárta fel, ós főként 
a fizikai-fiziológiai jellemzők megismerésében olyan tényezőkre mutatot t rá, amelyekről 
előzőleg nem voltak világos elképzeléseink. Az utóbbi évtizedekben a francia fonetikai 
kutatások is nagyszerű eredményeket értek el, — ti. kiindulva a fizikai akusztika tényei
ből és felhasználva a legújabb és legtökéletesebb technikát fonetikai laboratóriumaikban 
(Institut de Phonétique de Grenoble, Institut de Phonétique de Strasbourg, Institut 
de Phonétique de Paris) nemcsak a beszéd hangelemeinek különböző jellegű rögzítését, 
hanem a beszédhangoknak összetevőikre bontását, sőt ez összetevőkből az emberi han
gokkal azonos értékű hanghatások létrehozását is megoldották. A fonetika autonóm 
tudománnyá fejlődött, ugyanakkor egyrészt sok és értékes anyagot szolgáltat a nyelv
tudománynak, különösen az alkalmazott nyelvtudománynak a vele összefüggő audio
vizuális eljárások kimunkálásához, — másrészt a fonetika a strukturális elemzés és a 
fonológiai eljárások alkalmazásával döntő jellegű tényezője az élő nyelvek rövid idő 
alatti elsajátításának.28 

E fonetikai kutatások során a beszéd hangjait, a hangok formánsait tüzetesen 
megvizsgálva, az egyes nyelvekben sajátságaikban, egymástól többé-kevésbé eltérő 
szinte megszámolhatatlan hangot különítettek el. E kutatásokkal igazolták, hogy az 
általában azonosnak vélt és az írásban ugyanazon betűvel vagy betűcsoporttal jelölt 
hangok az adott hangkapcsolattól függően, sőt rendszerint attól függetlenül is sajátságaik
ban eltérnek egymástól. E különbségek alapja egyrészt az, hogy a beszélőszervek egyszerű
sítik a különböző hangkapcsolatok létrehozásához szükséges mozgást, s így a hangok 
egymásra hatása eredményeként hangkapcsolati helyzetekhez kötött eltérések jönnek 
létre, — másrészt világossá vált, hogy a hangkapcsolattól függetlenül ejtett egyes emberi 

25 Vö. BENVENISTE, Journal de Psychologie. 1954. 130—145, — vö. ugyanezt 
Tendenees récentes en linguistique générale címen: Problèmes de linguistique générale. 
Paris, 1966. 3 — 17. 

SÍVö. BENVENISTE, É\: i. m. 8. 
27 Vö. MARTINET, A., Éléments de linguistique générale. Paris, 1965. 6 kk. 
28 Vö. Proceedings of the Fourth International Congress of Phonetic Sciences. 

La Haye, 1962. 
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hangok is sajátságaikban csak több-kevesebb azonosságot tárnak elénk.29 Felfogásuk 
szerint a f o n e t i k a a beszéd hangjainak tanulmányozása —, a f o n o l ó g i a 
pedig az artikulált emberi hangok nyelvi jelet alkotó, azonosító és megkülönböztető 
funkcióját, vagyis a nyelvi hangokat vizsgálja. BAUDOUIN DB COURTENAY vetette fel 
először a múlt század végén, hogy két leíró fonetikának kell egymástól elkülönítve lennie ; 
— mégpedig aszerint, hogy a konkrét hangokat, mint fiziológiai-fizikai jelenségeket vagy 
pedig egy nyelvi közösségben a kölcsönös megértésre és megértetésre szolgáló hangokként 
tanulmányozzuk.30 E termékeny gondolatnak azonban nem volt visszhangja, s csak 
SAUSSURE követői váltak terjesztőivé. A nyelv és a beszéd ellentétének tana készítette 
elő a talajt, ahogyan erre TRUBETZKOY is rámutatott a ,,Grundzüge der Phonologie" 
(Göttingen 1962. 3. kiad. 7 kk.) első lapjain, kiemelve SAUSSURE tételét, hogy a nyelvben 
csak különbségek, eltérések vannak. 

A fonetikusok tehát a konkrét beszédaktusok egyének által látrehozott artikulált 
hangjait elemzik és mérik a laboratóriumok tökéletesített technikájával; — a fonológusok 
viszont olyan hangokkal foglalkoznak, amelyek csak megkülönböztető, funkcionális 
szembenállásukban és nyelvi jelet alkotó rendszerszerű kapcsolataikban tárulnak elénk. 
A fonéma tehát nem esik egybe egy-egy konkrét hanggal, hanem csak azokkal a jellem
zőivel, amelyek részt vesznek a megkülönböztető szembenállások létrejöttében. Az egyszer 
már felismert szembenállás hangsajátságai pedig elegendőek, hogy jellemezzenek egy 
fonémát még akkor is, ha nincs is minden esetben megkülönböztető szembenállásról 
szó, — állapítja meg A. MARTINET.3 1 Ha tehát pl. a p—b hangellentét megkülönböztető 
funkcióját felismertük egy sor példában, mint pap—bab, púp—búb, — ennek a hangellen
tétnek a sajátságai megkülönböztető funkció nélkül is jellemzik az adott fonémát, ti. 
ha az épít szónak nincs is 'óbít' ellentéte vagy az eb szónak nem felel is meg nyelvünkben 
'ep' hangsorú nyelvi jel, a p és a b az említett szavakban szóalkotó és azonosító funkcióval 
elkülöníthető beszédhang, fonéma.32 

Az emberi nyelv hangjainak ezt a funkcionális szembenállását a hagyományos 
fonetika fiziológiai tényei is igazolták, — ti. ANDRÉ OMBREDANE e kérdésekkel foglal
kozva utal arra,, hogy az embernél a beszéd nem organikus szükséglet, hiszen olyan szerve
ket használ, amelyeknek elsődleges élettani funkciójuk egészen más. Ha tehát bizonyos 
megbetegedéseknél a gégefőt eltávolítjuk, a nyelőcső is átveheti a hangadásban a némi
képpen módosított hangsajátosságok létrehozásának szerepét, vagyis nem szükséges, 
hogy egy-egy fonéma a nyelvi közösségben kialakult jellemzőivel minden egyéni beszéd
tevékenységben teljesen azonos módon jelentkezzék.33 

A saussurei gondolat gazdagodásaként a fonológiai eljárásoknak az alaktanban 
való felhasználására TRUBETZKOY létrehozta a morfofonológiát.34 Az újabb francia nyelv
tudományban azonban ezt a terminust alig használják, — noha VENDRYES többször 
u ta l t arra, hogy a fonológiai eljárásoknak jelentős szerepe van a nyelvi jelek és jelkapcsola
tok alaki elkülönítésében, a fonémák szóalkotó, szóazonosító szerepének vizsgálatában.35 

A fonológusok szakterületük vizsgálati eljárásainak kidolgozására ós hasznosságá
nak igazolására törekedve szinkron tényeket, nyelvállapotot vizsgáltak, — noha már a 

29Vö.: GRAMMONT, MAURICE, Traité de phonétique. Éd. Delagrave, 1946; — 
STRAKA, GEORGES, La division des sons du langage en voyelles et consonnes peut-elle 
être justifiée? Travaux de Linguistique et de Littérature . . . de l'Université de Stras
bourg, I, (1963), 17—124; — MARTINET, A., La prononciation du français contemporain. 
Paris, 1945.; — FOUCHÉ, P., La prononciation française. Paris, 1960. 2. kiad.; — GARDE, 
EDOUARD, La voix. Paris, 1954; stb. 

30 Vö. TROUBETZKOY, N. S., Principes de phonologie. Trad. française de J. Canti-
neau. Paris, 1949. 5. 

31 Vö. MARTINET, A., Concerning the préservation of useful Sound features. Word, 
IX, (1953), 1 — 11; — uő.: Économie des changements phonétiques. Traité de phonologie 
diachronique. Berne, 1955. 18—89; — uő : Eléments de linguistique générale. Paris, 
1965. 5. kiad. 45 — 76; — uő.: La linguistique synchronique. Paris, 1965. 36 kk.; — 
F R E I , H.: Langue, parole et différenciation. Journal de Psychologie. 1952. évf. 140— 
141; stb. 

32 Vö. MARTINET, A., La description phonologique. Genève — Paris, 1956. 17 kk, 
33 Vö. OMBREDANE, ANDRÉ, L'aphasie et l'élaboration de la pensée explicite, 

Paris, 1951. 282—3. 
34 Vö. TRUBETZKOY, N. S., Grundzüge der Phonologie. Göttingen, 1962. 3. kiad. 

268—271. 
35 Vö. VENDRYES, J., La phonologie et la langue poétique. Conférences de l'In

stitut de Linguistique de l'Université de Paris, I I , (1934), 39—51. 
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Hágai Nemzetközi Nyelvészkongresszus vitaanyagában olvashatjuk: „A szinkronikus 

és a diakronikus fonológia ellentmondása abban a pillanatban feloldódik, amidőn a hang
tani változásokat a fonológiai rendszer funkciói szerint elemezzük." R. JAKOBSON pedig 
már 1931-ben közzétette a „Prinzipien der historischen Phonologie" című tanulmányát;36 

— s noha ebből az anyagból világossá vált, de csak A. MARTINET tárta fel teljes részletes
séggel: egy nyelvi rendszer elemei annyira szolidárisak, hogy a sajátos alakulások magya
rázata elképzelhetetlen az egész rendszer fejlődésének bemutatása nélkül.37 A történeti 
fonológia azonban voltaképpen a második világháborút követő években jelentkezett, 
s elsősorban abban volt jelentősége, hogy a hagyományos nyelvészet képviselőivel meg
értette: a történeti hangtant funkcionális keretbe kell foglalni. Az összehasonlíto-történeti 
nyelvészet és a fonológusok ilyen jellegű kiegyezését képviseli A. MARTINET, aki nemcsak 
említett művében,38 hanem az „Eléments de linguistique générale "-ban39 és a „La linguis
tique synchronique"-ban40 világosan kifejti a két nyelvészeti elképzelés együttműködésé
nek lehetőségeit. MARTINET „économie" műszava a legkisebb erőfeszítés, a belső gazda
ságosság elvét emeli ki, s összekapcsolja az ember kifejező s közlő szükségletével, valamint 
az értelmi és fizikai tevékenység minimumra redukálásának tendenciájával. MARTINET 
felteszi a fonémák kiegészülése által megvalósult rendszer állandóságát, és ennek alapját 
a hangképző tevékenység aszimetriájában látja, — ti. ha az elszigetelt és nem integrált 
fonémáknak nem alakul ki korrelációs párja, készek az eltűnésre. 

Az eszközfonetikai és fonológiai kutatásokkal szorosan összefonódva alakultak 
a francia alkalmazott nyelvtudományban a helyes kiejtés és a „phonétique corrective" 
munkálatai. A logikai vagy lélektani alapú „általános nyelvtan" fogalmával szemben 
e vizsgálatok abból indultak ki: a nyelvek szerkezeteikben, rendszerükben különböznek 
egymástól, s e szerkezeti különbség akadálya egy új nyelv elsajátításának. Ha pedig az 
anyanyelv szerkezetes kapcsolatainak automatizmusát fenntartó helyes ejtés (orthoepia) 
törvényeinek háttérbe szorítása nélkül óhajtjuk kialakítani az új nyelv funkcionális 
törvényei érvényesülését: a bilingvizmus modern kutatási eredményeit felhasználó, 
a nyelvrendszerek összehasonlításán alapuló „phonétique corrective"-re van szükség. 
Érthető tehát, hogy újabban BERTIL MALMBERG műszóhasználata szerint a francia 
alkalmazott nyelvtudományban a fonetikát és a fonológiát ugyanazon dolog két oldalá
nak fogják fel;41 — és az eszközfonetika, a bilingvizmus, valamint A. MARTINET realista-
funkcionális felfogásába integrált binarista (R. JAKOBSON) elmélet eredményeit felhasz
nálva a nyelvi laboratóriumok új oktatási eljárásait dolgozták ki.42 

2.2. A „Cours de linguistique générale" hatására létrejött strukturalista elméletek 
vizsgálati eljárásait először a beszédhangok tanulmányozásában használták fel, s csak 
jóval később terjesztették ki a strukturális elemzés eljárásait az alaktan és a mondattan 
területére is. A francia strukturalizmus fő képviselői LUCIEN TESNIÈRE, É. BENVENISTE, 
A. MARTINET mégis már több évtizede többféle összefüggésben rögzítették az ilyen vizs
gálatok szükségességét. E kérdésekkel foglalkozva megállapították, hogy egy nyelv hang-

36 Travaux du Cercle Linguistique de Prague, IV, (1931), 247 — 267. 
37 Vö. MARTINET, A., Économie des changements phonétiques. Traité de phonolo

gie diachronique. Berne, 1955. 42 — 43; stb. 
38 I. m. 94—104. 
39 Paris, 1965. 5. kiad. 103. 
40 Paris, 1965. 61 kk. 
41 Vö. MAXMBERG, B., Le système consonantique du français moderne. Lund — 

Copenhague, 1943.; — uő., La phonétique. Paris, 1962. 4. kiad. 103 —110; stb. 
42 Vö. LAPON, JEAN, Message et phonétique. Cahiers d'audiophonologie. Paris, 

1961.; — LÉON, PIERRE, Laboratoire de langues et correction phonétique: essai méthodo
logique. Paris, 1962. 1 — 275; — LÉON, PIERRE et MONIQUE, Introduction à la phonétique 
corrective. Paris, 1964. 1 — 95; — LÉON, MONIQUE, Exercices systématiques de prono-
ciation française. Paris, 1964. I—IL; — GSELL, R E N É , Les laboratoires de langues et 
l'enseignement7du français. Revue de l'enseignement supérieur, 1963. évf. 4. füz.: 34— 
38; — RONDEAU, GUY, Initiation à la linguistique appliquée. Montréal, 1965. 1 —141; — 
GOUGENHEIM—MICHÉA—RIVENC —SAUVAGEOT, L'élaboration du français fondamental. 
1er degré. Paris, 1964. 1 — 302; — RENARD, R.: La méthode audio-visuelle et structuro-
globale. Paris, 1965. 13 — 113; — LEFRANC, ROBERT, Les techniques audio-visuelles 
au service de l'enseignement. Paris, 1961. 1 — 218; — MÉTAIS, CLAUDE, Linguistique 
cybernétique et pédagogie des langues vivantes. Europe, XLII I , (1965),, 112 —133; — 
GREIMAS, A. J., Méthodes audio-visuelles et enseignement des langues. Études de Lin
guistique Appliquée, I, (1962), 137—155; stb. 
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tani, alaktani és mondattani rendszere lényegileg kevés számú elemből, jelből, jelkapcso
latból és szerkezetes típusból álló tagolt egész, — szókincse viszont gyakorlatilag megszá-
molhatatlan tényanyaggal rendelkezik. A nyelvi tények alaki vonatkozásai az adott 
nyelvállapotban legtöbbször pontosan körülhatárolhatók, társadalmi érvényűek és 
állandóak, — a szókincs viszont lényegileg minden irányban határtalan: állandóan kelet
keznek új szavak, mások kihalványodnak a nyelvből, ismét mások új jelentéseket hoznak 
létre.43 A nyelvkincs jelentés-vonatkozásainak ez a sajátos természete az amerikai 
strukturalista nyelvészet szélsőségesebb megnyilvánulásaiban (így pl. BLOCH-TRAGER 
és HARRIS munkáiban) a j e l e n t é s t a n tagadásához vezetett, de határozott bizal
matlanságra találunk a jelentéstannal szemben még ANDRÉ MARTiNET-nél is.44 A legtöbb 
nyelvész (a szerkezeti nyelvszemlélet híveinek többsége is) ugyanakkor lehetetlennek 
tartja, hogy valamely nyelvet, a nyelvi rendszer egészét a szemantikai tényezők teljes 
mellőzésével vizsgálni lehessen. 

Ma már világosan látjuk, hogy a szerkezeti nyelvelemzés (a strukturalizmus) 
és a jelentést is figyelembe vevő nyelv vizsgálat nem egymást kizáró ellentétek, hanem 
a nyelvi rendszer leírásának egymást kiegészítő két fokozata. Bármely nyelv szótanában 
tehát mindkettőnek szerepelnie kell, hiszen a strukturalizmus különben csak jelentés 
nélküli értelmetlen szótesteket és szerkezeteket mutatna be, — a csak a jelentést vizs
gáló nyelvtudomány jpedig ki lenne téve a nyelven kívüli tényezők hibás értelmezéséből 
eredő tévedéseknek. Érthetően L. HJELMSLEV a VIII . Nemzetközi Nyelvészkongresszuson 
már elképzelhetetlennek tartja,45 hogy legyen másféle szemantika, mint strukturalista, 
hiszen a nyelvi tények vizsgálata lényegében a strukturális kapcsolatok feltárását jelenti. 
A nyelvek ugyanis rendszereket alkotnak, s csak mint rendszerek tanulmányozhatók, 
és e rendszerekben az egyes nyelvi jelek nemcsak alaki szerkezetükben, hanem tartal
mukra és használatukra nézve is kölcsönös függési viszonyban vannak, — a jelentésnek 
és a jelentéskapcsolatoknak a nyelvi rendszertől is meghatározott értéke tehát szerkezeti 
vizsgálati eljárások alkalmazását igényli. Ebből azonban nem következtethetünk arra, 
hogy a nyelvi jelek és jelkapcsolatok lehetséges alaki szerkezeti vizsgálatával feltárt 
fonológiai és morfológiai struktúrákkal azonos jellegű jelentés-struktúrák különíthetők 
el a nyelvben. Ha valamely jel vagy jelkapcsolat nyelvi értékének meghatározására 
morfo-szemantikus szerkezetük feltárásával rendszerszerű összefüggéseket állapítunk 
meg, — ezzel eleget teszünk a strukturális elemzés követelményének, ti. annak, hogy 
bármely nyelv tényei csak azoknak a terminusaiban írhatók le, amelyeket az egyes 
rendszerek felölelnek. 

A jelentés-struktúra vagy talán helyesebben a jelentésmező a valóság-vonatkozá
soknak és a nyelvi jelet alkotó összetevők egymást kölcsönösen felidéző funkcióinak 
viszonyhálózata, amely a nevek (signifiant) motivációját vagy jelentését (signifié) hatá
rozza meg. Ezek a viszonyok és így maga ez a viszonyhálózat nem szükségszerű és nem 
rendszerszerű azonban olyan értelemben, hogy lehetővé válna a nyelvkincs jelentés
kategóriáinak teljesen egyértelmű struktúra-kapcsolatokban történő bemutatása. Mint
hogy azonban a nyelvi rendszer tanulmányozásából a jelentés-vonatkozások nem rekeszt
hetők ki, tehát a nyelvi struktúrák megállapításában a tisztán formaiak mellett a sze
mantikai tényezők is figyelembe veendők. Ezek megközelítése és meghatározása pedig 
strukturalista eljárásokkal is biztosítható.46 

A nyelvészek nagy része a nyelvi jelek és jelkapcsolatok tartalmi elemzésében, 
a tartalmi vonatkozások megállapításában célravezetőbbnek tartja a lélektani és szocioló
giai aspektust, azaz a lélektani mozzanatokon túl a kontextusok, a dologi vagy művelődési 
környezetek elemzése révén történő vizsgálatot. — Ugyanakkor ma már sok nyelvész 
törekszik arra, hogy az egyéni beszédtevékenységben megvalósuló nyelvi tények tartalmi 

43 Vö. ULLMANN, STEPHEN, Orientations nouvelles en sémantique. Journal de 
Psychologie, LV, (1958), 341; stb. 

44 Vö. Eléments de linguistique générale. Paris, 1965. 40—41. 
45 Vö. HJELMSLEV, L., TO what extent can meaning be said to be structured? 

Proceedings of the VIII . International Congress of Linguists. Oslo, 1958. 654, 667. 
46 Vö. GUTRAUD, P., La sémantique. Paris, 1964. 4. kiad. 73 kk., 92 — 3; — TJÔ\: 

Bulletin de la Société Linguistique de Paris, III, (1956), 265 — 288; — GREIMAS, A. J. : 
Sémantique structurale. Paris, 1966. 18 — 28; — TODOROV, TZVETAN: Recherches séman
tiques, Langages, I, (1966) 1. füz.: 4—43; — TERESTYÉNI FERENC: MNy. LVIII, 178 — 
182; stb. 
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vonatkozásait használati feltételeinek terminusaiban a nyelvi jelek tagolt viszonyhálóza
tának jelentésmódjai szerint tárja fel.47 

Ha tehát L. HjELMSLEVnek Oslóban kifejtett felfogása szerint a nyelvi jelek 
és jelkapcsolatok jelentését struktúra-alkotónak fogjuk fel, ezzel a jelentéstani tények 
vizsgálatába a struktúra fogalmával együtt bevezetjük az érték fogalmát. így a szemanti
kai elemzésben a jelek és jelkapcsolatok folytonos és nem folytonos sorainak, jelentés
kategóriáinak és ellentétpárjainak tanulmányozására a szimbolikus formákon kívül 
eredményesen alkalmazhatjuk a behelyettesítés és az átalakítás vagy transzformáció 
eljárását is. HJELMSLEV jelentéstani vonatkozásokat érintő megállapításai a „Prolégo-
menes"-ben kifejtettektől az „Essais linguistiques"48 vitatható értékű elvéig: „Une de
scription structurale ne pourra s'effectuer qu'à condition de pouvoir réduire les classes 
ouvertes à des classes fermées", — azért meglepőek, mert ezt közvetlenül megelőzően 
rögzíti azt a véleményét, hogy a lexikában „zárt kategóriákat, osztályokat" feltennünk 
csak abban az esetben lehet, ha egyúttal feltesszük, hogy egy-egy új szó létrejötte nem 
módosítja az adott nyelv szemantikai mezőit. 

E kérdésekkel foglalkozva a francia nyelvészek felfogását É. BENVENISTE fejezi 
ki,49 amidőn arra utal, hogy a nyelv valamely jelének jelentéséről szólva egyúttal kifeje
zésre juttatjuk, hogy minden nyelvi alak (signifiant) megkülönböztető szembenállásokkal 
is körülhatárolt, meghatározott terjedelemmel rendelkező egységként a jelentésben 
hordozza a nyelvi jel nyelvhasználati törvényeit is. Nyitott kérdés maradt azonban mind
máig a francia jelentéstani munkálatokban is az a HjELMSLEVtől felvetett probléma, 
hogy a szókincs lehetséges jelentéscsoportjai a nyelvtani kategóriák alosztályai-e, vagy 
sem. — A jelentéstani elemzés újabb behelyettesítő eljárásaival megállapították, hogy 
két különböző jelentésű morféma különbözik disztribúcióját tekintve, viszont az azonos 
disztribuciójú szavak jelentése is azonos vagy rokon. A jelentés- és így a szinonima
mezőket is ugyanazon nyelvtani kategória (osztály) azonos disztribuciójú szavai alkotják 
ugyan, a szemantikai különbségek azonban nem nyilvánulnak meg szükségképpen szintak
tikai különbségekben, még ha a szintaktikai különbségek mindig lényeges jelentéstani 
különbségeknek felelnek is meg. Ezt a jelentéstani kutatásokban is alkalmazott és újab
ban elterjedt vizsgálati eljárást Franciaországban B. POTTIER és A. J . GREIMAS használ
ták fel először. R. JAKOBSON fonológiai elemzési eljárásait építették tovább, rámutatva 
árra, hogy a két- vagy többelemű szembenállások megkülönböztető jegyei nemcsak a 
fonematikus ós morfematikus szerkezetek feltárására, hanem a szemantikai jellemzők 
összefüggéseinek bemutatására is alkalmazhatók. A fonematikus és morfematikus 
összefüggésekhez hasonló szembenállásokat látnak pl. abban, hogy a hosszú és a széles 
feltétlenül felidézi a vízszintes, — a magas és a hosszú pedig a függőleges és a vízszintes 
jelentés vonatkozásait is.50 

A megkülönböztető jegyekre épülő két- vagy többelemű jelentéstani szembenállá
sokkal dolgozó elemzési eljárásokban azonban több problematikus tényező van: a) 
E disztribucionális jelentéstani elemzés során nem a jelentésből, hanem a nyelvi jelek 
nyelvhasználati törvényeinek egyéb funkcionális vonatkozásaiból indulnak ki, így az 
extra-lingvisztikai valóság legkisebb változása arra kényszeríti a kutatót, hogy megálla
pítva az adott nyelv szemómái számában történt változást, egyúttal módosítsa a jelentés
struktúráról kialakított felfogását, hiszen minden új szó megjelenése a jelentósmező módo
sulásával jár együtt. — b) A szó pozitív vagy negatív jelentés-vonatkozásait használják 
fel egy szónak a jelentésmező más szavaival történő szembeállítására, így azonban gya
korlatilag az egybevetések száma végtelen. Csak egy jól tagolt mesterséges nyelv (méta-

47 Vö. ULLMANN, S., The Principles of Semantics. Glasgow. — Oxford, 1957. 2. 
kiad. 65; — WELLS, R., I S a structural treatment of meaning possible? Reports for the 
Eighth International Congress of Linguists. Oslo, 1958. I, 197 — 210; stb. 

48 Travaux du Cercle Linguistique de Copenhague, XI I , (1959), 110.— Nordisk 
Sprog-og-Kulturforlag. 

49 Les niveaux de l'analyse linguistique. Proceedings of the IX. International 
Congress of Linguists. Mouton and Co. La Haye, 1964. 272 — 273. 

50 Vö. POTTIER, B., Vers une sémantique moderne. Travaux de Linguistique et 
de Littérature, — Strasbourg, 1964. I I / l , 107 —138; — uő., La définition sémantique 
dans les dictionnaires. Travaux de Linguistique et de Littérature, — Strasbourg, 1965. 
I I I / l , 33 — 39; — uő., Recherches sur l'analyse sémantique en linguistique et en traduc
tion mécanique. Nancy, 1963. 1 — 38; — GREIMAS, A. J., Sémantique structurale. Recher
che de méthode. Paris, 1966. 18 kk.; — GOUGENHEIM, G.: Points de vue nouveaux en 
sémantique. Critique, LXXII , (1953), 429-437; stb. 
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langage) jelenthetne megoldást, megadva a nyelv jeleinek más nyelvi jelekkel alkotott 
kapcsolataira az azonosság, a belefoglalás, a kizárás stb. jelzését, de ezzel a természetes 
nyelveknek olyan struktúrákat tulajdonítanánk, amelyekkel voltaképpen nem rendel
keznek. — c) Ha a tiszta leíró strukturális elemzésben minden szót egy jelentésűnek fogunk 
fel, ahhoz, hogy a többjelentésű szavak szemantikai modelljét megállapíthassuk, el 
kellene fogadnunk a diszjunktív meghatározások lehetőségét; ti. az ilyen lexikai halma
zokban csak a jelentések együtt szereplésével, konfigurációjával világíthatjuk meg a 
nyelvi jelek jelentésmezőjének hierarchikus szerkezetét. — d) A szók jelentése nem oszt
hatatlan, hanem összetett egység, — e jelentések azonos jegyei tehát a szókincs osztályai
nak kialakításában, a jelentésmező szerkezetének bemutatásában nélkülözhetetlenek, 
viszont a jelentésegységeket általában csak a szövegösszefüggés teheti világossá, vö. 
az azonos alakú szavak és az ugyanazon szavak különböző jelentéseit meghatározó 
szemantikai szerkezeteket.51 

Helyesen állapítja meg tehát B. POTTIEB és P. GUIBAUD, hogy a szavak alaki 
és tartalmi kapcsolatának rendszeregységeit csak morfo-szemantikai mezőjük feltárásával 
mutathatjuk be, — a jelentésmező fogalmát mégsem cserélhetjük fel több-kevesebb 
tévedés lehetősége nélkül a struktúra fogalmával. A természetes nyelvek fonológiai, 
morfológiai és szintaktikai szerkezeteinek és részrendszereinek minden ténye nélkülözhet-
tetlen és szükséges a nyelv egészének működéséhez, — csak ilyen összefüggésekben hasz
nálhatjuk a „struktúra" megnevezést. A jelentésmező vagy másként szemantikai-mező 
viszont jelentés-vonatkozások egysége ugyan, amely a nyelvi jelek motivációját megha
tározza, — de a jelentésmező különböző viszonylatainak mindegyike nem feltétlenül 
szükséges a nyelv kifejező-közlő funkciójának érvényesüléséhez, vagyis a szemantikai
mező különböző jelentés-vonatkozásainak ún. strukturális kapcsolatai önmagukban 
nem alkotnak rendszeregységet, tehát nem valóságos struktúrák.52 

B. POTTIER irányításával a Nancy-i Egyetem gépi fordítási munkaközössége a 
természetes nyelvek leírására kialakított eljárásaiban egységbe foglalta a nyelvi jelek 
grammatikai és szemantikai rendszerének formalizálását, vagyis egyrészt leírja az elem
zett és felismert nyelvi jelek, jelkapcsolatok, szerkezetes egységek struktúráját, másrészt 
a feltárt nyelvi tények formalizált rendszerében meghatározza azokat a törvényeket, 
amelyek az adott nyelv minden lehető mondatának alkotását megszabják. A Nancy-i Egye
temen kidolgozott eljárásban tehát nemcsak a nyelvi jelek, jelkapcsolatok grammatikai, 
hanem szemantikai funkciói rendszerének bemutatására is vállalkoztak, — s arra töreked
tek, hogy induktív morfo-szemantikai mondatleírásuk azokat az alapvető grammatikai 
struktúrákat tárják fel, amelyek explicatív modelljei szorosan kapcsolódnak az adott 
nyelv jelei, jelkapcsolatai és szerkezetes egységei generatív modelljeihez. E.feladat telje
sítése során dolgozta ki B. POTTIER a korszerű leíró és nyelvészeti szempontú szemantika 
vázlatát, hangsúlyozva, hogy e szinkronikus „leíró" jelentéstannak sajátos problemati
kája van, amely bizonyos pontokon egyezik a formális elemzés problematikájával, de 
egészében és lényegében különbözik tőle. Felfogása szerint e szinkronikus szemantikai 
leírás az adott nyelvből indul ki, s állapítja meg az adott nyelv szemantikai jellemzői 
elemzésével azokat felismerő szemantikai modelleket, amelyek egyúttal alkalmasak a 
grammatikai struktúra jellemzésére is. B. POTTIER szemantikai elmélete tehát nem deduk
tív, hanem induktív felépítésű, vagyis nem fogad el eleve néhány, főként logikai fogalmat, 
hogy ezekkel, mint alapfogalmakkal határozza meg a többit. É jelentéstani munkálatok 
során megvizsgálták a nyelvtudomány és a szemantika kapcsolatát, meghatározták a 
jelentéstan helyét a nyelvtudomány egészében, de egyúttal megvilágították az alak és a 
jelentés strukturális jellemzőit is. Az ún. jelentés-struktúra vizsgálata során a nyelvi 
jelentés formalizálható jegyeit tárják fel a közvetlenül adott grammatikai formák rend
szerszerű kapcsolataival egybevetve, s a jelentésmezők strukturális elemzésével a „fogal
mak" v é g e s listájáig kívánnak eljutni. Különösen érdekesek a szeméma-korrelációkra 
vonatkozó megállapításaik, ti. a szinonimia és az antonimia, a szűkebb és tágabb jelentés
körök, a szócsaládok tagjai, a paradigmatikus viszonyban levő szavak és morfémák 

51 Vö. TODOROV, T., Recherches sémantiques. Langages, 1/1, (1966), 11 — 23, 
27 — 30; — DUBOIS, J., Esquisse d'un dictionnaire structural. Études de Linguistique 
Appliquée, I, 43 — 48; — LYONS, J., Structural Semantics. An Analysis of Part of the 
Vocabulary of Plato. Oxford, 1963. Publications of the Philological Society, 20; stb. 

52 Vö. POTTIER, B., Vers une sémantique moderne. Travaux de Linguistique et 
de Littérature, — Strasbourg, 1964. 11/1, 110; — GUIBAUD, P., La sémantique. Paris, 
1964. 4. kiad. 89 — 93; — uő.: Bulletin de la Société Linguistique de Paris, L U , (1956), 
265—288; stb. 
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jelentéstani összefüggésének bemutatására a két- vagy többelemű aszimetrikus szemben
állás elvét alkalmazzák. Kétségtelen, hogy B. POTTIER jelentéstani elméletének részlete
sebb megvilágítása elősegítené eredményeik alkalmazását, illetve továbbépítését, — 
ez azonban már meghaladná ennek az összefoglalásnak a kereteit.53 

2.3. Az újabb francia nyelvtudományi munkálatokban megtaláljuk a hagyomá
nyos, klasszikus nyelvleírást képviselő nyelvtanokat is,54 amelyek a nyelvi tények vizsgá
lati egységei alapján fogalmakat, viszonyokat, nyelvhasználati törvényeket tárnak fel 
ellentmondás nélküli, egyszerű leírásokban. E klasszikus nyelvtanok szinkron vagy 
diakron nyelvszemléletével szemben a strukturalizmus francia képviselői pedig a nyelvi 
tények valamely vizsgálati egysége (corpus) egyidejű nyelvi tényeinek rendszerszerű 
összefüggéseit, szerkezetes kapcsolatait meghatározó általános érvényű törvények rend
szerezett egészének bemutatására vállalkoznak, minthogy szerintük is a nyelvtan volta
képpen az adott nyelv szerkezetének elmélete.55 

E nyelvtanok elvi alapjaik és eredményeik sokrétű különbözősége ellenére meg
egyeznek abban, hogy lényegileg mondatszerkezet-grammatikák, — vagyis az ún. köz
vetlen összetevők módszerének megfelelően az adott vizsgálati egység (corpus) felbontásá
val megnyilatkozásokat, ebben mondatokat, a mondatokban szószerkezeteket s e szintag-
mákban jelkapcsolatokat, illetve jeleket (morfémakapcsolatokat és morfémákat) különí
tenek el. Minthogy pedig az egyéni beszédaktusban realizálódó konkrét nyelvi tények 
formai ós tartalmi vonatkozásait a használati feltételek terminusaiban írják le, s a hasz
nálati feltételek a környezet terminusaiban realizálódnak, — ezért a francia morfo-
szintaktikus leírások megfelelő elvi alapvetés nélkül is hasonlítanak a még kevéssé 
ismert ún. kontextustól függő vagy kontextust figyelembe vevő mondatszerkezet
grammatikákhoz. B. POTTIER az alapvető nyelvtani struktúrák tanulmányozásához 
kidolgozott bevezetésében56 és a román nyelv rendszerét leíró nagy munkájában már 
megközelíti a természetes nyelvek leírására talán legalkalmasabbnak látszó kontextust 
figyelembe vevő mondat-szerkezet grammatikát.57 Ugyanezt a szemléletet találjuk J . 
DUBOIS négy kötetre tervezett „Grammaire structurale du français" most megjelent első 
kötetében és a szóképzésről szóló munkájában.58 Nyelvtanában voltaképpen TESNIÈRE 
elméletét alkalmazza, vagyis nemcsak leíró és szükségképpen normatív, hanem prediktív 
strukturális grammatikák kidolgozásához teszi meg az első lépéseket. 

Noha a francia nyelvtudományban is igen ellentmondó felfogás él a nyelvi rendszer 
szerkezeti kapcsolatait feltáró grammatikai leírásokról, sőt pl. R. L. WAGNER59 kétségbe
vonja J . DUBOIS nyelvtanának strukturalista jellegét, egyet kell értenünk a már TESNIÈRE -

53 Vö. POTTIER, B., Vers une sémantique moderne. Travaux de Linguistique 
et de Littérature, — Strasbourg, 1964. I I / l , 107 —137; — uő., La définition sémantique 
dans les dictionnaires. Travaux de Linguistique et de Littérature, — Strasbourg, 1965. 
I I I / l , 33 — 39; — uő., Recherches sur l'analyse sémantique en linguistique et en traduction 
mécanique. Nancy, 1964.; — COSERIU, E., Pour une sémantique diachronique structurale. 
Travaux de Linguistique et de Littérature, — Strasbourg, 1964. I I / l , 138 kk.; stb. 

54 Vö. GOUGENHEIM, G., Système grammaticale de la langue française. Paris, 
1962. 2. kiad.; — WAGNER, R. L.—PINCHON, J., Grammaire du français classique et 
moderne. Paris, 1962.; — GALLICHET, GEORGES, Essai de grammaire psychologique. 
Paris, 1950. 2. kiad.; — CHEVALIER, J . CL.—BLANCHE-BENVENISTE, CL.—ARRIVÉ, M.— 
PEYTARD, J., Grammaire Larousse du français contemporain. Paris, 1964. 495; stb. 

55 Vö. TESNIÈRE, L., Éléments de syntaxe structurale. Paris, 1959. 20 — 41; — 
KÁROLY SÁNDOR: Általános Nyelvészeti Tanulmányok I, 161 — 186; — POTTIER, B., 
Introduction à l'étude des structures grammaticales fondamentales. Nancy, 1964. 2 
kk.; — GALLICHET, GEORGES, Méthodologie grammaticale. Étude psychologique des 
structures. 2. kiad. Paris, 1963.; — TOGEBY, K., Structure immanente de la langue fran
çaise. Copenhague, 1951.; — DUBOIS, JEAN, Grammaire structurale du français. Paris, 
1965. 5 —16; — uő. : Étude sur la dérivation suffixale en français moderne et contemporain. 
Paris, 1963. 3 — 7; stb. 

56 Vö. Introduction à l'étude des structures grammaticales fondamentales. Nancy, 
1964. 1 -30 . 

57 Vö. POTTIER, B., Systématiques des éléments de relation. Étude de morpho
syntaxe structurale romane. Thèse principale soutenue en 1955. Bibliothèque française 
et romane. Paris, 1962. VII—375. 

58 Vö. DUBOIS, JEAN, Grammaire structurale du français. Paris, 1965. 10—41, 
53 — 76, 91 — 102. 

*9 Le Français dans le Monde, 1966. évi áprilisi számában. 
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tői kifejtett és a hozzájuk kapcsolódó B. POTTIER, A. J . GREIMAS, J . DUBOIS stb. által 
képviselt nyelvelméleti felfogással. El kell ismernünk, hogy a nyelvi elemek, jelek, 
jelkapcsolatok és szerkezetes egységek szinkron viszonyhálózatát feltáró leírásokat helye
sen nevezik strukturális grammatikáknak. A francia strukturalizmus képviselői ugyanis 
SAUSSURE és HJELMSLEV tanításához híven vallják, hogy a nyelv artikulált emberi 
hangokban megvalósuló szinkron jelek rendszere, s e jelek jellegét egymáshoz való 
viszonyuk: azonosságaik, hasonlóságaik és különbözőségeik határozzák meg. — Elfogad
ják tehát azt az elvet, hogy az egyes nyelvtani kategóriákat a rendszer egészében elfoglalt 
helyzetük szempontjából kell definiálni. TESNIÈRE és halála után egykori tanítványai, 
munkatársai és követői integrálva az amerikai strukturalisták szemléletmódját és tovább
építhető eljárásait tulajdonképpen morfo-szemantikai vonatkozásokat is figyelembe vevő 
mondatszerkezet-grammatikák kidolgozására vállalkoztak. 

Morfo-szemantikai leírásaikban bemutatva a morféma-osztályokat és szerkezeti 
törvényeik szabályait, egyúttal általános szabályokba foglalják és szimbólumokban, 
képletekben ábrázolják is a morfológiai szerkesztésmódok törvényeit. Az említett szerzők 
ugyanis tisztában vannak azzal, hogy szimbólumok, képletek alkalmazása, illetve alkal
mazhatósága nemcsak szemlélteti, hanem az esetek nagy részében igazolja is, hogy 
egyedi eseteken túlmutató, általános érvényű nyelvhasználati törvényt ismertek fel. 
A morfológiának ez a szerkesztéstani része végeredményben szoros egységet alkot a 
szintaktikai szerkesztéstannal, hiszen a leírás anyagául szolgáló vizsgálati egység (corpus) 
mondatainak szerkezeti leírását nyújtja, bemutatva, miféle morfematikus szerkezettípu
sokból tevődnek össze ezek a mondatok. E morfo-szemantikai szerkesztéstan a morfémák 
hangtestével, alaki szerkezetével foglalkozó morfológiából kibontakozva ma már a morfo-
fonematikához hasonlóan önálló tudományággá kezd válni. A morfológiai és szintaktikai 
kategóriákat ebben a nyelvleírásban a morfémák egymással való kapcsolódási lehetősé
geinek törvényei alapján állapítják meg, de mindenkor figyelembe veszik a morfémák 
jelentése, illetve jelentései közötti azonosságokat, hasonlóságokat és különbözőségeket 
is, minthogy minden nyelvtani kategória, lényegét tekintve tartalmi, funkciós és formai 
alapegység. E morfo-szemantikai nyelvleírásban a nyelvi tények egyik szemléleti módjá
nak kategóriáit vonatkoztatják ugyan a másik szemléleti mód kategóriáira, de nem zavarják 
össze, vagyis nem úgy osztályozzák a nyelvi tényeket, hogy e szerkesztéstanban egyszer 
a jelentós, másszor az alaki szerkezet alapján alkotnak meg egy-egy kategóriát. E nyelv
leírások komplex eljárásai a lehetséges tartalmi, funkciós és formai kritériumok egyidejű 
szemléletével valóban a rendszertagok, részrendszerek és a rendszeregész strukturális 
kapcsolatait tárják fel. E mondatszerkezet-grammatikák jellemzőivel foglalkozva most 
csak két kategóriára mutatnék rá: az egyik a nyelvtani nem, — a másik az ún. eset 
kategóriája: 

a) A szoros összefüggéseket feltáró nyelvi rendszer, amelyben az összefüggések 
egymásra vonatkozása ésszerű és szükségszerű, amelyben a rendszert alkotó elemek 
száma, alakja és elosztása gazdaságosság szempontjából helyesnek minősíthető, — 
egyetlen lehetőséget kap arra, hogy kereteit fellazítva helyet adjon olyan összefüggés
rendszernek, amelynek létjogosultsága a többihez képest vitatható, s amely a gazdasá
gosság követelményeivel sem mindenkor egyezik, — ez összefüggés-rendszer lényegileg 
a nyelvtani nem kategóriája. A nyelvtani nem ugyanis szinkronikus szempontból olyan 
szintaktikai egyeztetések alaki rendszere, amelyben az állandó nyelvtani nemű szerkeze
tes taggal a változó nyelvtani nemű szerkezetes tagok több alakú paradigma sorának 
egyik tagja egyezik. A nyelvtani nem tehát szinkronikus szempontból szintaktikai egyez
tetések alaki rendszere, de az alaki elkülönüléssel együtt járó egyeztetéshez a kapcsolat 
szempontjából nem társul jelentéskülönbség, — állapítja meg J. DUBOIS is.60 

b) A természetes nyelvek szerkezetének vizsgálatakor egyik legfontosabb kérdés, 
hogyan illeszkedik a névszó a mondatba, — vagyis hogyan lesz belőle a mondatban szer
kezetes tag: alaptag vagy bővítményi tag. Az indoeurópai nyelvcsalád ismertebb nyelvei, 
így a francia is, erre a célra általában az ún. eseteket használják fel. Az ún. eset pedig 
lényegileg alaki meghatározottságú, alakváltozatokhoz kapcsolódó nyelvi szerkezetes 
viszony felhasználási képesség. A nyelvben ugyanis voltaképpen nincsenek esetek, 
de a nyelvi jelek alakváltozatainak nyelvtani funkcióiban találunk azonosságokat. — 
A nyelvi jelek alakváltozatainak felhasználását ugyanis az adott nyelvi tény tartalmi, 
formai és funkciós egységét meghatározó törvények szabályozzák, s ezt az alakváltozatok -

60 Vö. DUBOIS, JEAN, Grammaire structurale du français. Paris, 1965. 52 — 90; 
— FODOR ISTVÁN: NyK. LX, 339 — 368; LXI, 29—43; LXD7, 265 — 370; — SAUVAGEOT, 
Au.: Bulletin de la Société de Linguistique de Paris, LV/2, 279 — 280; stb. 
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hoz kötött nyelvi szerkezetes viszony felhasználási képességet feltáró kategóriát nevezzük 
esetnek. Noha e problémakör megvilágítása a vonatkozó szakirodalomban nem egyértel
mű, s további vizsgálatokat igényel, mégis elismeréssel kell szólnunk az újabb francia 
szakirodalom e kérdéssel foglalkozó anyagáról.61 

2.4. A francia nyelvtudományban ma szinte egyértelmű állásfoglalással talál
kozunk a szinkrónia és a diakrónia, a szintaxis és a szemantika fontossági sorrendjére 
vonatkozó vitában, — ti. általában már eldőlt ós eredményekkel igazolt, hogy a diakrónia 
a szinkrónia vetülete, s így a szinkrón vizsgálati anyagból megvilágítható diakronikus 
tények a két szemléletmód dialektikus egységét biztosítják, — mint ahogyan az újabb 
kutatások eredményei alapján az is világos: szemantika nélküli morfematika és szintaxis 
nem képzelhető el. Ugyanakkor ma már mind több olyan tanulmány, munka jelenik 
meg, amelyekben a szintaxis, a morfológia, a szemantika és a fonológia anyagának bemu
tatására nemcsak hagyományos, hanem matematikai és szimbolikus logikai eljárásokat 
is alkalmaznak. — Érthető tehát, hogy a m a t e m a t i k a i n y e l v é s z e t proble
matikája Franciaországban is képzett, tehetséges és nagy eredményeket elért kutatók 
sorát foglalkoztatja, de rendelkeznek azokkal az erőkkel is, amelyek ezt a tudományágat 
még tovább bontakoztathatják. A matematikai nyelvészet és a gépi fordítás munkásai 
ugyanis készséges segítségre találtak kiváló matematikusoknál és technikai szakemberek
nél, akik maguk is nagy érdeklődéssel fordulnak a matematika nyelvészeti alkalmazásá
hoz, de a matematikai nyelvészet iránti érdeklődés megtalálható azoknál is, akik maguk 
a hagyományos irányban igyekeznek továbbfejleszteni a nyelv tudományát. 

Egyrészt VATJQUOIS és munkatársai, másrészt B. POTTIER, A. J . GREIMAS, J . 
DUBOIS, YVES GENTILHOMME stb. is nagy gondot fordítanak egy-egy nyelv szerkezeteinek 
tartalmi, funkciós és formai interpretációira. Ezek az interpretációk pedig általában a 
szemantika területén definiálják, mit jelent egy-egy kifejezés (pl. valamely nyelvi jel
halmaz melyik elemét jelenti), illetve mit jelent egy-egy formula, vagy legalábbis azt, 
mikor számít igaznak, mikor hamisnak, amit jelent. A francia matematikai nyelvészet 
tehát feladatának tekinti a szavak és a mondatok szemantikai vonatkozásainak feltárását 
is, de egyúttal bemutatja valamely nyelvi vizsgálati egység egyik vagy másik aspektusá
nak megvilágítására kidolgozott formalizált rendszerben azokat a morfológiai és szintak
tikai szerkezeteket, amelyik formalizált rendszer az adott természetes nyelv operatív 
nyelvtanaként alkalmas a nyelvi egységek generálására. 

Jelentős elvi értékű megállapításokat találunk a francia nyelvstatisztikai vizsgá
latok módszeréről és gyakorlatáról beszámoló munkákban, tanulmányokban.62 A nyelvi 
tények statisztikai feldolgozásáról már sokat írtak a francia nyelvtudományban is, noha 
a matematikai nyelvészet értelmében vett nyelvstatisztika elméletének kidolgozása még 
a jövő feladata, ti. néhány matematikai, statisztikai eljárás alkalmazása még nem 
nyelvstatisztika. A nyelv statisztikai, információelméleti és valószínűségszámítási vizs
gálatának is vannak ugyan úttörői a francia nyelvtudományban, mint pl. B. MANDEL
BROT, L. APOSTEL, A. MORF, R. MOREAU stb.63 —, de a nyelv statisztikai eljárásokkal 
leírható kvantitatív aspektusait egyértelműen feltáró statisztikai modellek alkotásától 
még messze vannak. El kell viszont ismernünk, hogy a hagyományos eljárásokkal dolgozó 
statisztikai vizsgálat eredményeit összegező „français fondamental" munkálatai a 

61 Vö. F R E I , H., Cas et dèses en français. Cahiers Ferdinand de Saussure, XII , 
(1954), 29 — 47; — GODEL, R.: Remarque sur des systèmes de cas. Cahiers Ferdinand 
de Saussure, XII I , (1955), 34 kk.; stb. 

62 Vö. GUIRAUD, P IERRE, Les caractères statistiques du vocabulaire. Paris, 
1954. 61 — 68; — uő., Problèmes et méthodes de la statistique linguistique. Paris, 1960. 
5—74; — uő., La mécanique de l'analyse quantitative en linguistique. Études de Linguis
tique Appliquée, I I (1963), 35 — 46; — uő., Bibliographie critique de la statistique 
linguistique. Utrecht, 1954.; — GOUGENHEIM, G., Statistique linguistique. Études de 
Linguistique Appliquée, I I , (1963), 5 —11; — GUILBERT, LOUIS, De l'utilisation de la 
statistique en lexicologie appliquée. Études de Linguistique Appliquée, I I , (1963), 
12—24; — DOLÈZAL, L.: Modèle statistique de codage linguistique. Études de Linguistique 
Appliquée, I I I , (1964), 51 — 63; — SOMMERS, H., Analyse mathématique du langage: 
lois générales et mesures statistiques, Paris, 1959. 3 — 40; — MOREAU, R E N É , Sur la 
distribution des formes verbales dans le français écrit. Études de Linguistique Appliquée. 
I I , (1963), 65—88; stb. 

63 Vö. MANDELBROT, B., Structure formelle des textes et communication. Word, 
X, (1954), 1 — 27; — APOSTEL, L.—MANDELBROT, B.—MORF, A., Logique, langage et 
téhorie de l'information. Paris, 1957.; stb. 
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gyakorlatban jól alkalmazható anyagot tártak fel a nyelvoktatás új eljárásai kialakításá
hoz.64 E vizsgálatokból kiderült, hogy minden szóstatisztikai vizsgálat alapja a szavakat 
előfordulásuk számának sorrendjében feltüntető gyakoriságlista, s az egyes szavak 
gyakorisága fordított arányban áll a listán elfoglalt sorrendi helyükkel, de összefüggésben 
ván az azonos gyakoriságú szavak számával, a szó szemantikai kiterjedésével, etimológiá
jával, a szót alkotó fonémák számával stb. 

A francia nyelvstatisztika a tudományos szemantika-elmélet kidolgozásához 
szolgáltatva adalékokat, abból indul ki, amire KALMÁR LÁSZLÓ is hivatkozott a matema
tikai nyelvészet budapesti értekezletén, hogy amiként két valós szám is lehet pontosan 
egyenlő és csak többé-kevésbé megközelítőleg egyenlő, s a valós számoknak mégis van 
szabatos matematikai elmélete; — ugyanígy ha a szigorú értelemben vett egyjelentésű 
szavak mellett vannak többjelentésű szavak is, s nem tudjuk pontosan meghatározni, 
hogy két szópéldány mikor ugyanannak a szónak két példánya, mikor két különböző 
szónak egy-egy példánya —, mindez nem lehet akadálya a tudományos szemantika
elmélet kidolgozásának.65 

MIKÓ PÁLNÉ már röviden ismertette a budapesti értekezlet anyagában SESTIER 
tanulmánya alapján a franciaországi gépi fordítói és matematikai nyelvészeti munkálatok 
történetét.66 Ez alkalommal tehát csak a CNRS ( = Centre National de la Recherche 
Scientifique) keretében működő nagy sikerű intézetek és munkacsoportok MIKÓ PÁLNÉ 
hozzászólásában nem szereplő eredményeire hívnám fel a figyelmet. 

A Párizsban (Centre d'Etudes pour la Traduction Automatique — section de 
Paris: — CETAP) es a Grenoble-ban (Centre d'Études pour la Traduction Automatique 
— section de Grenoble: CETAG) dolgozó munkacsoportok és főként a B. VÁUQUOIS 
igazgatásával működő Institut de la Mathématique Appliquée munkatársi kollektívája 
szorosan kapcsolódik nemcsak az amerikai, hanem a modern európai nyelvészet legújabb 
munkálataihoz, vagyis a prágai, koppenhágai strukturális irányzatokon kívül a Szovjet
unió és Franciaország matematikai és logikai nyelvészetének eredményeihez —, így 
elsősorban TESNIÈRE, MARTINET, QTJÉMADA, POTTIER stb. munkásságához. A CETAG 
orosz-francia és német—francia gépi fordítási célkitűzésekkel elkezdett munkájában 
azonban a rendelkezésre álló BULL nagyon lassúnak és gyenge kapacitásúnak bizonyult, 
s ezért helyébe 7044 IBM készüléket állítottak be, de használják egyidejűleg az IBM— 
France 7090 gépet is. E két készülék gyors memóriája egyenként kb. 32 800 szó elraktáro
zására képes, vagyis kb. 15 000 egységből álló szótárt fogadhat be, s ha figyelembe 
vesszük, hogy egy ilyen típusú gép alkalmas 800 szó/sec sebességű működésre —, rendkívül 
eredményes munkát képesek végezni. Munkájuk eredményességét fokozza, hogy külön
böző típusú gépeik segítségével programozási feladataik teljesítésében egyaránt alkal
mazhatják az ALGOL és a COMIT rendszert. A gépi fordításon kívül a COMIT nyelvi 
problémákkal rokon természetű matematikai és szimbolikus-logikai feladatok megoldására 
is kiválóan alkalmas.67 Meg kell azonban jegyeznünk, hogy B. VAUQTTOIS intézete a 
matematika nyelvészeti alkalmazásában elért sikerei és a morfo-szintaktika jelentés vonat
kozásai iránt tanúsított érdeklődése ellenére, ma is elsősorban alkalmazott matematikai 
feladatok teljesítésében emelkedik ki, pl. információ visszanyerés, matematikai tételek 
bizonyítása stb. Mindezek ellenére ma már a morfológiai program kidolgozása lehetővé 

64 Vö. GOUGENHEIM, G.—MiCHÉA, R.—RiVENC, P. — S AU VAGE ÓT, A., L'élabora-
tion du français fondamental. 1er degré. Etude sur l'établissement d'un vocabulaire et 
d'une grammaire de base. Nouvelle édition réfondue et augmentée. Paris, 1964. 1 — 302; 
— Le français fondamental. (1e r degré) I. P . N. Paris, 1959. 28 — 77; — Le français 
fondamental. (2e degré) I. P. N. Paris, é. n. 10 — 63; stb. 

65 Vö. KALMÁR LÁSZLÓ, Hozzászólás . . . Altalános Nyelvészeti Tanulmányok, I I . 
Bp., 1964. 171; — GREIMAS, A. J., Sémantique structurale. Paris, 1966; 141 — 171; — 
MULLER, CH., Polysémie et homonymie dans la lexique contemporaine. Études de Lin
guistique Appliquée, I, (1961), 49 — 54; stb. 

66 Vö. Általános Nyelvészeti Tanulmányok, I I , 305 — 307; — SESTIER A., La tra
duction automatique des langues: mythes et réalité: Études préliminaires à la Traduction 
Automatique. Paris, 1961. CNRS—CETAP: — MOTTNIN, GEORGES: La machine à traduire. 
Histoire des problèmes linguistiques. London—Hague — Paris, 1964. 11 —198; — DELA-
VENAY, E.: La machine à traduire. Paris, 1959. 3 — 128; stb. 

67 Vö. GROSS, M., Linguistique mathématique et langages de programmation. 
Chiffres-Revue de l'AFCALTI, 1963, 3. füz.: 20—22; — K I E F E R FERENC: Matematikai 
nyelvészeti tanulmányok. Bp., 1964. 125 — 161; stb. 
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tette Grenoble-ban, hogy a mondattan és a j'elentéstan feldolgozásának előmunkálatait-
is teljesíthessék.68 

Nyelvészeti vonatkozásban azonban talán több tanulsággal szolgál B. POTTIER 
és GUY BoTjRQTjnsr vezette gépi fordítási csoport munkássága (Groupe de Traduction 
Mécanique de Nancy), — ti. a természetes nyelvek leírására legalkalmasabbnak látszó 
kontextust figyelembe vevő mondat-szerkezet grammatika kidolgozásához nemcsak az 
elvi és módszeri alapvetést adták már meg, hanem jelentős részfeladatok megoldásával 
angol—francia és spanyol—francia gépi fordítási célkitűzések teljesítésén munkálkodnak. 
Az első években ugyan csupán SCHNEIDER professzornak, a társadalomtudományi kar 
dékánjának és LEGRAS professzornak, a Nancy-i Egyetem Számítástechnikai Intézete 
igazgatójának jóindulatú segítsége nyújtott némi lehetőséget a munkához —, ma azon
ban már a Trésor de la Langue Française, vagyis a francia nagyszótár munkálatait tel
jesítő, a CNRS hitelkeretével létesített mecanographiai és statisztikai feldolgozást végző 
gépsorokkal felszerelt intézetben egyúttal megfelelő elektronikus készülékek is rendel
kezésre állanak a kutatóknak.69 

Ebben az új és kitűnően felszerelt intézetben az elmúlt tanévben mintegy 60 
munkatárs (nyelvész, mérnök, technikus és adminisztratív dolgozó) elektronikus és 
lyukkártya-rendszerű gépekkel szótárakat, szövegeket dolgozott fel hatalmas mennyiség
ben és kiváló minőségben. A kutatást jól szervezett munkacsoportokban végezték a 
francia nyelv teljes szókészlete feltárására a szövegek kiválasztásától, a szókincs struk
turális elemzésétől és a gépi feldolgozás programozásától a lexikológiai dokumentáció 
részleteinek rögzítéséig. Sajnos, annak ellenére, hogy az intézet elektronikus és lyukkártya
rendszerű gépei mintegy 150 főnyi munkatársi kollektíva kiszolgálására lenne alkalmas, 
még az eredetileg megvolt teljes és félállások további biztosítása sincs megoldva, s 
pillanatnyilag mintegy húsz teljes és félállás zárolása után, csak mintegy 35 — 40 munka
társ dolgozik a további anyaggyűjtésen, s a már előkészített hatalmas adattömeg felhasz
nálásával a francia szókincs történetének, az egyes szavak etimológiájához kapcsolódóan 
a szókincs írásos és fonológiai-fonetikai szerkezetének, valamint a szókincs és a nyelvi 
rendszer összefüggéseinek feldolgozásán. Az intézet munkatársi kollektívája azonban 
továbbra is törekszik arra, hogy valamennyi megvizsgált szónál rögzítsék a szinkron 
és a diakron morfematikus és szintaktikus jellemzőket is, hogy így biztosítsák a szavak 
morfológiai struktúrájának és szemantikai tipológiájának megvilágításával a feltárt 
anyag gépi fordítási felhasználását.70 

Röviden még szeretném érinteni a Besançon Egyetemén B. QTJÉMADA irányításá
val működő Centre de Linguistique Appliquée sokrétű feldolgozó és oktató munkáját. 
Tevékenységük egyik igen értékes dokumentuma aB. QTJÉMADA szerkesztésében meg jelenő 
Etudes de Linguistique Appliquée három kötete (a IV. kötet közelesen elhagyja a 
sajtót). Számunkra azonban több tanulságot nyújt a Centre d'Étude de Vocabulaire 
Français lyukkártya-rendszerű gépekkel felszerelt intézetének munkássága. Az Intézet 
B. QTJÉMADA igazgatásával elsősorban az újabb francia szókincs feldolgozására gyakori
sági és írói szótárakat készít, de egyúttal USA megrendelésre vállalta pl. az „allemand 
fondamental" nyelvstatisztikai munkálatainak teljesítését is. A B. QTJÉMADA szerkesz
tésében megjelenő „Cahiers de Lexicologie" kötetei a mecanographiai szókincs feldolgozás 
elvi, módszeri és gyakorlati kérdéseivel foglalkozva a „Bulletin d'Information du Labora
toire d'Analyse Lexocologique" anyagával együtt használható tájékoztatást nyújtanak 
az ilyen jellegű munkákban kevésbé tájékozottak számára is, s egyúttal felvetik a nálunk 
folyó hasonló jellegű munkálatokról szóló rendszeres tájékoztatás szükségességét is. 

68 YÖ VEYRTJNES, J., Recherches en traduction automatique. Le CETA de Grenoble. 
Études de Linguistique Appliquée, II, (1963), 155—164; — DEVÈZE, A. — MOTJNTN, 
G., T. A. Informations. Revue Internationale des Applications de l'Automatique au 
Langage. I, (1961)-től kezdve bibliográfiai tájékoztatást közöl a megjelent munkákról, 
tanulmányokról; stb. 

6 9 Vö. POTTIER, B.—BOTJRQUIN, G., Le groupe de traduction automatique de 
la faculté des lettres et sciences humaines de Nancy. Études de Linguistique Appliquée, 
III, (1964), 88 — 94; — POTTIER, B., La traduction automatique. APLV Strasbourg, 
II, (1962), 20—22; stb. 

70 Vö. Bulletin Signélatique, Nancy, 1966.; — POTTIER, B., Rapport d'activité 
du groupe de Traduction Automatique de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines 
de Nancy. I, (1961.); II, (1962); III, (1963); IV, (1964); V, (1965); — uő., Les travaux 
lexicologiques préparatoires à la traduction automatique. Cahiers de Lexicologie, III, 
(1962), 200-5; stb. 
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A francia nyelvtudomány most ismertetett munkálatai is igazolták, hogy nemcsak 
a matematikai, statisztikai és szimbolikus-logikai eljárások hatoltak be már többé-kevésbé 
a nyelvtudományba, hanem a lyukkártya-rendszerű nyelvstatisztikai automaták és az 
elektronikus kalkulátorok használata is növekedőben van a kutatás és az alkalmazás 
területén —, sőt egyesek véleménye szerint az elméleti nyelvtudomány maga is csak 
része a kibernetikának. Első pillanatra ez a felfogás a kibernetika W I E N E R által történt 
körülhatárolására vezethető vissza —, szerinte ugyanis a kibernetika a gépekben és az 
élőlényeknél meglevő közlés-átvitel és vezérlés mechanizmusának tanulmányozásával 
foglalkozó tudomány, vagyis a kibernetika a komplex dinamikus rendszerek ön vezérlése 
törvényeinek tudománya. Ehhez a megállapításhoz kapcsolódva vetik fel, vajon reálisan 
lehetséges-e a matematika eszközeivel, eljárásaival egzakt módon és teljesen megragadni 
egy oly komplex rendszer minden meghatározó jegyét, mint amilyen az emberi nyelv? 
A természetes nyelvek ugyanis állandóan változnak, fejlődnek, alakulnak, kiegészülnek 
új meg új kifejező eszközökkel —, s noha a természetes nyelvek az emberi közlés-átvitelek 
univerzális eszközei, egyetemességük mégis csak bizonyos megkötöttséggel jelentkezik, 
s így a matematikusok és logikusok nem elégedhetnek meg a természetes nyelvek felhasz
nálhatóságával, hanem meg kell teremteniük a formálisan szerkesztett univerzális nyelvet. 

Ma már vannak bizonyos formalizált rendszerek, részlegesek és tökéletlenek, 
amelyeket itt-ott már alkalmaznak is a francia nyelvtudományban, és nemcsak tapaszta
latszerzés szempontjából. Döntő sikereket azonban nem értek el, sőt a kezdeti optimizmus 
is helyet ad szkeptikus nézeteknek. El kellett viszont ismerni, hogy a nyelvtudomány 
új lehetőségeket talált a természetes nyelvek általános kvantitatív jellemzőinek elem
zésében (macrolinguistica), ahogyan azt MANDELBROT és R E N É MOREAU kifejlesztette 
Franciaországban. Ma pedig már egészen világos, hogy egyes részterületek, mint a stilisz
tika, a nyelvek tipológiája, a nyelvfejlődés vizsgálata stb. sokat nyerhetnek, ha a modern 
számítástechnikai eljárásokat alkalmazzák, ide értve az információelmélet eljárásait 
is. Ugyanakkor mind nyilvánvalóbbá vált, hogy a nyelvtudományban az ún. nem-
kvantitatív eljárások fontosabbak, mégpedig az algebra kombinatorikus eljárásai, az 
automaták matematikai elméletei és a nyelvtudomány között létrehozott kapcsolatok 
által kialakított kombinatorikus eljárások. A „matematikai nyelvészet" terminus, vagyis 
.a matematika felhasználása a nyelvtudományban eleve kizárja azt a felfogást, hogy a 
matematika csak kvantitatív viszonyokat tárgyaló tudomány, hiszen itt nemcsak a gépi 
dokumentáció lehetőségeinek kimunkálásáról, hanem a természetes nyelvek formalizált 
rendszerekben történő feldolgozásáról és a gépi fordítás előkészítéséről is szó van. Ebben 
a vonatkozásban rendkívül fontosak a Nancy-i Egyetemen folyó lexikográfiái kutatások 
és a természetes nyelvek morfo-szintaktikai leírására kidolgozott, a szemantikai vonat
kozásokat is figyelembe vevő eljárások. 

Meg kell azonban még emlékeznünk azokról az erőfeszítésekről is, amelyeket a 
nemzetközi érintkezés közvetítő nyelvének kialakítására tett az Association Internatio
nale du Langage Auxiliaire ( = International Auxiliary Language Association). Világos 
azonban, hogy a nemzeti nyelveket helyettesítő közvetítő nyelv kialakítására törő kísér
letek egyelőre elég illuzórikusak, s csak arról lehet szó, hogy a nyelvtudomány meghatáro-, 
zott részterületei technikusainak és szakembereinek érthető matematikai formulákat, 
megfelelő szimbolikát dolgozzanak ki.71 

2.5. A mai francia nyelvlélektani kutatások alapgondolatát világosan megfogal
mazták már a Port-Royal nyelvtanában72 —, s azóta sem lankadó érdeklődéssel törek
szenek nemcsak a nyelvi rendszer lélektani szempontú bemutatására, hanem a nyelv
használat pszichikai feltételeinek, okainak kutatására is. A három ismert lélektani folyó
iraton kívül73 a lélektani összefoglalások nyelvlélektani fejezetei, a gyűjteményes kötetek 
és önálló művek sora szinte kimeríthetetlenül gazdag anyagot tár fel a további vizsgálatok 
számára. A központi idegrendszer működésének nyelvlélektani vonatkozásait nyelvészek 

71 Vö. MARTINET, A., Bulletin de la Société de Linguistique de Paris, LVII/2, 
(1962), 30—34; — uő\, Actes du Sixième Congrès International des Linguistes. Paris, 
1949. 93 — 112, 409—416, 585 — 600; stb. 

72 Vö. Grammaire générale et raisonnée de Port-Royal. Paris, 1660. I. rész 1. 
fejezet: „Que la connaissance de ce qui se passe dans notre esprit est nécessaire pour 
comprendre les fondements de la grammaire; et que c'est de là que dépend la diversité 
des mots qui composent le discours." 

73 Journal de Psychologie normale et pathologique, 1904 óta; — L'Année Psycho
logique, 1894 óta; — Raison (Cahiers de psychopathologie scientifique), 1951 óta. 
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és pszichológusok komplex vizsgálatokkal elemzik és írják le74 ^-, sajnos mindezek ellenére 
sincsenek még pontos ismereteink a gondolkodás és a megértés idegélettani folyamatai 
és az ún. belső beszéd sajátos kapcsolatairól, noha a francia nyelvlélektani munkálatok
ban a pavlovi második jelzésrendszerre vonatkozó kutatásoknak is jelentős szerepe van 
ma már.75 

A. MEILLET szorosan kapcsolódott W. W U N D T társas lélektani felfogásához hang
súlyozva, hogy a nyelv nemcsak tudatunkban pontencialiter, virtualiter létező beszéd-
képzetek rendszere, hanem a nyelvnek éppen olyan fontos jellemzője, hogy működés, 
aktus, funkció. A nyelv szociális termék — állapította meg MEILLET is — mely egy nyelv
közösséghez tartozók tudatában azonos vagy majdnem azonos alakban van elraktározva 
—, a beszéd pedig a nyelvi konvencionális jelek felhasználása egyéni tevékenységben 
gondolatok kifejezésére, közlésére. MEILLET szerint a nyelvi változások okát a társadalmi 
változásokban kell keresnünk, ti. a nyelvi változások közvetlenül vagy közvetve a tár
sadalmi változásokhoz kapcsolódnak, s így a nyelv társadalmi jellegéből következik, 
hogy a nyelvtudomány társadalomtudomány. MEILLET tehát SAUSSURE-től eltérően 
a nyelv és a társadalom kapcsolatát konkrét formában a nyelvi változások magyarázatá
ban mutatja be. MEILLET, de még inkább VENDRYES a nyelvet az emberi fejlődés leg
sajátosabb alkotásának tartja, feladatának tekinti annak feltárását, hogyan hozta létre 
az emberi társadalom a nyelvet, s miután megalkotta, hogyan táplálja azt. A. MEILLET 
a nyelvfejlődós belső törvényeivel foglalkozva ugyanakkor rámutat arra, hogy a nyelvi 
tények kategóriái között megállapítható összefüggések, mint pl. a nyelvtani nem, a szám, 
az ige-aspektus és az igeidő lényegi jegyei az adott társadalom gondolkodásának általános 
törvényeit is feltárják.76 HENRI WALLON pedig megállapítja,77 hogy a nyelv maga a közlés 
és a megértés eszköze, mely lehetővé teszi a fogalmi ismeret kialakulását és fejlődését, 
hiszen az elvonás, az általánosítás képessége a nyelvvel együtt keletkezik, formálódik. 
Kimutatja az emotiv és az aktív nyelv összetetté válását —, ti. a valóság változatos 
tapasztalati sokfélesége alapján kialakított általánosítás segítségével különböztethetjük 
meg a tárgyakat, a tulajdonságokat, az állapotokat stb. és kapcsoljuk az így kialakult 
tartalmakat nyelvi jelekhez, a fogalmi általánosítás eszközeihez. Sokat foglalkozik azzal, 
hogyan alakú l ki a szemléletből a képzet, s milyen lassú az átmenet a fogalom kialakulásá
hoz. Beszél arról is, hogyan válik a szó a képszerű megjelölésből nyelvi jellé, s kimutatja 
a társadalom szerepét a beszédtevékenységben, valamint a nyelv és a nyelvi jelekkel ki
fejezett fogalmak alakulásában. Megállapítja, hogy az emberi gondolkodás elválasztha
tatlan a nyelvi anyagtól, s így a holt nyelvek sajátos módon feltárják a hajdan élt emberek 
egész életét, az élő nyelvek pedig a maguk változó formáiban elénk állítják az egyéni és 
a társadalmi tudat egész tartalmát.78 

A mai francia nyelvtudomány több képviselője is vallja, hogy az egész nyelvtudo
mányt megilleti a pszicholingvisztika megnevezés, hiszen nincs nyelvész, aki ne foglal
kozna a nyelv és a gondolkodás kapcsolatának problematikájával. A francia nyelvtudo
mányban ugyanakkor J. VAN GINNEKEN „Principes de linguistique psychologique" 
(Paris, 1907.) és A. MEILLET említett művei óta máig sokat foglalkoznak az állatok nem 
verbális közlésformáinak alakulásával és az emberi nyelvtől elkülönítő jellemzőivel, 
hogy ily módon biztosíthassák az emberi tudat pszichofiziológiai leírásával együtt a 
nyelv és a beszéd lélektani vonatkozásainak megvilágítását. Az állatok közlésformáit 
vizsgáló munkálatokból említésre érdemes ARMSTRONG, FRISCH, HALDANE, FILLOIXX, 

74 VENDRYES, J., Le langage, Paris, 1921. 78 — 84; — DELACROIX, H., Le langage 
et la pensée. Paris, 1930. IV. fejezet; — OMBREDANE, A., L'aphasie et l'élaboration de 
la pensée explicite. Paris, 1951; stb. 

76 Vö. ANGELERGTJES, R., Réflexions sur la psychologie à la lumière de la physiologie 
pavlovienne. Raison, 1952. évf. 4. fűz. 28 — 56; — FOLLIN, SVEN, Deuxième système de 
signalisation chez l'homme. Raison, 1954. évf. 8. füz. 105 — 122; — GARATJDY, ROGER, 
La théorie matérialiste de la connaissance. Paris, 1953. 187; stb. 

76 Vö. pi. MEILLET, A., Linguistique historique et linguistique générale. Paris, 
1926. 2. kiad. I. köt. 222, 289; — uő., Bulletin de la Société de Linguistique de Paris, 
XXXIV, (1933), 20; — VENDRYES, J., Bulletin de la Société de Linguistique de Paris, 
XXXVIII , 14 kk.; stb. 

77 Vö. WALLON, H., De l'acte à la pensée. Essai de psychologie comparée. Paris, 
Flammarion, 1952.; — uő., La conscience et la conscience du moi. Journal de Psychologie, 
1921. évf. 1. füz.: 61; stb. 

78 Vö. erre még LAROCHETTE, J., La psychologie des peuples et l'étude du langage. 
Revue de Psychologie des Peuples, 1952. évf. 188 — 209. 
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MOTTRAD, CHAXJCHARD tanulmányainak sora.79 E munkákban részletesen megvilágítják a 
nem verbális felhívó funkciójú közlésformákat, pl. a méhek táncát, a madarak kiáltásait és 
énekét —, hogy egyúttal feltárhassák az állatok közlésformáihoz hasonló megnyilatko
zásokra is képes ember tudatának fejlődését és az emberi nyelv tudati és szervi alapjait. 
Lélektani, elsősorban pszichofiziológiai kutatásokkal mutatják be azoknak a hangjelzé
seknek a szerepét, amelyek az állatok különböző életmegnyilvánulásait kísérik, s amelyek 
voltaképpen nem hordoznak semmiféle általános, az egyén szubjektív állapotán túlmenő 
tartalmat. Érthető ez, hiszen a legfejlettebb állatok elvonó képessége is messze elmarad 
az emberi elemzés és általánosítás legelemibb formáitól, még ha olyan extrém esetet 
vizsgálunk is meg, mint pl. a beszélő emberi környezettől elszigetelt gyermek értelmi 
fejlődósének formáit. Az emberi közösségtől távol felnőtt gyermek vagy akár a süketségé
vel, tehát abnormális testi állapotával az emberi hangadás formáitól nem befolyásolt 
gyermek értelmi fejlődése ugyanis messze meghaladja bármely állat értelmi fejlődését, 
noha az ember és az állat értelmi tevékenységének fiziológiai mechanizmusa azonos —T 
állapítják meg a legkülönbözőbb összefüggésekben.80 A központi idegrendszer mechaniz
musának vizsgálatával kapcsolják össze a tudat és a nyelv összefüggéseinek feltárását, 
minthogy a beszéd éppen olyan reális feltételes inger, mint az állatokéval közös többi 
inger, azonban egyúttal átfogóbb is bármely más ingernél, tehát e szempontból sem 
mennyiségileg, sem minőségileg nem hasonlítható össze az állatok idegrendszerének 
működésével. Sok tanulságot rejtenek a francia nyelvlélektani munkáknak a pavlovi 
második jelzésrendszerrel foglalkozó fejezetei is,81 amelyekben a tudatműködések élettani 
vonatkozásainak megvilágításával az emberi agytevékenység szerkezeti sajátságait 
tárják fel —, megállapítva, hogy a külvilágra vonatkozó érzeteink és képzeteink konkrét 
jelzésekként a valóság első jelzéseinek szerepét játsszák, a beszéd viszont a beszélőszer
vektől az agykéreghez haladó kinesztetikus ingerekkel a jelzések jelzését alkotja, s ez a 
mi sajátos, egyedülállóan emberi, magasabbrendű gondolkodásunk alapja. 

Nagy részében szerkezeti jellegű és mechanikus folyamat ugyan a nyelv, mégis 
fejlődésében és a gondolkodással való kapcsolatában emberi mivoltunk egészének alko
tása, — állapítja meg H. DELACROIX82 — ha tehát bármiféle zavar támad a tudatműkö
désben, ez közvetlenül visszahat a beszódtevékenységre és így magára a nyelvre is. 
Jelentős feladatot oldanak meg ezért azok a nyelvész-pszichológusok, akik feltárva a 
beszédzavarok törvényszerűségeit, pszichiáterekkel és neurológusokkal közösen ki
dolgozzák a beszédzavarok megszüntetésének eljárásait.83 A mai francia nyelvlélektani 
munkálatokban azonban külön figyelmet érdemelnek még azok az empirikus alapú 
kutatások, amelyek nem spekulative közelítik meg a tudatfolyamatok és beszédtevékeny
ség összefüggéseit, hiszen a nyelv életét működésében, az egyének közötti szerepében 
kell vizsgálni —, s e munkálatok eredményeinek felhasználásával a nyelvoktatás új eljá
rásait dolgozzák ki.84 A nyelv társadalmi és egyéni vonatkozásairól szólva ugyanis kieme
lik, hogy a nyelv társadalmi produktum, s ezt használja fel az egyén a megfelelő beszéd
helyzetek aktusaiban, vagyis a beszéd a nyelv egyéni, alkalmi felhasználása. A nyelv 
éppen ezekben az alkalmi, egyéni beszédtényekben érzékelhető, s így a nyelv közvetlen 
valósága a beszéd. A nyelv mégsem csak képzetek formájában létezik az emberi agyban, 
hiszen a nyelv a társadalmi érintkezésben adott, az egyén tudatától függetlenül is létező 
valóság, önkényesen tehát nem változtathat rajta senki. Az emberrel együtt született 
beszédképességet elválasztják a nyelvtől, ti. az egyén a társadalmi érintkezésben adott 
nyelvet, a valóságos nyelvet csak elsajátítja. A nyelvtanítás célja tehát a francia pszicho-
lingvisták szerint is az, hogy végrehajtsa a nyelvi képzést, a nyelvalakítást és alakulást, 
ahogyan az a gyermekben az anyanyelv tanulásával megindul. 

79 Vö. ARMSTRONG: La vie amoureuse des oiseaux. Paris, 1952.; — FRISCH: Vie 
et moeurs des abeilles. Paris, 1955.; — HALDANE: La signalisation, animale. Année 
Biologique, 1954. évf.: 89 kk.; — FILLOTJX, Psychologie des animaux. Paris, 1950. P. U. 
F.; — MOTJRAD, L'éveil de l'intelligence. Paris, 1955. P. U. F. ; — CHATJCHARD, Le 
langage et la pensée. Paris, 1965. 5. kiad.; stb. 

80 Vö. BRTJNOT, F., La pensée et la langue. Paris, 1924.; — PENFIELD—ROBERTS, 
Langage et mécanismes cérébraux. Paris, 1963. P. U. F. ; — DELACROIX, H., Le langage 
et ' la pensée. Paris, 1930. P. U. F. ; uő., L'enfant et le langage. Paris, 1934. 21 — 76; stb. 

8i PI. CHATJCHARD, Le langage et la pensée. Paris, 1965. P. U. F . 59 — 66; stb. 
82 Le langage et la pensée. 3. kiad. Paris, 1930. 608 — 609. 
83 Vö. OMBREDANE, L'aphasie et l'élaboration de la pensée explicite. Paris, 1951. 

P. U. F.; — DUBOIS, J., Approche d'une neurolinguistique. Études de Linguistique 
Appliquée, I I I , (1964), 3 — 11; stb. 

84 Vö. Problèmes de psycholinguistique. Paris, 1963. P. U. F . 
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2.6. Már HuMBOLDTnál fellelhető az a törekvés , hogy a nyelvi t ények egyéni és 
t á r s a s vona tkozása i t elkülönítse, de csak S A U S S U R E ó t a vá lasz t juk el következetesen 
a nye lvben a t á r s a d a l m i m o z z a n a t o k a t az egyénitől . A nye lv szociális t e rmék , beszéd
képze tek rendszere , mely egy nyelvközösséghez t a r tozók t u d a t á b a n , i l letve egy közösség 
kol lek t ív t u d a t á b a n azonos v a g y m a j d n e m azonos a l akban v a n e l rak tá rozva —, a 
beszéd viszont a nyelv i konvencionál is jelek felhasználása egyéni tevékenységben gondo
l a tok közlésére —, á l lapí t ja meg S A U S S U R E . 8 5 — S A U S S U R E azonban n e m ismerte fel 
a nyelvi t a r t a l m a k n a k a t á r sada lom életével való kapcso la tá t , s így a nye lve t kol lekt ív 
te rmésze tű , egy ember i közösség kol lekt ív t u d a t á b a n élő je l rendszernek t a r t o t t a , és 
szükségtelennek vél te a nyelv t u d o m á n y o s v izsgá la tának a nye lve t hordozó nép tö r téne té 
vel, a nyelvfejlődés t á r s ada lomtö r t éne t i körülményeivel való összekapcsolását . 

M E I L L E T és V E N D R Y E S viszont SAUssuRE-től e l térően a nye lve t az ember i fejlődés 
legsajá tosabb a lko t á sának t a r t v a a nye lv és a t á r s ada lom kapcso la t á t k o n k r é t fo rmában 
a nyelvi vál tozások m a g y a r á z a t á b a n t á r j a fel. A nye lv ugyanis a t á r s ada lomban a lakul 
ki,86 s ké t ember i lény csak úgy t ud j a k ia lak í tan i egymás közö t t a nyelvet , h a előzetesen 
m á r a lka lmassá vál t , hogy létrehozza azt , vagyis a nye lv va ló jában inkább t á r sada lmi 
tényező , m i n t a t á r s a d a l o m t e rméke , ahogyan a m u n k a is tényezője a t á r s a d a l o m n a k 
•és n e m eredménye —, ál lapí t ja m e g V E N D R Y E S . 

E g y nyelv , egy beszélő közösség kifejező eszközeinek rendszere n o h a egyénekben 
él, u g y a n a k k o r valóságér tékében független az egyes beszélőktől —, m o n d o t t a M E I L L E T . 8 7 

TJgy véli azonban , hogy veszélyes lenne, h a a nye lve t egyének feletti független real i tás
k é n t fognánk fel, hiszen a „kol lekt ív t u d a t b a n " él ugyan , de ehhez viszont egyéni t u d a t 
kell. A nye lvben — írja V E N D R Y E S a t á r sada lmi jelleg v a n tú l sú lyban , m e r t m inden nyelvi 
t é n y lényegót t ek in tve szociális t e rmésze tű , s ez ha t á rozza meg a vizsgálat és a magya 
r á z a t á l ta lános el járásai t is.88 Meg kell ezért á l lapí tani , melyik t á r sada lmi s t r u k t ú r á n a k 
felel meg egy a d o t t nye lv i s t r uk tú ra , s hogyan , mi lyen á l ta lános feltételekkel függenek 
össze a t á r sada lmi s t r u k t ú r a vá l tozása i a nyelvi s t r u k t ú r a vál tozásaival —, hangsúlyozza 
M E I L L E T . 8 9 A francia n y e l v t u d o m á n y e szociológiai szemléletét9 0 t a l á n a legteljesebben 
M E I L L E T más ik t a n í t v á n y a és m u n k a t á r s a M A R C E L C O H E N képvisel te.9 1 E m u n k á j á b a n 
a tö r t éne t i összehasonlí tó el járást összekapcsolja a francia szociológia m a r x i s t a or ientá
c ió jával , hogy megvizsgál ja a szavak ós nyelvi s t r u k t ú r á k m ö g ö t t azoka t a t á rsada lom
tö r t éne t i t ényezőket , amelyek megvi lág í tha t j ák a nye lv problémáiva l e g y ü t t az a d o t t 
ember i közösség életét —, t i . ez lényegileg a nyelvi jelekben kifejezett t a r t a l m a k alapja . 

A nye lv ob jek t iv i t ásának és t á r sada lmi jellegének elvi a lapjain , a marx i s t a 
n y e l v t u d o m á n y igényével foglalkozik a nyelv és a t á r sada lom összefüggéseivel H . L E F E B -
V R E , 9 2 hogy a nyelvi elemzés célszerűbb módszerei k ia lak í t ásának lehetőségét fel tárhassa. 
Megvizsgálja a nyelvi t ények rendszerszerű összefüggéseit, működés i és fejlődési tö rvénye i t 
e lemző módszereket , h o g y a nye lvnek m i n t az emberi k u l t ú r a legfontosabb tényezőjének 
fe l tárásával t á r sada lmi funkciójának és rendszerjellegének b e m u t a t á s á h o z e l ju thasson. 
E b b e n a vona tkozásban különösen érdekesek a nyelvi dimenziókról megá l lap í to t t tételei : 
szembeál l í tva a klasszikus n y e l v t u d o m á n y lineáris nyelvszemléletével S A U S S U R E , J A K O B 
SON, M A R T I N E T és m á s o k kéte lemű szembenál lásokat fe l tün te tő elméletét ,9 3 kifejti a 
m a g a h á r o m dimenziós sémájának nyelvelmélet i tételeit .9 4 E nyelvfelfogás szerint vilá
gosan e lkülöní thet jük egymás tó l : 1. a nye lv p a r a d i g m a t i k u s mezőjét , amely 
a nyelvkincs hézagosságával , va l amin t a nyelvi rendszer fényeinek azonosságára és elté
réseire épülő szembenál lásokkal , az a laki különbségek és megkülönböz te tő jegyek rend
szerszerű kapcso la ta i t feltáró korre lációkkal je l lemezhető; — 2. a nye lv s z i n t a g m a -

85 Cours de l inguist ique générale . 23 kk. , 97 kk. , 170 kk. 
86 Vö. V E N D R Y E S , J . , Le langage, Par i s , 1922. 13 kk. , 412 kk . 
"L ingu i s t i que h is tor ique et l inguis t ique générale . Pa r i s , 1936. I I , 72. 
88 Vö. D O R O S Z E W S K Y , W. , Quelques r emarques sur les r a p p o r t s de la sociologie 

e t de la l inguis t ique. D u r k h e i m e t F . de Saussure . J o u r n a l de Psychologie, X X X , (1933) 
82 — 9 1 ; — V E N D R Y E S , J . , Bul le t in d e la Société de Linguis t ique de Pa r i s , XLVIL/2 , 
49 ; — P E R R O T , J . : L a l inguist ique. Pa r i s , 1965. 6. k iad . 123 — 128; s t b . 

89 Linguis t ique his tor ique e t l inguis t ique générale . Par i s , 1921. I , 18. 
9 0 Vö. B U Y S S E N S , E R . , D U po in t de vue sociologique en l inguis t ique. Notes e t 

€onférences . Bruxel les , 1947. V, 29 — 64. 
91 P o u r une sociologie de langage . Par i s , 1956. 105 kk. 
92 Vö. L E F E B V R E , H E N R I , Le langage et la société. Par i s , 1966. 83 kk. , 267 kk . 
93 ,,. . . le b inar i sme ou modèle b ina i re . . . " L E F E B V R E , H.: i. m . 207 — 218. 
9 4 1 . m . 2 1 8 - 2 6 6 ; 2 8 2 - 3 3 5 . 
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t i k u s mezőjét, amely a nyelvi jelek és jelkapcsolatok szerkesztési törvényeit, a lehet" 
séges kapcsolatok választásának normatív szabályait tárja fel a két vagy több nem
viszonyszói értékű szó, illetve szóértékű morféma tartalmi, funkciós és formai alapegy
ségének alkotására, a szerkezetes tagok nyelvtani viszonyainak kifejezésére; — 3. a 
nyelv s z i m b o l i k u s mezőjét, amely a nyelvkincs és a nyelvi rendszer tényeinek 
folytonosságát, hézagosságát, összefüggéseit és elkülönüléseit figyelembe vevő kifejezőség 
(expresszivitás) szemantikai, szemiológiai értékét tárja fel. 

H. LEFEBVRE mindezekhez kapcsoltan felveti, vajon a nyelvtudományi struktura
lizmus eljárásai alkalmazhatók-e az emberi valóság más tudományaiban is —, s úgy véli, 
hogy e kérdésre azok az eredmények adhatnak voltaképpen választ, amelyek a nyelv
tudomány és a szociológia szoros összefüggését igazolva korunk társadalmi problémáinak 
kutatásában megállapíthatók. Munkájának VII. fejezetében éppen ezért vállalkozik 
elméletének vázlatos kifejtésére is —, egyúttal meghatározva a nyelv formális elemzésé
vel elkülöníthető s z i n t e k e t : a jelentéssel nem bíró (fonéma), a jelentéssel bíró 
(monéma) és a nyelvi jelekből szerkesztett egység, a mondat szintjét ;— a megállapított 
paradigmatikus, szintagmatikus és szimbolikus m e z ő k e t és mindezek g y a k o r i 
s á g i értékét. Mindezekhez kapcsoltan rögzíti, hogy a nyelvi formák vizsgálata elválaszt
hatatlan a nyelvi tények f u n k c i ó inak bemutatásától, vagyis a szemantikai-mező 
összefüggéseinek, helyzeti kapcsolatainak és viszony hálózatának feltárásától, hogy a 
nyelvi s t r u k t ú r á k információ értéke és redundanciája világossá váljék. 

2.7. Az újkor kezdetén már felébredt az érdeklődés az emberi nyelvek különböző
sége iránt, és olyan műveket jelentettek meg, amelyek a nyelveket egyrészt földrajzi 
elhelyezkedésük alapján osztályozták, másrészt megkísérelték genetikus kapcsolataik 
szerint elkülöníteni őket. A nyelvcsaládok elkülönítésének genetikus, történeti-összeha-
sonlító eljárásairól állapította meg A. MEILLET: ,,AZ egyetlen osztályozás, amelynek értéke 
és haszna lehet, a genealógiai osztályozás a nyelvek történetére épülve."95 Ugyanakkor 
azonban MEILLET a világ nyelveit ismertető nagy művében96 már nemcsak a nyelvcsalá
dok szerinti genealógiai és az elhelyezkedésük szerinti földrajzi osztályozást alkalmazza, 
hanem pl. Észak-Amerika indián nyelveit tipológiai alapon csoportosítja —, ti. a nyelvek 
kifejező eszközeinek elemzése: a fonemikai, morfológiai, szintaktikai, szemantikai, 
prozodikus stb. vonatkozások feltárása elvezetheti a nyelvészt a földön beszélt nyelvek 
és nyelvjárások ezreinek osztályozására is. 

Ez a tipológiai osztályozás azonban nem annyira új és forradalmi, mint sokan 
vélték —, hiszen minden genetikai osztályozás egyben tipológiai is. A nyelvi elemek, 
jelek és szerkezetes egységek azonosságai és különbözőségei funkcionális és belső fejlődési 
törvényeinek feltárása megszokott a hagyományos nyelvészetben —, de ez egyúttal 
alkalmas arra is, hogy az adott nyelvek grammatikai struktúrájának formális kifejtését 
megalapozza. Ebből azonban nem lehet ennek ellentétére következtetni, vagyis a geneti
kus osztályozás nem alapulhat egyedül csak tipológiai kritériumokon, ti. a genetikus és a 
tipológiai rokonság független is lehet egymástól. A nyelvek szerkezeti rokonsága szár
mazhat tehát genetikus rokonságból, de a genetikus rokonságon kívül és tőle függetlenül 
több, különböző nyelvben is felfedezhető.97 

A nyelvek tipológiai osztályozásával foglalkozó munkák sora98 azonban alig viszi 
előre elvi vonatkozásban a kérdést, s BENVENISTE is csak az elmélet fő tényezőit foglal
hatja össze,99 kiemelve, hogy egy szilárd ós érthető tipológiának a nyelvi tények szerke
zetes kapcsolatai többféle egybevetésének lehetőségével kell számot vetnie. El kell ugyanis 
ismerni, hogy pl. a nyelvi forma a struktúrának csak lehetősége, s a tipológiai osztályozás 
viszont éppen azoknak a struktúráknak a feltárásán alapszik, amelyek a nyelvi elemek, 
és szerkezetes egységek artikulált emberi hangokkal megvalósuló rendszerhálózatában 

95 MEILLET, A., Linguistique historique et linguistique générale. Paris, 1936. 
I, 53-69. 

96 Vö. MEILLET—COHEN, Langues du monde. Paris, 1952. 2. kiad. 
97 Vö. TRUBETZKOY, N. S., Gedanken über das Indogermanenproblem. Acta 

Linguistica. I, (1939), 81 — 89; — JAKOBSON, R., Sur la théorie des affinités phonologiques 
entre les langues. IVe Congrès des Linguistes. Copenhague. 1936. 352 — 265; stb. 

9 8 Vö. FINCK, FRANZ NIKOLAUS: Die Haupttypen des Sprachbaues. Leipzig, 1936. 
3. kiad.; — uő., Die Sprachstämme des Erdkreises. Leipzig, 1923. 3. kiad.; GÜNTERT, 
H.: Grundfragen des Sprachwissenschaft. 2. kiad. Heidelberg, 1956. 116 — 117; BODMER 
FREDERICK, Die Sprachen der Welt. Köln—Berlin, 1955.; stb. 

99 Vö. BENVENISTE, ÉMIL, La classification des langues. Conférences de l'Institut 
de Linguistique de l'Université de Paris. XI, (1952 — 1953), 40. 

16 Nyelvtudományi Közlemények LXX/1. 
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rejlenek. Minthogy pedig a nyelv történetének minden szakaszában, minden pontján 
szigorú rendszer, vagyis mint egész, előbbre való részeinél, s ezeket kizárólag egymáshoz 
képest elfoglalt helyük és a köztük levő viszonyok határozzák meg —, tehát úgy tűnik, 
hogy a nyelvek minden osztályozásánál a szerkezeti viszonyok feltárásában az e viszo
nyoknak megfelelő szimbolikus logikai formalizálásra kell visszatérni.100 Ilyen jellegű 
eljárást azonban csak azok a nyelvészek kísérelhetnek meg a siker reményével, akik nem
csak a strukturális nyelvészeti eljárásokat ismerik, hanem egyúttal a történeti-összehason-
lító eljárást is. 

3. A francia nyelvészek világosan látják, hogy a nyelvtudománynak a nyelvi 
valóságot, a nyelvi rendszert, a nyelv tényeinek és jelenségeinek rendszerszerű tagolt 
egészét, a tények és jelenségek jellemző sajátságait és nyelvhasználati törvényeit kell 
leírnia, de egyúttal feltárja a nyelvfejlődés belső törvényeit, a nyelvben végbemenő 
változás jellegét és indítékait is. A nyelvtudomány tárgya pedig maga a nyelv: valameny-
nyi társadalmi érvényű nyelvi tény és egyéni nyelvi jelenség vizsgálata — akár jelen
koriak azok, akár történetiek; — a nyelvtudomány ezért ennek megfelelően mind e 
tények és jelenségek összegyűjtése, számbavétele és vizsgálata útján megállapítja a nyelv 
törvényeit akár funkcionális, akár fejlődési törvények is azok. 

A mai francia nyelvtudomány világosan ós pontosan rögzíti azt is, hogy a nyelv 
vizsgálatában két szemléletmód különíthető el: 1. Ha a nyelvi tények ós jelenségek 
egyidejű, egymással szinkron szerkezetes kapcsolatban levő rendszerhálózatában nin
csenek tekintettel e tények és jelenségek történeti előzményeire —, szemléletük szinkro
nikus. Hangsúlyozzák azonban, hogy az egyidejű rendszert nemcsak a mai nyelvben 
vizsgálhatjuk, hanem bármely időszak határain belül is, ha az adott korszak és társada
lom állapotszerű (statikus), egységes, eszményi ós normatív nyelvi rendszerét tárják fel. — 
2. Ha viszont nem a maga állapotszerűségében, hanem fejlődésében, mozgásában, alaku
lásában, vagyis a különböző időkből származó tények és jelenségek fejlődési sorainak 
egymásutánjában tárják fel a nyelvi rendszert —, szemléletük diakronikus. A szinkróniá
ban tehát a nyelv állapotszerű (statikus) és állandó rendszerhálózatának funkcionális 
törvényeit vizsgálják —, a diakróniában pedig a fejlődőben levő (evolutív), változó 
nyelv különböző aspektusait, a tényeknek egymástól eltérő rendjét tárgyalják. A szinkró
nia és a diakrónia ugyanis a francia nyelvészek felfogásában sem módszer, mégcsak 
nem is vizsgálati eljárás, hanem nyelvszemléletmód. 

A szinkron és a diakron rendszer feltárására alkalmas vizsgálati eljárásokkal 
foglalkozva megállapítják, hogy az egyidejű nyelvi rendszer bemutatására a leírás ós 
az összehasonlítás —, a diakron anyagra vonatkozóan viszont a genetikus-összehasonlító 
eljárás alkalmazható a legeredményesebben. A leírás viszont nem csupán a tények egy
szerű bemutatása, felsorakoztatása regisztráló listákban, hanem a tények funkcionális 
törvényeinek és explikativ modelljeinek megállapítása ún. strukturális elemzéssel, hogy 
egyúttal megadhassák a nyelvi rendszer grammatikai operatív modelljeit is. Ugyanakkor 
világosan látják, hogy a nyelvet sohasem ábrázolhatják statikusan mozdulatlannak, 
hiszen a nyelv társadalmi valóságként kettős mozgást végez: működik és fejlődik —, 
vagyis a francia nyelvtudomány újabb, mélyebb felfogásában világosan előtűnik a nyelv
állapot dinamikus jellege. A mai francia nyelvtudományban — elsősorban A. MARTINET 
indítása nyomán — a nyelv statikus és történeti szemléletének sokaktól mereven rögzített 
ellentétét feloldva kimutatják a nyelv szinkron szerkezetében is a történeti vetületét. 
Az egyidejű nyelvi tények rendszerszerű összefüggéseit, szerkezetes kapcsolatait megha
tározó általános érvényű törvények szabályainak rendszerezett egészében —, vagyis az 
adott nyelv szerkezetének elméletében egyrészt működésében írják le az adott nyelv 
rendszerét, másrészt biztosítják a beszéd útján való jelzés információs átalakítási törvényei
nek feldolgozását. A francia nyelvészek már rég felismerték a matematikai és a statisztikai 
vizsgálati eljárások alkalmazásának szerepét az alkalmazott nyelvtudományi, nyelv
oktatási ós technikai célú vizsgálatokban. Világosan látják, hogy a gépi fordítás elméle
tének és gyakorlatának problematikája — mint pl. a közvetítő nyelv létrehozása, a 
nyelvek tipológiájának megalkotása, a nyelvi algoritmusok kidolgozása feltétlenül hasz
nos és szükséges. Elismerik azonban azt is, hogy az alkalmazott nyelvtudományi feladatok 
megoldásához a nyelvi struktúra elemzésében az eddigi strukturális vizsgálati eljárások 
nem elegendőek —, a nyelv szerkezeti tényei meghatározásának és megkülönböztetésének 
kritériumai ugyanis nemcsak formálisak, hanem formai és szemantikai jellegűek. Mint
hogy pedig a nyelv nemcsak egzakt módon mérhető racionális rendszer, hanem rendszerbe 

100 Vö. Actes du huitième Congrès International des Linguistes. Oslo, 1958. 
1 7 - 3 5 . 
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össze nem foglalható, nem-racionális tények sajátos egésze is, ós ezt kvantitatív mérő-
módszerekkel megközelíteni aligha lehet —, tehát a strukturális eljárások és a szemanti
kai vizsgálatok eredményeinek integrációjával kidolgozott nyelvelmélet magalapozásán 
munkálkodnak. T E M E S I M I H Á L Y 

Erkki Itkonen: Kiéli ja sen tutkimus 

Helsinki, 1966. 427 1. 

A szerzőt aligha kell bemutatnunk olvasóinknak, hiszen 1939-ben megjelent 
doktori értekezését („Der ostlappische Vokalismus" SUSToim. LXXIX) már LAKÓ 
GYÖRGY méltatta folyóiratunkban (NyK. LI, 221). Azóta természetesen számtalan 
tanulmánya jelent meg, s ezeknek eredményei a hazai ismertetések elmaradása ellenére 
is általánossá váltak mind a finnugor, mind a magyar nyelvészet művelőinek körében. 
Imént említett tanulmánya mellett elég talán a „Struktur und Entwicklung der ostlappi-
sehen Quantitätssysteme "-re (MSFOu. LXXXVIIL Helsinki, 1946) hivatkoznunk, amely 
új megvilágításba helyezte az inari, s a szomszédos koltta és kolai-lapp nyelvjárások 
fejlődésót. A lapp magánhangzórendszerről írt értekezése ugyanakkor elindítója volt 
egy szóleskörű és nagy figyelmet keltő tanulmánysorozatnak, ahol a szerző a finnugor 
nyelvek magánhangzó-viszonyainak homályos pontjaira derített fényt (Zur Frage nach 
der Entwicklung des Vokalismus der ersten Silbe in den finnisch-ugrischen Sprachen, 
insbesondere im Mordwinischen. EUE. XXIX. ; Zur Geschichte des Vokalismus der 
ersten Silbe im Tscheremissischen und in den permischen Sprachen. FUF. X X X I ; 
külön is: Commentationes Instituti Fenno-ugrici „Suomen Suku" XI I I , ill. XVIII.) . 
Néhány fontosabb tanulmánya összegyűjtve is megjelent „Suomalais-ugrilaisen kielen-
ja historiantutkimuksen alalta" [A finnugor nyelv- és történetkutatás területéről] 
címmel (Helsinki, 1961. Tietolipas 20), s ugyanilyen joggal említhetjük „Lappische 
Chrestomathie"-ját (Helsinki 1960) vagy a nagy hiányt pótló „Suomen kielen etymologi-
nen sanakirja"-t [A finn nyelv etimológiai szótára] (II., I I I . , Helsinki 1958 — 62), amelyet 
TOIVONEN Y. H. halála óta JOKI J . ATJLIS professzorral együtt folytatnak. 

Ahelyett, hogy tudományos munkásságának teljes bemutatását folytatnánk, 
térjünk rá legújabb, a „Kiéli ja sen tutkimus" című könyvének ismertetésére. Ez a mű 
témájában eltér eddigi munkásságától, mivel ezúttal az általános nyelvészet szemszögéből 
vizsgálja a nyelvi jelenségeket. A megszokott indpgermanisztikai adatanyag helyett 
azonban jórészt a finnugor nyelvek által nyújtott igen gazdag anyagra támaszkodik. 
így azután nemcsak az általános nyelvész, hanem a finnugor kutató is nagy haszonnal 
forgathatja ERKKI ITKONEN könyvét. A modern nyelvészeti kutatási irányok, az újabb 
szemléleti módszerek és elvek birtokában tekinti á t a nyelvi jelenségeket. Ezek ismerete 
azonban nem jelenti azok kritikátlan átvételét és alkalmazását. Bátran néz szembe az 
újabb szemléleti irányok tévedéseivel vagy túlzásaival. Ugyanakkor elismeri az új fono
lógiai iskola eredményeit, megállapítva, hogy az újabb kutatási irányok eredményei 
közül azok a legértékesebbek, amelyek a fonómák közti viszonyokra vonatkoznak (50). 
Több alkalommal finom megfigyelő készséggel emlékeztet az újabb elméletekben fel
felbukkanó olyan megállapításokra, amelyeknek csírái már a hagyományos nyelvészet 
egyes kimagasló képviselőinél is fellelhetők: így pl. a SAPIR—WHORF-féle elmélettel 
kapcsolatban — amely a nyelv és gondolkodás kapcsolatára utal — arra, hogy feltevé
sükre emlékeztető gondolatot már HUMBOLDT említett (15), az anyanyelvnek világ
képünk kialakításában játszott szerepére pedig WHORF előtt WEISGERBER is rámutatott 
(uo.). Könyvében a szerző számos fontos, még eldöntetlen kérdésre irányítja figyel
münket, többek közt arra, lehet-e a szókincset a maga egészében rendszernek tekinteni 
(12), vagy visszamehet-e a finnugor reflexivum mediopassivumra (274) stb. 

Előszavában (5 — 6) arról tájékoztat bennünket a szerző, hogy könyve kibővített 
változata 1963-ban tar tot t egyetemi előadásainak, valamint arról, hogy a nyelvi jelen
ségeket az ún. történeti-összehasonlító módszer szellemében vizsgálja, s csak annyiban 
veszi figyelembe más, újabb irányok vagy azok képviselőinek kutatási eredményeit, 
amennyiben azok nehézség nélkül igazodnak hozzá. Ez az elv azonban szerintünk koránt
sem jelenti a problematika leegyszerűsítését. 

Az Előszót követő tartalomjegyzék (7~-8) után a nyelvtudomány tárgyával, 
felosztásával és történetével foglalkozik a szerző (9—78). A „Mi a nyelv?" című fejezet
ben a nyelvi jel és rendszer mibenlétéről értekezik, majd a nyelv és beszéd teljes szét
választása elvének helyességót vitatja, hangot adva azon nézetének, hogy amit a beszéd-
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ben hallunk, az elválaszthatatlan része a nyelvnek (13). A nyelv és gondolkodás kapcsola
tá t az utóbbi időben elhangzott, erre vonatkozó nézetek ismertetése kapcsán elemzi (14). 

A nyelvtudományról adott áttekintésében (16 — ) többek közt a szinkronikus 
és diakronikus kutatási módszert mutatja be. Az a véleménye, hogy a tisztán szinkronikus 
kutatás csak megállapító lehet, viszont a magyarázás, a nyelvi jelenségek ok és okozati 
összefüggéseinek megmutatása is hozzátartozik a tudomány lényegéhez. Megállapítja 
továbbá, hogy a strukturalista nyelvi elemzés mellett a hagyományos nyelvészet — két
ségtelen fogyatékosságai ellenére is — megőrzi létjogosultságát. 

Sok érdekes gondolatot vet föl a „Nyelvtudomány története" című rész (25 — 
78). A legrégibb időktől kezdve jut el a szerző a strukturalizmus bemutatásáig, három 
nagyobb csoportra osztva a strukturalista iskolákat. Az egyik az ún. fonológiai iskola, 
a másik az amerikai strukturalizmus s végül a glosszematika (43). Kifejti, hogy ezekre 
az iskolákra — minden különbözőségük ellenére — az jellemző, hogy a nyelvet szinkron 
rendszernek tartják, azaz szerintük a nyelvben egyazon időben meglevő viszonyok 
egészének, s ennek részeit az egésszel való kapcsolatukban kell vizsgálni. Emiatt helyez
kedtek ellenzéki álláspontra a régebbi történeti nyelvtudománnyal szemben, melyben 
a nyelv csak a részletek összege. Nem feledkezik meg azonban a szerző a struktura
lista irányokkal szembenálló inhaltbezogene Grammatik képviselőiről, WÉisGERBERről, 
BRINKMANNTÓI, GiiiNzről stb. sem (71). 

A történeti-összehasonlító nyelvtudomány védelmében kijelenti, hogy az mindig 
képes volt a továbbfejlődésre, eltér az újgrammatikusok egyoldalúságától abban, hogy 
elismeri pl. a leíró kutatás jelentőségét s a fonológia hasznosnak tartható elveit, nagy
mértékben figyelembe veszi továbbá a nyelv rendszerszerűségét, foglalkozik a nyelvtudo
mány elvi kérdéseivel (78). A strukturalizmus természetéből következik, hogy sok esetben 
metodikai kérdésekkel küzd. S tulajdonképpen nehéz is találni olyan ésszerű okot — foly
tatja —, amely alapja lehetne a strukturalisták ellenzéki álláspontjának a történeti
összehasonlító nyelvkutatással szemben (uo.). 

A továbbiakban a szerző tekintélyes részt szentel a nyelvnek mint társadalmi 
jelenségnek a tárgyalására (79 —136). A fejezet első részében a nyelv kialakulásáról 
szóló elméleteket tárgyalja, különös figyelmet fordítva RÉVÉSZ G. és ROSENKRANZ (83) 
elméletére, majd áttér a nyelv és a nyelvjárások, valamint a nyelvek egymásra hatásának 
kérdéseire. 

A tulajdonképpeni nyelvtani rész hang-, alak- és mondattanra oszlik (136 — 331). 
A hangtani rósz egy fonetikai áttekintés után igen alapos, a finnugor nyelvek beható 
ismeretére valló, viszonylag részletes bemutatását adja a hang változásoknak, amelyeket 
nem kizárólag fiziológiai-fonetikai, hanem fonológiai, rendszertani szempontból is vizsgál 
(189). Külön fejezetben fejtegeti — igen tanulságosan — a hangváltozások kivételnélküli
ségének problémáját (215.) 

Az alaktanban a szófajok (217), a szóalkotás (234) és a ragozás kérdéskörét tár
gyalja (250). A ragozási részben széleskörű elemzését nyújtja a finnugor névszó- ós ige
ragozásnak. Külön fejezetben szól a ragozás kialakulásáról és fejlődéséről (290 — 8). 

A mondattan az egyszerű mondatot és annak részeit (299 — 301), a mondatrészek 
közti viszonyok kifejezőeszközeit (311 — 324), az összetett mondatokat, valamint a mon
datszerkezetek változásának okait tartalmazza (324—331). 

Külön foglalkozik a napjainkban különös érdeklődéssel kísért nyelvtipológiával 
(332 — 340). 

A nyelvtani részt a szókészlettan kérdésköre követi (lexikográfia, onomasziológia, 
etimológia), később a szavak motiváltságának kérdésére tér át (341 — 50). Igen alapos 
és eredeti tárgyalását kapjuk itt a jelentéstannak, a jelentés mibenlétének, a jelentés
változásoknak stb. (351 — 86), majd pedig a szókészlet összetételének s a benne végbe
menő változásoknak (386 — 98). 

A példaanyagban található jelek hangértékének ismertetése (399 — 403) után egy 
igen hasznos név- ós tárgymutató található (404—421), majd a fontosabb forrásművek 
jegyzéke (422 — 24) s a rövidítések (425 — 27) zárják be a könyvet. 

A szerző, aki ismert lappológus, s a finn-volgai és permi nyelveken kívül a magyar
nak is kitűnő ismerője, bámulatos biztonsággal és éleslátással használja fel az egyes 
nyelvek által nyújtott gazdag anyagot, hogy elemzésük útján szűrje le következtetéseit. 
Mindig érezzük, hogy elméleti megállapításai a legközvetlenebb kapcsolatban állnak a 
konkrét nyelvi tényekkel, akár a hang változások, akár a mondatszerkezetek vagy a 
jelentéstan kérdéseinek elemzésére kerüljön is sor. Könyvére a széleskörű és mély ismeret
anyagon kívül a rendkívüli alaposság, a tények objektív mérlegelése s a kitűnő elméleti 
felkészültség jellemző. Világos szerkezetű, könnyen áttekinthető alkotás, amely sehol 
sem mond le a bonyolult problémák megtárgyalásáról. NYIRKOS ISTVÁN 
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A tomszki szamojéd kutatásokról 

Az utóbbi években egyre több jelét tapasztaljuk annak, hogy a szamojéd nyelvek 
felkeltették tomszki (sőt legújabban novoszibirszki) kollégáink figyelmét. Ez az érdek
lődés persze nem sajátosan uralisztikai szempontú, hanem szorosan kapcsolódik azokhoz 
a Nyugat-Szibéria történetének, az itteni népeknek és nyelveknek a kutatására irányuló 
munkálatokhoz, melyeknek megszervezése, de egyben legtöbb eredménye is, ANDREJ 
PBTBOVIC DUL'ZON professzornak, a tomszki Tanárképző Főiskola nyelvtudományi 
tanszéke vezetőjének a nevéhez fűződik. 

Dul'zon professzor rendkívül sokoldalú tudós. Germanistaként kezdte pályáját 
és ekkoriban sokat foglalkozott a nyelvjárás-keveredés kérdéseivel.1 Később azonban 
az Ob és Jeniszej mentén lakó népek és nyelvek vizsgálatában mélyedt el. Nálunk kevéssé 
ismertek helytörténeti és régészeti tanulmányai, amelyekben Ob-vidéki kutatásairól 
számol be.2 Ilyen irányú munkássága szoros kapcsolatban van nyelvészeti vizsgálataival. 
Tanszékének 1948 óta egyik fő feladatává tette a ket nyelvnek, a ket nép eredetének 
és vándorlásainak megismerését. Az utóbb említett cél érdekében Dul'zon és munka
társai nagyméretű földrajzi név-gyűjtést végeztek Nyugat-Szibériában. Évente ismétlődő 
nyári kiszállásaikon hatalmas toponimikai és egyéb nyelvi anyagot gyűjtöttek egybe.3 

Szibéria történetében fontos szerepe volt a jeniszeji nyelvcsalád népeinek, törzsei
nek (ket, arin, asszán, kott, pumpokoli). Közülük ma már csak a ket nyelvet beszélik 
(kb. ezren) a turuhanszki kerületben, hajdanában azonban e nyelvcsalád tagjai Nyugat-
Szibériában szerteágazó területeket népesítettek be (szemléletesen mutatja ezt az a tanul
ságos térkép a ketek hajdani lakóhelyeiről, melyet a helynevek, víznevek vallomása 
alapján állított össze Dul'zon: Izv Vsesojuznogo Oeograficeskogo Obscestva 94 [1962]:474). 
Érthető hát, hogy Dul'zon figyelmét főleg ez a nyelv vonta magára. Olyannyira, hogy 
tanszéki munkaközössége segítségével, hosszú éveken át végzett terepmunkával egy 
kb. 100 nyomdai ív terjedelmű ket szótári és mintegy 20 ívnyi szöveganyagot gyűjtött 
össze, de ezenkívül még 20 000 m magnetofonszalag-fölvételt őriznek hangarchívumuk
ban. Impozáns anyag. Ennek alapján írta Ocerki po grammatike ketskogo jazyka című 
könyvét (Tomszk 1964) és Ketskie skazki (Tomszk 1966) című szövegkiadványát. Mind
kettő alapvető jelentőségű a ketológiában, sőt a szamojédisták figyelmére is érdemes. 

A keten kívül sokat foglalkoztatták Dul'zont Szibéria török nyelvei4 és a környező 
szamojéd nyelvek, főleg a szölkup. A szölkup nyelv tanulmányozásához voltaképpen 
1952-ben kezdett hozzá Dul'zon tanszéke, amikor a csulymi törökök eredetének problé
mája ezt szükségessé tette. Dul'zonék szölkup programjában nemcsak a szölkup földrajzi 

1 Vö. A. DULSON, Ergebnisse und Aufgaben der Wolgadeutschen Sprachforschung. 
Engels [ = Pokrovsk] 1933; A. P. DUL'ZON, Probléma smesenija dialektov na materiale 
govora s. Prajs. Saratov 1938; uő., Probléma skrescenija dialektov po materialam jazyka 
nemcev Povolz'ja: IzvAN-OLiJa 1941/1. 

2 Vö. A. P . DUL'ZON, Dnevniki raskopok kurgannogo mogil'nika na-Basandajke: 
Trudy Tomskogo Univ-a 98 (1947): 65—115 1. és 29 — 92 t.; uő., Pozdnye archeologiceskie 
pamjatniki Culyma i probléma proischozdenija culymskich tatár: UcZap Tomskogo 
Pedinstituta 10 (1953): 127 — 334; uő., Archeologiceskie pamjatniki Tomskoj Oblasti: 
Trudy Tomskogo Oblastnogo Kraevedceskogo Muzeja 5; uő., Tomskoj neoliticeskij mogil'nik: 
UcZap Tomskogo Pedinstituta 17 (1958) stb. 

3 Dul'zon toponimikai tanulmányainak^ száma tekintélyes. Közülük itt néhány 
nevezetesebb tanulmányára hívjuk fel a figyelmet: Drevnie smeny narodov na territorii 
Tomskoj oblasti po dannym toponimiki: UcZap Tomskogo Pedinstituta 6 (1950); Byloe 
rasselenie ketov po dannym toponimiki: Voprosy Geografii 68 (1962); Voprosy étimolo-
giceskogo analiza russkich toponimov substratnogo proischozdenija: Voprosy Jazykozna-
nija 1959/4; Ketskie toponimy Zapadnoj Sibiri: UcZap Tomskogo Pedinstituta 18 (1959); 
Drevnye peredvizenija ketov po dannym toponimiki: Izv Vsesojuznogo Oeograficeskogo 
Obscestva 94 (1962); Obscee nazvanie reki u ketojazycnych narodov: UcZap DaVnevoS' 
tocnogo Universiteta, vyp. 5 (1962); Toponimy Srednej Sibiri: IzvSibotd AN 5 (1965) 
stb. — Rajta kívül tanítványai és munkatársai is sok toponimikai dolgozatot publikáltak, 
pl. az általa szerkesztett Jazyki i toponimija Sibiri I. c. kötetben (Tomszk 1966) és egyéb 
kiadványokban. 

4 Vö. Sistema sceta vremeni u culymskich tatár: KratkSoobsc Instituta Ëtnografii 
AN, vyp. 10 (1950); Öulymskie tatary i ich jazyk: UcZap Tomskogo Pedinstituta 9 (1952); 
Dialekty tatar-aborigenov Tomi: uo. 15 (1956) stb. 
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nevek összegyűjtése kapott helyet (a Középső-Ob és mellékfolyói — Ket, Tym, Parabel, 
Csaja, Csizsapka — mentén), hanem szölkup nyelvtani és szótári feljegyzések készítése 
is beleillettek ebbe, sőt egy részletes szölkup szótár összeállítása is feladatukká vált 
(ez sajnos kiadatlan). Több helyütt szövegeket is feljegyeztek a középső és a déli szölkup 
nyelvjárásterületen, és ezek egy részét publikálták is.5 

A nyomtatásban közzétett szölkup szövegek jelentőségét az a tény érzékeltetheti, 
hogy e nyelvjárások területéről szöveganyag alig (a déli nyelvjárásterületről egyáltalán 
nem) jelent meg: csak GBIGOBOVSKIJ ábécéskönyvét (Azbuka sjussogoj gúlami) említ
hetnénk, amely a középső nyelvjáráscsoportba tartozó narymi szölkupok számára a 
kazanyi missziós társaság kiadásában jelent meg 1879-ben, és 1966-ból SZABÓ LÁSZLÓ 
rövid tymi szövegközlését (NyK 68: 249 — 277). Az előbbi nem tudományos kiadvány 
ugyan, do néhány eredeti szölkup mesét is közöl, s ekképp a nyelvi kutatás számára is 
felhasználható. Ez az értéke azonban inkább csak eszmei jellegű, mert a könyv rendkívül 
ritka. Szabó L. közlése is igen becses, bár a feljegyző a szölkup nyelv, ill. a tymi nyelv
járás közelebbi ismerete nélkül végezte mindenképpen méltánylandó feladatát. Ilyen 
helyzetben tehát Dul'zonók szövegeinek közzététele örvendetes és váratlan ajándék az 
uralisztika számára, melyre e referátummal kívánjuk felhívni a figyelmet, tekintettel 
arra, hogy e közlemények nehezen megszerezhető kiadványokban, némelyikük szinte 
álcázva jelent meg. 

A szölkup szövegek egyik lelőhelye A. P. DUL'ZON Ketskie skazki című kötete 
(Tomszk 1966, 168 1.). A szamojéd nyelvészt azzal lepi meg ez a folkloristákat is érdeklő 
könyv, hogy a 46 — 53. szám alatt közölt szövegek — a könyv címével ellentétben — 
szölkup nyelvűek. A kiadványba való fölvételüket a ket mese-motívumokkal való egye
zéseik indokolták, amelyek a két nép hajdani érintkezéseiről vallanak. Az orosz fordítással 
ellátott szölkup szövegek (116 —155. 1.) a Tomszki Területről származnak. A 46 — 47. 
számú Ust'-Ozernoe, a többi Sondorovo településről származik M. S. Karelina ,ill. V. D. és 
M. P. Pedugina nevű közlőktől. Sajnos sem a közlőkre, sem a megnevezett falvak pon
tosabb fekvésére vonatkozólag közelebbi adatokat nem kapunk (Sondorovo tudomásom 
szerint a Kolpasevoi kerületben van). A szövegek déli jellegű — Ket-vidéki — nyelv
járási sajátságokat mutatnak. 

A kötet 156. lapján tájékoztatást kapunk a hangjelölésről. Ezt azért emeljük ki, 
mert a többi anyagközlésben ilyen eligazítást nem találunk. A lejegyzés cirill betűkészlet
tel történt, de kiegészítésül a latin és görög ábécé néhány betűjét is felhasználják, sőt 
diakritikus jeleket is alkalmaznak a hangjelölés pontossá tételéhez. A mássalhangzók 
palatalizációját a betű fölötti (v. melletti) vessző jelöli. Az első szótagi hangsúly jelöletlen, 
a távolabbi szótagok hangsúlyát (s ez a szölkupban gyakori) a megelőző szótagon kitett 
vonás jelzi előre. A magánhangzók hosszúságát az utánuk álló kettőspont mutatja. 
A szölkupban fontos a veláris (uvuláris) q és a palato-veláris k megkülönböztetése. 
Dul'zon az utóbbit a szokásos cirill K-val jelöli, az előbbi jeleként viszont a hosszú szárú 
(nem kurzív) latin k betűt alkalmazza. Dul'zon Y jelének hangértéke y, ill. y lehet. 
À német ß interdentális zöngétlen spiráns (&), az F jel pedig bilabiális zöngétlen <p jele. 
A cirill r = g, a verzális cirill T azonban = g. Két hangot betűkapcsolattal (rj = HT; 
jf = fl>K), néhány speciális magánhangzót pedig így adnak vissza: e = cirill i,; ö = a 
labialitást jelölő köröcskével ellátott cirill T>°; ä = két pontos cirill ä; ü = két ponttal 
ellátott cirill y. A szölkup hangjelölésére, ill. az egyes jelek hangértékére vonatkozólag 
egyébként értékes információkat nyújt Ê. G. BEKKEB Ustnye i pis'mennye formy sel'kup-
skich toponimov Tomskoj oblasti című cikkében: UcZap Tomskogo Pedinstituta 22:142 kk.) 

Ugyanerről a nyelv járásterületről származhatnak azok a Dul'zon által kiadott 
rövidebb (általában néhány mondatból álló), a hétköznapi életből vett — s ezért is kivált
képpen érdekes — szövegek, amelyek lejegyzőjeként A. I. Kuz'mina van feltüntetve. 
Ezek Dul'zon Ketskie teksty — Sel'kupskie teksty című közleményének 11 —17. lapján 
(ill. fordításuk a 25 — 30. lapon) vannak közzétéve a Voprosy Lingvistiki című kiadvány
ban (UcZap Tomskogo Universiteta 59, 1966). Néhány itteni szöveg közlőjeként a fent már 
említett V. D. Pedugina, egynél pedig I. S. öigatkina van megemlítve. Az informátor 
neve a szövegek többségénél azonban nincsen külön megjegyezve, és a lejegyzés helye 
sem. Az egyik közlő azonossága meg a nyelvi kritériumok alapján ítélve azonban ezek 
a szövegmutatványok is a déli nyelvjárásterületről származhatnak. 

5 A lentebb ismertetendő publikációkon kívül gazdag és értékes anyagot tartal
mazhat Dul'zonnak csak bibliográfiai tételként ismert Materialy po jazyku i étnografii 
narymskich ostjakov című 10 kötetes kézirata (1952 — 1962). 
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A harmadik szövegközlés a Jazyki i toponimija Sibiri I. kötetében6 (Tomszk 
1966: 95 — 158) jelent meg Sel'kupskie skazki címen. Dul'zonezt a viszonylag terjedelmes 
mesét Parabel' faluban (a Parabel' folyónál) írta le. A mesélő, az 1901-ben született 
D. P. Saispaeva jellegzetesen középső típusú, pontosabban Narym-környéki nyelvjárás
ban adta elő a fekete cárról szóló, szemmelláthatóan orosz provenienciájú mesét (capte 
ëquq häye amdelrö cäde). 

A szövegek lejegyzésében a gyűjtők láthatólag arra törekedtek, hogy az informátor 
— gyakran fakultatívan változó — ejtési sajátságait aránylag egyszerű jelölésmóddal 
adják vissza. A lejegyzés tehát iparkodik híven tükrözni a beszédet, de a mellékjelek 
alkalmazásában mértéktartó. Lényegében tehát olyan hangjelölés ez, amely nagyon 
sokszor nemcsak a fonémák, hanem az egyes fonémákhoz tartozó allofónok megkülönböz
tetésére is törekszik, jelölésmódjában viszont nem tesz elvi különbséget e két lényeges 
kategória között. 

Dul'zon munkatársi körének szamojéd érdekű kutatásaira fentebb már céloztunk. 
Ennek során említettük Ê. G. BEKKEK, nevét, aki a Tomszk környéki szölkup földrajzi 
neveknek az élő beszédben használt és az orosz geográfiai irodalomban adaptált (írott) 
alakjai közötti viszonyról értekezett. Bekkernek ismerjük egy másik tanulságos közle
ményét is, amely Semantika gidronimov tazovskich sel'kupov címen a Sbomilc statej po 
voprosam jazykoznanija i metodike prepodavanija inostrannych jazykov elnevezésű gyűjte
ményben jelent meg (e gyűjteményes kötet egyben az UéZap Tomskogo Pedinsíituta 
21. kötete, vyp. 1, 1964). A cikk (94—102 1.) térképek alapján vizsgálja meg a Taz-mente 
szölkup víznévanyagát (számszerint kb. 80 elnevezést), amelyek könnyebben felismer
hetők és magyarázhatók szölkup közszavakból, mint a Tomszki Terület szölkup eredetű 
(de írásos formában jobban eltorzult) víznevei. A vízneveket (jobbára összetételek) 
morfológiai szempontból is elemzi, majd etimológiailag taglalja őket. Megfejtésükhöz 
egyes esetekben a szölkup szótárak elégtelenek, s ezért néha a kamassz nyelv segítségét 
veszi igénybe a magyarázathoz (ebből azonban elhibázott dolog lenne — még a szerző 
által alkalmazott óvatos formában is — arra következtetni, hogy kamasszok éltek 
régente a Középső-Ob vidékén). A víznevek szemantikai analízise azt mutatja, hogy 
híven tükrözik a környezetet: a víznév előtagja a környezetre jellemző fák, erdei állatok, 
madarak, halak, bogyók nevéből alakul, némelykor pedig a folyó nagyságát, színét ós 
egyéb sajátságait nevezik meg vele. 

Ugyanebben a gyűjteményes munkában S. I. OL'GOVIC a tomszki szibériai nyelv
járás idegen (többek között szölkup) eredetű szavainak a jelentését hasonlítja össze az 
átadó nyelvbeli jelentéssel (íz nabljudenij nad usvoenim zaimstvovannych slov akajus-
cich govorach Sibiri: UcZap 21/1:24—43). Megpróbálja kimutatni azokat a történeti ós 
nyelvi feltóteleket, amelyek a kölcsönvett szavak jelentésének konzerválásában, ill. meg
változásában közrejátszottak. 

A tomszki Tanárképző Főiskola UcZap sorozatának 22. kötete (szintén Dul'zon 
szerkesztésében) 1965-ben jelent meg. E kötetben van Bekker elsőnek említett cikke, 
amely mellesleg a középső és déli szölkup nyelvjárások hangállományának rövid leírását 
tartalmazza, s a tomszki szamojédisztika egyik értékes terméke (142—153 1.). Az UcZap 
22. kötetében még két szamojéd vonatkozású cikk kelthet érdeklődést. Mindkettőnek 
S. I. OL'GOVIC a szerzője. Az első közlemény (Etimologiceskie zametki po dialektnom 
leksike: 18 — 27 1.) több szibériai orosz nyelvjárási szó eredetét fejtegeti. Közülük több 
szamojéd, főleg szölkup származású (de tárgyal zűrjén, osztják, török eredetű szavakat 
is). Másik cikkében viszont szemügyre veszi, hogy a környező népek nyelvéből átvett 
orosz szavak mennyiben őrizték meg eredeti hangalakjukat, vagy miben mutatnak vál
tozást az eredetihez képest (Fonetiöeskie izmenenija pri osvoenii inojazycnych slov v 
sibirskoj dialektnoj leksike: 28 — 34. 1.). 

Tomszkban működik a Kujbisevről elnevezett Egyetem is. Ennek Voprosy Ling-
vistiki című kiadványában (Tomszk 1966) érdeklődéssel forgathatjuk I. A. VOROB'EVA 
Nekotorye zamecanija o russkoj adaptacii inojazycnych gidronimov című tanulmányát 
^ 101 —106. 1.). Dolgozatában arra a kb. 1500 idegen víznévre támaszkodik, amely S. 
REMEZOV Certeznaja kniga Sibiri című könyvében (1701) található (ez a nagyértékú 
forrásmű — mely a XVII. században kiformálódott szibériai orosz toponímiai rendszerről 
ad áttekintést — 1882-ben Pétervárott nyomtatásban is megjelent.) Jellemzőnek mondja 
a szerzőnő, hogy a környező népektől átvett víznevek nagy része az oroszban az -a, -ja 

6 Ugyanitt adott ki L. I. KALININA Chantyjskaja skazka címmé ](88 — 95 1.) egy 
vaszjugáni osztják mesét (jut]k joydn qansrjnd, mönk joysn qanarjno = Ördög-folyó part
ján, Szellem-folyópartján).Vaszjugániszövegmindezideig még nem jelent meg. 
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végű nőnemű szavak osztályába sorolódott, még akkor is, ha az eredeti víznév nem 
-a-ra, hanem más magánhangzóra, vagy akár mássalhangzóra végződött is. Vorob'eva 
a nem orosz szóvégi magánhangzók a-ra változását víznevekben objektív törvényszerű
ségnek véli. Megállapítása minden bizonnyal túlzás: szerintünk inkább SEREBRENNIKOV-
nak van igaza (Voprosy Jazykoznanija 1959/6:44), aki szerint az ilyesféle adaptáció 
— bármily gyakori is — nem áthághatatlan törvény. 

A tomszki múzeum kiadványaiban is találkozunk bennünket érdeklő dolgozattal. 
A Trudy Tomskogo Oblastnogo Kraevedceskogo Muzeja 6. kötetének 2. füzetében (Tomszk 
1963:45 — 54. 1.) olvasható V. S. SINJAEV településtörténeti jellegű tanulmánya: Granica 
mezdu culymcami i culymskimi sel'kupami v XVI—XVII vekach. Régészeti leletek, 
történeti források felhasználásával és a víznevekből levonható tanulság figyelembe
vételével a mai Tan'kovo és Bol'se-Semenovo között jelöli ki a szölkupok ós csulymi 
törökök hajdani határát. 

Valamivel lazábban kapcsolódik Dul'zon tanítványi körének munkásságához a 
novoszibirszki J A . N. POPOVA általunk eddig megismert két közleménye: mindkettő a 
jamali nyenyec nyelvjárás hangrendszerével foglalkozik a novoszibirszki egyetem 
Voprosy Jazyka i Literatury, vyp. 1, cast' I I (Novoszibirszk 1966) című rotaprintes kiad
ványában (Zametki o sisteme vokalizma jamal'skogo dialekta neneckogo jazyka :47 — 58. 
1.; ill. Nekotorye osobennosti sistemy konsonantizma jamal'skogo dialekta neneckogo 
jazyka: 59 — 68. 1.). Popova ezekben a jamali nyelvjárás vokalizmusát és mássalhangzó
rendszerét az egyes hangok fonetikai sajátságait aprólékosan körülírva jellemzi. Jó 
megfigyelő, de kissé konzervatív álláspontra hajlik egyes kérdésekben. A fonémák és 
variánsaik viszonyának megítélésében igen gyakran bizonytalan, sőt téved (pl. 19 magán
hangzó fonémával számol!). Ennek ellenére észrevételei hasznosan egészítik ki hangtani 
ismereteinket a jamali nyelvjárásról. Elég sok utalást találunk arra is, hogy egy-egy 
jamali hangnak milyen megfelelői vannak a Nagy Tundra nyelvjárásában. 

A tomszki szamojéd kutatásoknak sikeres folytatásét várjuk, hiszen távoli kollé
gáink eddigi munkássága sok új eredménnyel, felfedezéssel gazdagította az uráli nyelv
tudományt. Tomszk kialakította a maga sajátos profilját és stílusát és máris a Szibéria
kutatás egyik számottevő központja lett. 

H A J D Ú PÉTER 

Gyula Décsy: Yurak Chrestomathy 

Indiana University — Mouton & Co. Bloomington — The Hague, 1966. (Indiana 
University Publications, Uralic and Altaic Séries, Vol. 50), 107 1. 

Az Indiana Egyetem 1960-ban kezdte el „Uralic and Altaic Series"-ónak kiadását. 
A sorozatban ez ideig kb. 80 kötet jelent meg, köztük számos nyelvkönyv ós kresztomátia 
is, pl.: T. A. SEBEOK—F. J . INGEMANN: An Eastern Cheremis Manual, R. T. HARMS: 
Estonian Grammar, M. LEHTINEN: Basic Cours in Finnish, B. KÁLMÁN: Vogul Chresto
mathy, K. RÉDEi: Northern Ostyak Chrestomathy, J. GULYA: Eastern Ostyak Chresto
mathy, F . J . OINAS: Basic Cours in Estonian és végül DÉCSY jurák kézikönyve. 

A kresztomátia legfontosabb része természetesen a leíró nyelvtan („Descriptive 
Grammar", 3 — 73 1.). A „Bevezetés''-ben előbb a jurákok lélekszámáról, területi meg
oszlásáról, nyelvrokonairól van szó. Érdemes itt megemlíteni, hogy a könyv kéziratának 
a lezárása után kiderült, hogy a már évtizedek óta kihaltnak vélt kamassz-szamojéd 
nyelv még napjainkban is ól, habár már csak két idős személy ajkán (vö. A. MATVEJEV: 
Keel ja kirjandus 1964/3: 167 — 169, A. KÜNNAP: UO. 1964/9: 561). A továbbiakban a 
szerző a jurák nyelvjárásokat és azok sajátosságait írja le, majd röviden vázolja az iro
dalmi nyelv kialakulásának folyamatát, végül ismerteti a legfontosabb kézikönyveket. 
A kézikönyvek sorát ki lehet egészíteni TERESCSENKO időközben megjelent nagy jurák — 
orosz szótárával, amely 942 lapon mintegy 22 000 szót tartalmaz (N. M. TERESCSENKO: 
Nenecko—russkij slovar', Izd. Sovetskaja Enciklopedija, Moszkva, 1965.). 

A „Phonology" című fejezetben először a magánhangzó-fonémák rendszerét vázolja 
a szerző, s a következő fonémákkal számol: 

u i i 
o § e 

a 
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DÉCSY utal arra, hogy e tekintetben más vélemények is vannak. Bo WICKMAN (FUF, 
XXXII I , 96—130), P . H A J D Ú (The Samoyed Peoples and Languages 63) és E .K . RISTI-
NEN (UAJb. XXXVI, 159 —160) az j - t nem tartják külön fonémának. Figyelembe véve 
azt, hogy az i és az i egymást kölcsönösen kizáró helyzetekben fordulhatnak csak elő, 
nekem is az a véleményem, hogy az i ~ i ellentét nem fonematikus, hogy az i és az í 
az egységes (i) fonémának az allofónjai. Lágy mássalhangzó után csak i, kemény mással
hangzó után csak i állhat. 

Bonyolultabb a helyzet a z e ~ e esetében. Az említett szerzők szerint a jurákban 
e fonéma nincs, aze ~ e viszony ugyanolyan megítélés alá esik, mint az » ~ t stb. Hajdú 
szerint azonban az (e) fonémán kívül létezik egy (e), ? (äe) fonéma is, amely nem azonos 
az (e) fonéma e allofónjával. TERESCSENKO xíj szótára, amelyben a szerző a korábbinál 
pontosabb, a fonématikushoz közeledő hangjelölést használ, több minimális párral iga
zolja az e ~ e ellentét jelentésmegkülönböztető szerepét. Az a körülmény azonban, hogy 
ez a fonéma csak kemény mássalhangzó mellett állhat, a jurák fonémarendszer további 
vizsgálatát teszi szükségessé. 

A mássalhangzó-fonémák tekintetében egyetértek DÉCSYvel. A sokat vitatott 
gégezárhangokról a szerzőnek az a véleménye, hogy HAJDÚnak igaza van, amikor fone
tikai természetű meggondolásokból tagadja zöngés gégezárhangok létét a jurákban. 
Ugynakkor DÉCSY elismeri a kétféle gégezárhang jelentésmegkülönböztető szerepét. 
A probléma megoldásához további vizsgálatokra van szükség. Számomra a két nézet 
nem látszik összeegyeztethetetlennek. Mivel a jurák mássalhangzó-rendszerben nem a 
zöngés-zöngétlen ellentét érvényesül, hanem a feszes-ernyedt ellentét, föltehető, hogy 
esetleg ez utóbbi különbözteti meg TERESCSENKO két gégezárhangját is. Ez annál inkább 
elképzelhető, mivel az (") (feszes ?) zárhang az erősebb artikulációs tevékenységet 
igénylő *s, *t, *k hangokból keletkezett, az (') pedig az ernyedtebb képzésű *n-
ből. 

A fonémarendszerek bemutatása után egy táblázat következik, amelyből kiderül, 
hogyan transzlitterálja a szerző a cirill betűs szövegeket. Ezt követi a kvantitásról szóló 
rész. DÉCSY szerint mind a magánhangzók, mind a mássalhangzók lehetnek rövidek és 
hosszúak. Ezt a kérdést érdemes lett volna részletesebben tárgyalni. A mássalhangzóknál 
jó lett volna megemlíteni, hogy hosszú mássalhangzók csak morfémahatáron jöhetnek 
létre. Ami a magánhangzókat illeti, nem biztos, hogy mindegyik magánhangzónál 
jelentésmegkülönböztető szerepe van a kvantitásnak. A szerző hét szópárt sorol fel, 
amelyek a magánhangzókvantitás fonematikus jellegét vannak hivatva igazolni. Azonban 
mind a hét példa az a --v aa ellentétet tartalmazza, s így legföljebb az a ~ aa fonómapár 
meglétére következtethetünk belőlük. 

Több kutató azon a véleményen van, hogy a jurákban nincs meg minden magán
hangzónál a hosszú—rövid ellentét. Bo WICKMAN, P . H A J D Ú és E. K. RISTINEN (i. h.) 
szerint a kvantitás csak a következő hangoknál fonematikus érvényű: a ~ ä, u ~ ü, 
i <~ i. Az ö-nak ós az ê-nek nincs rövid párja. 

Az (i) és az (u) fonéma meglétét WICKMAN (i. m. 103 —104) a következő minimális 
párokkal igazolja: pilu 'Bremse (Insekt)' ~ pilüté 'sich fürchten', pidè 'Nest' <~ pïdë 
'verscheuchen, tir' 'Kante' ~ tir 'Wolke', sira 'Schnee' ~ sira 'sich schämen', pur' 
'Mückenfeuer' <-y pur' 'Rost'. TERESCSENKO új szótára a következő alakban közli ezeket 
a szavakat: pida 'gnezdo' n** pide(s) 'prognat, vygnaí stb. '; pilo 'spinnoj óvod' r*> pilué 
'bojatsja, strasiísja'; tir' 'bereg stb. ' /*-» tir 'oblako'; sira 'sneg' <-̂  sira(s) 'stesnjatsja, 
dicitsja;' pur" 'dymokur' ^ pür" 'rzavcina, plesen'. TERESCSENKO adatai szerint tehát 
egyedül a pur" r^> pür" szópár bizonyul minden szempontból megfelelő minimális párnak. 
A sira esetében nála nincs különbség a magánhangzók hosszúságában, a pida ~ pide, 
pilo ~ pilué szavaknál a kvantitatív eltérés megvan ugyan, de amellett más eltérés is 
mutatkozik, végül a iir" ~ tir párnál a magánhangzók hosszúsága megegyezik, s már 
csak ezért sem jó a példa, de különben is a 'part ' jelentésű szó (")-re, a 'felhő'jelentésű 
pedig r-re végződik. 

TERESCSENKO adatai tehát kétségessé teszik az i ~ i, u ^ ü ellentét meglétét. 
A pur" ^ pür" kivételével nincs olyan minimális pár, amelyet LEHTISALO és TERES
CSENKO egyórtelmííen jelölt volna. Kérdéses, hogy lehet-e ezek alapján a felső nyelvállású 
magánhangzóknál két4cét fonémával számolni. Elgondolkoztató az is, hogy TERES-
csENKÓnál a kvantitatív ellentét u ~ ü alakban jelentkezik. TERESCSENKO ugyanis 
három hosszúságot jelöl: rövid (pl. a), normál (a) és hosszú (ä). Ez a három kvantitás 
nem esik egybe a LEHTISÀLO által észlelt három hosszúsággal (pl. a ~ à ^ ä). A meg
felelések — kevés kivétellel — a következők: Ter. ä — Leht. a (à), Ter. a = Leht. ä (à), 
Ter. ä = Leht. ä (vö. még LABÁDI: NéprNyelvtud. X, 90). Az (w) jel csak az a esetében 
fordul elő gyakrabban, a többi magánhangzónál meglehetősen ritkán találkozunk vele-
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Az ( -) j'el mindegyik magánhangzónál megfigyelhető, de elég ritkán használja 
TERESCSENKO. AZ esetek nagy többségében TERESCSENKO a ^ â, e <~ ë, u ^ ü stb. 
jeleinek LEHTiSALÓnál egyformán ä, ê, ü stb. a megfelelése. Pl. Ter. ner" 'chrajsc' »-y nër" 
'ranse, prezde' (Leht. nër" 'Knorpel' ~ nër" 'früher'), Ter. si" ( ~d) 'vrode, podobie, 
necto vrode' ~ sl" ( r^d) 'cjornyj zuk' (Leht. él" 'Form, Bild' ~ éï" 'schwarzer Käfer'). 
Mivel TERESCSENKO az (_) jelet mindegyik magánhangzónál kb. egyformán gyakran hasz
nálja, vagy az tkell gondolnunk, hogy mindegyik magánhangzónak van hosszú párja, vagy 
a,zt, hogy egyiknek sincs. Az első föltevés — tekintettel LEHTISALO föl jegyzéseire és az 
(~~) jel ritka előfordulására — nemigen valószínűsíthető. Ezért úgy véljük, hogy hosszú 
magánhangzók a jurákban nincsenek, s a TERESCSENKÓnál (-)-vel jelölt hangok fonoló-
giailag egy értékűek a mellékjel nélküli betűvel jelölt hangokkal. A jelölésmód időnkénti 
ingadozása is erre enged következtetni, pl. nana" 'k nam', de nani 'k mne', nani 'k nam 
dvoim'. Néha az összevont hangokat jelöli TERESCSENKO (-)-vel, pl. hâla(è) 'sjest zadno, 
bystro, bolsimi kuskami' ~ Leht. nälä 'schlucken', nä%almr\ädm 'ich verschlang'; 
näc 'razdet' ~ Leht. nä,a(e, na%atê 'ausziehen.' Lehet, hogy a szótagösszevonások ered
ményeképpen valóban kialakul majd a hosszú magánhangzók sora a jurákban, de — azt 
hiszem — ez még nem következett be. 

Más a helyzet a Ter. j < v a , Leht. a ~ ä ellentéttel. Az a hang mindkét változata 
gyakran előfordul mind TERESCSENKÓnál, mind LEHTiSALÓnál. Egész sor olyan minimális 
párt lehet találni, amelyet a két szerző egyformán jelölt: wada 'Haken' ~ wäda 'Sprache, 
Wort' (Ter. wödä ~ wada), wate 'zuviel' ~ wate 'einzäunen' (wäc ~ WOG), mara 'Sand, 
Feinsand' ~ rnära 'Schlinge' (mara ~ mara), nadu 'hohe Ufer wand' ~ nädu 'jüngerer 
Bruder' (nädo ~ nado), pakalíé 'hineingehen' ~ päkaUs 'stechen' (päkälc r^pakälc), 
parjk 'Ader' ~ pänk 'Klotz' (pärjg ~ paV9)> tanä 'klettern' ~ tänä 'Renntiere treiben' 
(tanaé ~ tanaé), tara 'tanzen' ~ tärä 'nötig sein' (tara ~ tara), %ada 'Nagel' <-«-» %äda 
'Grossmutter' (%äda ~ %ada), %antsü 'kühl' ~ %äntsu 'Kopfkissenende des Bettes' 
(xânzo ~ %anzo), japta 'Tau' ~ jäpta 'schlank' (jäbta ~ jabta), jadä 'kranke Füsse be
kommen' ~ jäda 'schmieden' (jädä ~ jadâ), jalatè 'zu weich aufbereiten (ein Renntier -
feil)' ~ jälate 'ruinieren' (jäläc ~ jaläc). 

Előfordul, hogy TERESCSENKO és LEHTISALO adatai ebben a tekintetben is ellent
mondanak egymásnak, de az egy-két ellentmondás nem szünteti meg a nagyszámú 
egyezések bizonyító értékét. Tekintettel arra, hogy a z ő ~ a ellentét egy szótagból álló 
szavakban is jelentkezik, nemigen gondolhatunk arra, hogy az a hangsúlyos, az ä pedig 
hangsúlytalan helyzetben álló variánsa lenne az egységes (a) fonómának. A többszótagos 
szavaknál a hangsúly és a magánhangzó-kvantitás összefügg egymással, s nekem úgy 
tűnik, hogy a kettő közül inkább a kvantitás a meghatározó tényező, s így a z ä ~ a 
esetében az a nem azért hosszú, mert hangsúlyos, hanem azért hangsúlyos, mert hosszú 
(az á-hoz képest). 

Ez a fonematikus ellentét — úgy látszik — régi örökség a jurákban. Mivel a sza
mojéd nyelvekben az á-nak mások az etimológiai megfelelései, mint az a-nak, a két fo
néma különbsége valószínűleg az ősszamojédig vezethető vissza (vö. LEHTISALO: SUST. 
LVI, 70—73). Egy ismertetés keretében nincs módom a probléma beható tárgyalására, de 
úgy tűnik, hogy a z á ~ f l ellentét esetleg az uráli korig is visszavezethető. A jurák à 
finnugor megfelelései az esetek nagy részében egybeesnek STEINITZ redukált hangjaival, 
míg az a leginkább teljes magánhangzónak felel meg. Néhány példa COLLINDER szórára 
alapján: finn kynsi ~ %ada, kyynel <~ %ajal, kumo- ~ %àwâs, muli ~ maik, muru r~ 
mardaé, muurain ~ märänga, puno- «•» pangóié, puro ^ päre'; suvi ~ ta', de tänomz is; 
észt kustu, kistu ~ %âptaê, mord. pize r*t pädä-, finn tämä^ (am, katoa- <-^%ajes, kala <~^ 
%ale, joki ^ja%a, kanta ~ %anaé, lattea <v lapta stb. Van néhány ellentmondó adat is: finn 
kumpua- ~ iámba (de vö. magy. hab), konta ~ %anuj (több finnugor nyelvben nincs 
meg a szó, s így nem tudhatjuk, nem volt-e u-s alakváltozata is), kuras ~ %ar, varis ~ 
warne. A felsorolt etimológiák nagy részére már STEINITZ is hivatkozott. (FgrVok. 
134). 

Mindez persze csak további igazolásra váró hipotézis, és nem lehetetlen, hogy a 
jurák hangsúlyviszonyok alaposabb ismeretének birtokában más eredményre jutunk 
majd. 

A hosszú kitérés után visszatérünk a kresztomátia következő részének ismerteté
sére. A kvantitás tárgyalása után a palatális oppozícióról szól a szerző, majd az egyes 
fonémák gyakoriságát bemutató táblázatok kerülnek sorra. Ezután a magánhangzó
harmóniáról, a magánhangzó- és mássalhangzóváltakozásokról, a hangsúlyról és más 
hangtani jelenségekről olvashatunk. 

A könyv „Inflection" című 2. fejezete a névszó- és igeragozást tárgyalja, míg a 
3. fejezetben („Form and Function Classes") a jurák szófajokról van szó. A világosan, 
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áttekinthetően, nagy szakértelemmel megírt részekhez a recenzensnek nincs mit hozzá
tennie. 

A 4. fejezet a „Derivation". A 4 . 114 pont alatt említett -r kicsinyítő képző alig
hanem a determináló szerepben gyakran használatos -r sing. 2. személyű Px-szel azonos. 
Az 5. fejezet mondattani kérdéseket vizsgál. („Essential Facts About Syntax"). 

A kresztomátia második részében (77 —105) ügyesen összeválogatott szöveganyag 
{„Texts") és a hozzá való szótár („G-lossary") található. A szövegekben nagyon kevés 
a sajtóhiba, s a szótár összeállítása is nagy gonddal történt. A következőkben felsoroljuk 
az általunk észlelt egy-két hibát. 

Az alábbi szavak nincsenek meg a szótárban: 77. 1. morak 'tengerész', rhuéerc 'mit 
einer Zeltkarawane auf der Umzugsfahrt sein', 78. 1. %osaja 'valamiért elmenni', junva 
{helyesen junta) 'kérdezni', 84. 1. peöa 'fiatalabb testvér'. Mivel minden adatnak nem 
néztem utána, föltehetően még néhány szó kimaradt a szószedetből. — A 79. lapon fordul 
elő ez a kifejezés: sojaradh nylvorrja. A szótárban jó lenne utalni arra, hogy a r\ylvorr\a 
szó, mint minden nóvutói tőből származó ige, genitivust vonz. — A 82. lapon a tirtih 
munh son kifejezés utolsó szava helytelenül van szedve (helyesen: soh). — Két sajtóhiba 
a szószedetből: éa%ar\gart (helyesen sa%ar\garth) és mandahl (mandalh). — A 84. lapon 
jedelrja áll jecüelrja helyett. 

Mindent egybevetve DÉCSY könyve nagyon jó benyomást tesz az olvasóra. Kis 
terjedelmű könyvében mindent össze tudott foglalni, amire a jurák nyelvben tájékozódni 
akarónak szüksége van. Az adott- keretek között persze azt nem vállalhatta magára a 
szerző, hogy megpróbálja eldönteni a jurák nyelvtan, hangrendszer egy-két nyitott 
kérdését, hiszen azok megoldása külön monográfiákat igényelne. 

MIKOLA TIBOR 

3 . H. KynpHHHOea: 3nuqecKHe neCHH Hernie 

H3AaTejibCTB0 «HayKa». MocKBa, 1965. 782. 1. 

A szamojéd népek népköltészete meglehetősen kevéssé ismert. H A J D Ú PÉTER, 
aki a szamojéd népek irodalmáról szóló részt írta a ,,Die Literaturen der Welt" című 
(Kindler Verlag, Zürich 1964) kézikönyv számára, mindössze a következő szövegkiadá
sokat tudta megemlíteni cikkének bibliográfiai részében: M. A. CASTRÉN—T. LEHTISALO: 
Samojedische Volksdichtung (Helsinki 1940), Samojedische Sprachmaterialien (Helsinki 
1960), B. O. DOLGICH: Mifologiceskie skazki i istoriceskie predanija encev (Moszkva 
1961), T. LEHTISALO: Juraksamojedische Volksdichtung (Helsinki 1947). Érthető tehát, 
hogy a szamojéd filológia művelői nagy érdeklődéssel várták KtiPRUANOVÁnak a „Nauka" 
kiadónál megjelenő könyvét. 

A bevezető részben (BßeAeHMe, 7 — 56) a szerző előbb röviden áttekinti a nyenyecek 
történelmét és mai lakóhelyeiket, életkörülményeiket, majd összefoglalja az eddigi 
kutatások történetét. Összefoglalása több olyan kiadványra hívja fel a figyelmet, amely
nek létezéséről eddig nemigen volt tudomásunk. Ilyenek PYRERKA egyes nyenyec nyelvű 
népmese-gyűjteményei (Nensca' wadaku', Leningrád 1935; Har t wadakud, Leningrád — 
Moszkva 1936; riyxyufl HOÖ' HK», Leningrád 1939), valamint VERBOV, TERESÖSENKO 
és SCERBAKOVA hasonló jellegű kötetei (VERBOV: HeHSUfl' XOŐII,OKO', Leningrád 1947; 
TERESCENKO: HeKO xaAaiöHAa BaßaKo', Leningrád 1949 és HeHSíjfl' Ba^aKo', Leningrád 
1954; SCERBAKOVA: HeHSUfl' BaAaKo', Leningrád 1960). Orosz nyelven is több ilyen 
kiadvány látott napvilágot: OSAROV: CeBepHbie CKa3KH (Nbvoszibirszk 1936), TONKOV: 
HeHeuKne CKa3KH (Archangelszk- 1936), VERBOV: HeHeuKHe CKa3KH M SbuiHHbi (Szale-
hard 1937) stb. 

A bevezetés következő szakasza áttekintést ad a nyenyec népköltészet egyes mű
fajairól, a következő műfajokat különböztetve meg: 1) keletkezésmondák (sTHOJiorn-
neCKHe CKa3aHHfl), 2) áldozati imák (>KepTBeHHbie MOJMTBbi-3aroBopbi), 3) mondák 
(npeflaHHfl), 4) rituális énekek (oöpHAOBan no33HH), 5) sámánénekek (iuaiviaHCKHe neCHH 
H CKa3KH), 6) mesék (CKa3KH), 7) epikus énekek (snHMeCKHe neCHH), 8) lírai dalok (jinpH-
MeCKHe neCHH), 9) találós kérdések (3araAKH), 10) újabb elbeszélések (coBpeMeHHbie 
pacCKa3bi). — LEHTISALO gyűjteményében a legtöbb műfaj képviselve van, de mondák 
{általában az egyes nemzetségek, szent helyek eredetéről szólnak) és természetesen újabb 
elbeszélések nem találhatók nála. 
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A prózai t ö r t éne t ek , mesék körében a nyenyec nép i előadók megkülönbözte t ik 
a eadaKO ( 'mese' , t k p . 'szócska') és a JiaxaHüKO ('elbeszélés, mese') szófaját. Az énekel t 
a lko tásokra a köve tkező nyenyec t e rminusok v o n a t k o z n a k : 1) Hfj29Ől} (ének á l t a lában) , 
2) xUHaől} ( tu la jdonképpeni nyenyec ének) , 3) Hpaől} (panaszdal , sorsének), 4. ctodőaölf 
(óriásokról szóló ének), 5) ce, á l t a l ában jelzővel, p l . tjaqeKbl ce (gyermekdal) , aöe ce 
(bordal) s t b . 

A mesék, dalok, ta lálós kérdések m a is élnek a nép a jkán . Az epikus énekek egykor 
n a g y becsben á l lo t tak , m o s t azonban m á r kiveszőben v a n n a k . H e l y e t t ü k ú j , ma i t émá jú 
elbeszélések kele tkeztek . Sok új l írai da l is szület ik. 

Az epikus énekek közül a éudbabc m u t a t j a a legarcha ikusabb vonásoka t . N a g y 
erejű, kegyet len emberevő óriásokról szól, ak ik azonban os tobaságuk m i a t t rendszer in t 
a l u l m a r a d n a k az emberekke l szemben. A később k ia l aku l t _7'ara6cokban is szerepelnek 
ilyen óriások, de a velük való küzde lem csak a cselekmény egy-egy epizódját a lkot ja . 
A sudbabc r endszer in t h a r m a d i k személyben adja elő a tö r t éne t e t , t é m á j á t á l t a lában a 
lánykéréssel vagy a vérbosszúval kapcsola tos u tazások , megpróbá l t a t á sok leírása képezi . 
Olykor rénrablásró l szól a cselekmény — ez m á r ú jabb , az osz tá ly tá r sada lomra jellemző 
vonás . Kevés benne a párbeszéd, t öbbny i r e hiányzik a szereplők lelkivi lágának ábrázo
lása, egyónítése. 

A jarabcok jóval e l ter jedtebbek. Ezek első személyben szólnak, valószerűbbek, 
kevés bennük a h iperbola . Témájuk n a g y o n szer teágazó. Leggyakor ibbak a hősi (repon-
MeCKHH) és t á r sada lmi ( ?) (ÖHTOBOH) jarabcok. A hősi énekek — m i n t a éudbabcok is — 
á l t a l ában az asszonyszerzóst írják le, e lőadásmódjuk azonban másféle: ünnepélyes , olykor 
t r ag ikus , de humoros je lenetek is előfordulnak. A laposabban írják le a mindennap i életet, 
a hősök lelkivilága is j obban kirajzolódik. Van sok olyan jarabc is, amelynek témája a vér
bosszú. A t á r sada lmi t émá jú énekek n a g y o n vá l toza tos t a r t a l m ú a k . G y a k r a n az egyes 
nemzetségek, népek közö t t i összeütközéseket ábrázol ják . Ezekben a fantasz t ikus ele
meknek is nagyobb sú lyuk van . N a g y o n jellemző a jarabcokra a hősök szenvedéseinek 
a leírása. 

Az alapos bevezetés u t á n köve tkeznek az epikus énekek, négy éudbabc (egyikük 
h á r o m var iánsban) és t izenkilenc jarabc, összesen t e h á t huszonöt ének. A szövegeket 
1946 és 1959 közö t t gyű j tö t t ék a Malája Zemlja-i és a Bolsaja Zemlja-i t u n d r á n , a leg
t ö b b e t m a g a K U P R I J A N O V A jegyezte le . Az a n y a g legnagyobb része a Malája Zemlja-i 
nyelvjárásból való (20 ének a 25-ből). Nyelvészet i szempontbó l is nagyon ér tékes a kö te t , 
m e r t az énekek eredet i nyenyec szövegét is t a r t a l m a z z a az orosz fordítás mellet t , n e m 
verses formában azonban , h a n e m p rózává egyszerűsí tve. Az orosz fordítás a szerző szerint 
n e m szószerinti , de közel áll az eredet ihez. S z á m u n k r a olykor meglehetősen szabadnak 
tűn ik . A könyv nyelvészet i célokra való felhasználását megnehezí t i az a körü lmény, hogy a 
többny i re elég ter jedelmes énekek orosz fordí tása nem a nyenyec szöveggel pá rhuzamosan 
fut, h a n e m teljes egészében a nyenyec rész u t á n he lyezkedik el. 

A szövegek fordí tásához a d o t t k o m m e n t á r o k j obbá ra az előforduló tu la jdonneve
ke t magyarázzák , azonkívül megadják a lejegyzés helyét , idejét ós az ada tközlő szemé
lyét . A k o m m e n t á r o k a t rövid, h á r o m oldal ter jedelmű szótár követ i , amely egyes speciális 
nyenyec t e rminusok ér telmezését t a r t a l m a z z a . E z u t á n a szerző röviden b e m u t a t j a az éne
kek adatközlői t . E g y melléklet tel zárul a k ö t e t (B. M. D O B R O V O U S K I J tol lából) . A rövid 
írás az enyec epikus énekek da l l amát tá rgyal ja , meg ta l á lha tó benne h a t ének da l lamának 
a lejegyzése is. 

K U P R I J A N O V A k ö n y v e gazdag anyagáva l , é r tékes bevezető t a n u l m á n y á v a l a 
szamojéd filológia művelő inek nélkülözhete t len segédeszköze lesz. K á r , hogy a virágzó 
szovjet néprajz- és n y e l v t u d o m á n y sok a lko tása hozzáférhetet len vagy nehezen elérhető 
számunkra , hiszen — m i n t K U P R I J A N O V A i smer t e t e t t k ö n y v e is b izonyí t ja — ezek a 
m ű v e k n a g y m é r t é k b e n segítenék m u n k á n k a t . 

M I K O L A T I B O R 

fl3bIKM H TOriOHHMHfl CHŐHpH 

Szerkeszte t te A. P . D U L ' Z O N . H3AaTejibCTB0 ToMCKoro YHHBepCHTeTa, Tomszk 1960, 186 L 

A Novoszibirszki Ál lami Pedagógia i Főiskola á l ta lános nyelvészet i tanszéke mun
ka t á r sa inak dolgozataiból tevődik össze az i smer te tendő kö te t , amely egyik hírhozója ós 
igazolója a n n a k a t énynek , hogy m a Szibériában minden t u d o m á n y á g v i rágzásnak indul . 
Az á l ta lános nyelvészet i tanszék fogalma intézményileg, szervezetileg szélesebb kere te t 
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jelent a Szovjetunióban, mint hazánkban; szerkezetében hasonlít az észak-amerikai 
egyetemek „department" megjelölésével összefogott nyelvészeti tanszékek konglomerá
tumához. Ez az oka annak, hogy az A. P . DUX'ZON professzor szerkesztette kötetben 
nem az általános nyelvészet körébe vágó elméleti értekezéseket találunk, hanem egy-egy 
nyelv (esetleg nyelvcsalád) körébe vágó, tény- és szöveganyagot feldolgozó cikkeket. 

Az egyik csoportot a t u r k o l ó g i a i tanulmányok alkotják. 0 . T. MOLCSANOVA 
a szerkesztő és saját kéziratos anyaga alapján Nyugat-Szibéria török eredetű tóelneve-
zéseit csoportosítja (3 — 16). Térképen is bemutatja a névtípus-variánsokat, a kol, kul 
' tó ' utótagúakat és a „puszta" neveket, utótag nélkülieket. A kéttagúakat az 
előtag szófaja szerint csoportosítja, a rövidítetteket ugyancsak szófajilag vizsgálja. Végül 
a két csoport anyagát együttesen osztályozza szemantikailag. 

V. N. POPOVA a pavlodari — vízben szegény — kerület azon kazah vízneveit 
gyűjti össze ós értelmezi, amelyeknek utótagja -su, karasu, őzen, özek, -bulak vagy kuduk 
(17 — 23). Nagyon érdekesek a helyi tényeken alapuló jelző-magyarázatok, a 'fehér', 
'fekete' és más jelzők — 'keserű', 'édes' (víz) — értelmezése. 

Két tanulmány jakut helynevekkel foglalkozik: mindkettőt K. F . GBICENKO 
írta. Az egyikben a -lach (34—36), a másikban a -byt képzősöket szedi szerkezeti, majd 
szemantikai rendbe (47 — 54). — A sorok lakta terület toponimiájáról (víznevekről és 
térformák elnevezéseiről) olvasunk M. A. ABDBACHMANOV és A. A. BONYUCHOV — a 
novokuznyecki pedagógiai főiskola oktatói — közös értekezésében (159 —169), melynek 
befejező része áttekintést ad e vizek, 01. térszínformák nevének képzésében használatos 
szuff ixumokról. 

Fonetikai alkalmazkodás szempontjából vizsgálja V. N Y . POPOVA az orosz nyelvbe 
átvett kazah vízneveket (24 — 33). 

A turkológia körébe tartozik még M. A. ABDBACHMANOV összehasonlító szempontú 
tanulmánya a tomszki tatárok nyelvében bekövetkezett alaktani változásokról (170 —185). 

Három tanulmányt a k e t nyelvnek szenteltek. G. K. VERNER a ket nyelv szymi 
nyelvjárása vokalizmusának fonómavariánsait osztályozza DUX'ZON kéziratos anyaga 
alapján (55 — 65). Ugyancsak ő számol be az ugyanezen nyelvjárás konszonantizmusában 
végbement hangtani változásokról (66 — 81). T. I. POBOTOVA a két nyelv r\ és n többes
számjel variánsait ismerteti statisztikai alapon (82 — 87). 

Az u r á l i nyelvek köréből két szövegközlést kapunk. L. I . KALINYINA egy rövid 
chanti mesét ad ki (88 — 95), amely nem motívumánál fogva érdekes (a folyami ördögtől 
szerzett ládát háromszor orozza el a cár), hanem nyelvjárása miatt, ti. ez az első vaszju-
gani dialektusban publikált összefüggő szöveg. Feljegyzési ideje 1957, helye Kuntiki falu. 
— Szelkup meséinek kéziratos gyűjteményéből egy terjedelmeset ad közre A. P . DUEZON: 
,,A fekete cár és három lánya" (96 —158). A szelkupok nyelvével és népköltészetével 
immár 1952 óta foglalkoznak a Tomszki Pedagógiai Főiskola munkatársai (erre vonat
kozólag 1. folyóiratunk ugyanezen kötetében H A J D Ú P É T E B tájékoztatóját). 

Az ismertetett kötet nyomán következtethetünk arra az elevenen pezsgő tudomá
nyos tevékenységre, amely A. P . DUËZON professzor vezetésével Tomszkban folyik. 
E kötet cikkeiben számtalanszor utalnak a helyszínen végzett kutatásokra. A tanulmá
nyok és a bennük közölt „nyersanyag" alapján joggal állapíthatjuk meg: a szovjet nyel
vészek nemcsak a turkológia terén végeznek hatalmas gyűjtő ós rendszerező munkát, 
hanem az uralisztika terén is. Úgy véljük: fontos volna, hogy a magyarországi nyelvészet 
szakmailag azonos területen dolgozó képviselői megépítsék hivatalos kapcsolatukat a 
Szibéria területén működő kutatókkal, a Szverdlovszki Egyetem és a Tomszki Peda
gógiai Főiskola munkatársaival az elkövetkezendő együttműködés érdekében. 

ERDŐDI JÓZSEF 

Wolfgang Steinitz: Dialektologisches u n d etymologisches Wör te rbuch 
der ost jakischen Sprache — HlfaJieKTOJlOrimecKHH H STHMOJionweCKHH 

cjioeapb xaHTbiHCKOro nzum 

Munkatársak: LISELOTTE BÖHNKE, GERT SAUEB és BBIGITTE SCHULZE. 1. Liefe
rung. Abhandlungen der deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Klasse für 
Sprachen, Literatur und Kunst. Jahrgang 1966. Nr. 3. Akademie-Verlag. Berlin 1966. 
03 — 016 1., 1 — 96 hasáb; 2. Lieferung. Jahrgang 1967. Nr. 2. Akademie-Verlag. Berlin 
1967. 97 -224 hasáb. 
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A szótár első füzete 1966-ban jelent meg, egy évre rá, 1967-ben a második. Magam 
a szótár anyagával már 1964 elején, berlini tartózkodásom idején megismerkedhettem. 
A szótár megjelenését azóta is feszült figyelemmel vártam. De nemcsak ón voltam ezzel 
így, hanem az uralisztika szinte minden művelője Magyarországon, s — ismereteim 
alapján — másutt is, világszerte. 

A szóleskörű érdeklődő várakozás több szempontból is meglehetősen indokolt 
volt. Ismeretes, hogy a XVIII . század folyamán a finnugor (uráli) nyelvek összehasonlító 
kutatása messze a korabeli nyelvtudomány színvonala előtt járt s még a később nagy
hírű indoeurópai iskolát is megelőzte. A nagyszerű kezdet azonban több okból is kifolyólag 
egy időre csakhamar megtorpant. Ennek egyik igen jelentős — részben még a mai napig 
is fennálló — oka a megfelelő nyelvi anyag hiánya volt (pl. a vogul, a votják, a mordvin 
nyelvnek, egyes szamojéd nyelvekről nem is beszélve, jelenleg sincs még komoly méretű, 
tudományos szótára). Ily módon a „szótárvárás" diszciplínánk művelői körében hagyo
mánnyá vált, s aki tudományterületünkön szótárt ad ki, eleve létfontosságú feladatot 
hajt végre. 

A most megjelent szótár elé más szempontból is különös várakozással tekintettünk. 
Paradox módon több nagyon is jeles új szótárkiadvány nagy haszna mellett a kutatásra 
riasztólag is hatott . A nagyobbára az utódok által, hagyatékból kiadott szótári gyűjtések 
elvi alapvetése a (neo)pozitivizmus múlt század végi — e század eleji virágzása idején 
fogant. E szótárak hangjelölése jórészt az említett irány szemléletét tükrözte. Ennek 
következtében a szótárak értékes adatgyöngyei szinte elvesztek a pozitivista-naturalista 
diakritikus jelek sűrűjében. E lejegyzési és közlósmód a fonológia megjelenésével még 
visszásábbá vált: a szótár, ,,jó szótár" még égetőbb követelménnyé lépett elő. 

E súlyos feladat elvégzésének szükségességét látta meg s vállalta a maga kedvelt 
osztják szakterületén WOLFGANG STEINITZ, s ennek a munkának a gyümölcse a mostani, 
új osztják szótár napvilágot látott első két füzete. 

A szótár első füzete — in médias res — a rövidítések jegyzékeivel kezdődik („Ab
kürzungen der ostj. Dialekte und Mundarten sowie der für ostj. Wörter zitierten Quellen" 
i. m. 03 — 06. 1.; „Gedruckte und handschriftliche Quellen", i. m. 06—010. 1.; „Sonstige 
Abkürzungen und Zeichen", i. m. 010—011. 1.). Ezt követi (i. m. 012—016. 1.) az előzetes 
előszó. Ebben a szerző 16 pontba foglalva felsorolja a szótár legjellemzőbb vonásait, 
célkitűzését, módszerét, kiemeli újszerűségét, megadja legfontosabb szerkesztési elveit, 
a nyelvjárások tagolását, a szótár betűrendjót stb. 

Maga a szótári rósz az l-es hasábszámozással kezdődő lapokon foglal helyet. 
(A hasábszámozás oka a könnyebb tájékozódás. Egy lapon így 2 sorszám van: az első 
a bal, a második a jobb hasáb fölött, melyet az osztják szótárirodalomban régebben 
szokásos szó-számozás — 1. PAAS. — DONN., ül. a lapszám + a vagy b betűk, 1. K A B J . — 
TOIV. — helyett vezettek be.) 

A két megjelent füzet a magánhangzós kezdetű címszavakat („Vokale") tartal
mazza. Az első füzet az a Interjektion — ültä 'Pulvermaß', a második az am '[ich]' — üi 
'flaumiger, weicher Neuschnee . . .' szócikkeket tartalmazza. 

A szótár címe a munkának két vonatkozására utal, először arra, hogy az osztják 
nyelvnek részint a) nyelvjárási, másrészt pedig b) etimológiai szótára kíván lenni. 

A tulajdonképpeni szótári rész (a) — a szerényen fogalmazott cím mondanivalóján 
túlmenően — valójában ennél sokkal többet tartalmaz. Ismeretes, hogy osztják szótár
ral, lexikai anyagközlóssel stb. már eddig is rendelkeztünk. De az eddig lejegyzett osztják 
szóanyag egy része alig volt hozzáférhető, vagy a legjobb esetben is csak alig néhány 
specialista tudott róla, nagyobbára ők is csak töredékesen (1. a XVII. századi adókönyvi 
adatokat, a XVIII . századi kéziratos szójegyzékeket, a könyvészeti ritkaságszámba 
menő tankönyvkiadványokat stb.). Más szótárkiadványokat pedig (a maguk nemében 
kitűnő alkotások, pl. H. PAASONEN, még inkább K. F . KARJALAINEN csodálatos pon
tosságú gyűjtése) éppen az említett naturalista-pozitivista lejegyzésmód folytán ismét 
csak néhány specialista tud megbízható módon használni. Az osztják szókincs-gyűjtések 
egy része pedig még (közte a legjelentősebb, W. STEINITZ saját osztják nyelvi anyaga, 
a XVIII . századi kéziratos szójegyzékek, a Reguly-gyűjtés stb.) egyáltalán nem jelentmeg. 

Az új szótár — a vázolt igényeknek megfelelően — az eddig ismert osztják szavak 
nyelvjárási szótári feldolgozását nyújtja. Ily módon a kutatók munkájukhoz egy helyen 
összegyűjtve, filológiailag megrostálva és megtisztítva szinte játszi könnyedséggel jutnak 
a lehetőségekhez képest teljes osztják szókincs birtokába. Ez már önmagában is hallatlan 
nyereség. De e szótár nemcsak közöl, nemcsak kritikailag ellenőrzött anyagot nyújt, 
hanem adatait fonematikus átírásban adja. Hogy e feldolgozás pusztán „szemre" is mit 
jelent, ennek bemutatására álljon itt egy közepes bonyolultsággal lejegyzett szó a neve
zetes KARJALAINEN—TOIVONEN szótárból (K. F . KARJALAINEN—Y. H. TOIVONEN, 
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Ostjakisches Wörterbuch. I—II. kötet. Helsinki 1948), majd vele párhuzamosan ugyanaz 
az új, a most megjelent műből. 

(KARJ .— TOIV. 24—5)1 (STEINITZ, OstjWb. 46)1 

V öySr' hoch; hochgewachsen; Vj. çyar (V Vj.), VK oydr, Likr. Mj. Trj. 
ôyêr' — V; VK öy§r', Likr. gyér', Mj. öy09r, Kr. Ni. Kaz. O ö%9r hoch (V—Trj. 
çyyôf (ou §r' ) == Kr.; Trj. 'gttySr' = V; Kr. Kr.); hochgewachsen (V Vj. Trj.);geräumig, 
öx§r hoch; Ni. nyêr° (-9-) geräumig, viel viel tragend (Boot; Ni. Kaz.); nicht tief 
tragend (Boot); Kaz. gyér' viel tragend ins Wasser einsinkend (0).. 
(tief, od. flach, Boot); O loyer nicht tief in 
das Wasser einsinkend. 

De ez még csak a külső. A fonematikus átírás és előzménye között ennél sokkalta 
több van: éppen annyi mint amennyi a régi fonetikus szemléletmód és a mai fonológia 
között van. Az újszerű szemléletmódnak és a szerző páratlan anyagismeretének szinte 
természetes velejárója, hogy a STEiNiTZ-fóle szótár olyan , ,ú j" adatokat is tartalmaz, 
melyek a KARJ.—Toiv. szótárban „nincsenek meg", elsikkadnak, Pl. (STEINITZ, OstjWb. 
21) V. wajy-äja kul-äja 'Glück bei Jagd und Fischfang' [tkp. 'vad-szerencse hal-szerencse' 
+ latívusz]. A szó a KARJ.—Toiv. szótárban (76a) csak egy példamondatban fordul elő, 
s nem is a helyén az aj3 'Glück . . .', hanem az arita 'zerbrechen . . .' címszó alatt, a követ
kező alakban: uaiyêiâ Icûlêià stb. 

Újszerű a szótárban az anyag nyelvjárási elrendezése. Ebben a szótár a STEINITZ, 
OstjVok.-nak az eredményeit kamatoztatja. A V. és Vj. nyelvjárások kerülnek így az 
első helyre, címszóféleképp (szemben pl. a KARJ.—Toiv. szótárral, mely a déli, DN., 
stb. szerint rendezte anyagát). Az új elrendezés nyelvtörténeti szempontból is kétség
telenül sikeresebb megoldás, az említett keleti nyelvjárások nagyon sok (ha nem is 
minden !) tekintetben valóban archaikusak. Kitűnő megoldás a szócikkek belső felépítése 
(a tipográfiai megoldást is beleértve.). Feltétlen érték a szótárban a hangalak és a jelentés
megoldás elkülönítése, együttes megadása (1. az idézett szócikkrészletet is !). Például 
a markáns jelentésmegadás teszi éppen világosabbá, hogy miként és miért inkább éppen 
az osztják (i. m. 182) Ni. urt9-, Kaz. wgrti, O. orti 1. '[männlicher Gentilverwandter der 
Mutter, jünger als diese]', 2. 'Bruder der Mutter' szó függ össze (még a szótár állásfogla
lásával nem is egészen megegyezően) a vogul L. ár 'Verwandter', AK., KK. ör (tkp. 
szintén) 'anyaági rokonság(i)' jelentésű, valamint a magyar ara 'Braut . . .' szóval s 
nem az (i. m. 181) Kaz. mti- szó ós családja stb. Az értelmezésekben különösen gazdagon 
mutatkozik meg a szerző nagy néprajzi, történeti és tárgyi ismerete (1. különösen a rokon
ságneveket, a népneveket, a tabuszavakat, folklórszavakat stb.). 

Az anyagközlő résznél maradva a KARJ.—Torv. és a STEINITZ, OstjWb. egybe
vetése kapcsán érdemes egy kicsit részletekbe bocsátkoznunk. Annál inkább is, mert 
úgy véljük, hogy benne a tudományos közlésmód egyik igen jellegzetes tudománytörté
neti eseményének lehetünk akaratlanul tanúi. Tudományunkban a régi, megbecsült és 
kipróbált, valamint az újabb módszerbeli és szemléletbeli megoldáslehetőségek között 
nem dőlt el még egyértelműen a további út megválasztásának a kérdése. A KARJALAINEN— 
TOIVONEN szótár a maga korának2 mintaszerű alkotása. Mégis, ha mást nem, csak azt 
vesszük figyelembe, hogy közlésmódja mennyivel redundánsabb, mint az új szótáré, az 
egybevetés igen meggyőző érvet szolgáltat tudományos útkeresésünkhöz. 

Ami a szótárnak a címben is jelzett etimológiai részét illeti, már néhány lap át
nézése után is rögtön szembetűnik, hogy a szótárban az etimológia fogalma kettős érte
lemben használatos: 1. „belső" etimológia és 2. „külső" etimológia (1. még i. m. O 13. 1.). 
Ismeretes, hogy a KARJ.—Toiv. szótár a szavakat belső etimológiai összefüggésük alapján 
bokrosította. STEINITZ megtartva elődjének e jeles vonását, szintén a szóbokrosítás elvét 
követi. E szempontból — az időközben felhalmozódott újabb ismeretek s a fonológiai 
elemzés segítségével — számos korrekciót hajt végre: néha egy-egy szócsaládot előbbi 
négy vagy tíz szótszórt szótári helyről „szed" össze, vagy ezzel éppen ellenkezőleg, több 

1 A szótárból a finn nyelvű jelentésmegoldás közlését elhagytam, a nyelvjárások 
sorrendjét pedig a könnyebb egybevetés kedvéért a STEINITZ, OstjWb. sorrendjéhez 
igazítottam. Ebből az utóbbiból viszont elhagytam egyrészt az orosz jelentésmegadást, 
másrészt a nem a K A R J . — TOIV. szótárból származó adatokat. 

2 KARJ ALAINEN anyagát 1898 és 1902 között gyűjtötte. Meghalt 1919-ben. Szótára 
Y. H. TOIVONEN gondozásában 1948-ban jelent meg. 



256 SZEMLE — ISMERTETÉSEK 

részre különít el (1. im. 013). A belső etimológiának egy másik alkalmazott módja a „Vgl." 
megjelölés (pl. i. m. 95: oli stb.), mely tulajdonképp a szóbokrosításon túlmenő, további, 
de még belső-osztják összefüggésekre hívja fel a figyelmet. Ugyancsak etimológiai jellegű 
a,,Deskr." jelzés is (pl. 10: äccacca, 91: ildk stb.),'ami egyúttal a szó belső osztják eredetére 
is utal. De etimológiai értékű a szótár némely puszta betűhiba-korrekciója is (i. m. 96: 
n{dp 'Farbe', finnül: maali, vö. "tdp [finn] „naali/Polarfuchs", az utóbbi szó betűtévesztés 
„eredménye" stb.). 

A tulajdonképpeni etimológiai utalások legértékesebb része a vogul -+ osztják, 
ill. osztják -*• vogul kölcsönzések úttörő jellegű számbavétele. A szótár etimológiai jelle
gével kilép a szűkebb értelemben vett osztják szótárak sorából s a továbbiakban máris 
az etimológiai irodalom egyik kézikönyveként is számon kell tartanunk. 

A szótár előszava ideiglenes. Részint azért, hogy a szakembereknek a szótárt illető 
esetleges kívánságainak mind az előszóban, mind a szótári rész tekintetében helyet ad
hasson. A szótár előszava (i. m. 015) arról tudósít, hogy a í ; - ( = *k-, „hinteres k-") és a 
k- (= *k-, „vorderes k-") szókezdőjű szavakat gyakorlati szempontokat figyelembe véve 
(főként *k [ > *k-] > Irt., O. y- miatt) külön választja. Nézetünk szerint e különválasztás 
elvileg nem helyeselhető (vö. V., Vj. stb. nyj.; ősosztj. — egységes ! — *&-^stb.), s gyakorlati 
szempontból sem látszik feltétlen célszerűnek (pl. külön választja a belső nyelvfejlődés 
és szokincsgazdagodás stb. szempontjából fontos palatális-veláris alakpárokat, ami még 
az etimológiai kutatásokra is hátrányos következményekkel járhat). 

A szótár nyelvi anyagában, feldolgozás tekintetében és az etimológiai utalásokat 
illetően rendkívül gazdag. Ezért az egyes részvonatkozásokhoz (pl. a fonológiai rendszer 
kérdése, egyes etimológiai utalások stb.) egy további közleményünkben fogunk hozzá
szólni. 

Az uralisztikában a múltban a tudományos előrehaladás egy-egy jelentősebb 
szakaszát szinte rendszeresen egy-egy újabb szótárkiadvány, anyaggyűjtés megjelenése 
vezette be. A most megjelenő osztják szótár szintén ilyen fundamentális alkotásnak 
ígérkezik. S ez a legnagyobb, amit a szótárról és létrehozói, elsősorban a nemrég tragi
kusan elhunyt WOLFGANG STEINITZ és közvetlen munkatársai, köztük első helyen GERT 
SAUER, majd LISELOTTE BÖHNKE és BRIGITTE SCHULZE munkájáról elmondhatunk. 

A szótár szép kiállítása, tetszetős, áttekinthető tördelése a Berlini Akademie-
Verlag rendkívül igényes munkáját dicséri. 

GULYA JÁNOS 

Pauli Saukkonen: Itü meren.suomalaisteii kielten 
I u losijainfinitiiv ira ken leiden história I — II. 

Helsinki, 1965, 1966. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne 137, 140, 275, 228 1. 

Az utóbbi évek hazai és külföldi szakirodalmának vizsgálatakor egy igen örven
detes és egészséges fordulatra figyelhetünk fel. Az eddig meglehetősen prominens helyet 
elfoglaló hangtörténeti és szótörténeti művek mellett egyre nagyobb számban jelentkez
nek alaktani és mondattani kérdésekkel foglalkozó munkák. 

Ez a tény nemcsak azért jelentős, mert szélesíti az eddigi kutatási területeket, 
hanem azért is, mert sokszor magával vonja az egyes nyelvi jelenségekről alkotott eddigi 
felfogásunk módosítását, újraértékelését, és szilárd alapokat teremthet egy uráli alak- és 
mondattan megszületéséhez. 

Ilyen szempontból fontos például az igenevek — főképpen a főnévi igenevek — 
eredetének, szemantikai és szintaktikai szerepeinek vizsgálata a magyarban és a rokon 
nyelvekben. Ezt ugyanis a tanulmányok, hozzászólások végeláthatatlan sora ellenére 
sem sikerült mindmáig megnyugtató módon tisztázni. Es ez nem is remélhető mindaddig, 
míg valamennyi rokon nyelv minden igenevére vonatkozóan nem állnak rendelkezésünkre 
olyanféle munkák, mint pl. FOKOS-FUCHS DÁVID, A permi nyelvek határozói igeneveiről 
c. dolgozata (NyK. LX, 275 kk.) vagy G. STIPA, Funktionen der Nominalformen des 
Verbs in den permischen Sprachen (SUST. 121, Helsinki 1960) c. műve, legutóbb meg 
Sz. KISPÁL MAGDOLNA, A vogul igenév mondattana (Akadémiai Kiadó, Bp. 1966) c. 
munkája. 

Az igenevek irodalmát az elmúlt években egy igen értékes munka gyarapította. 
PAULI SAUKKONENnek, az oului (Finnország) egyetem fiatal professzorának két kötetes 
doktori disszertációja. A monográfia 503 lapon tárgyalja a finnségi nyelvek ún. lativusi 
értékű infinitivusait, különböző szerkezetekben vagy önállóan való előfordulásukat, az 
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egyes szerkezetek eredeté t , rokon nyelvi megfelelőit, ós megpróbá l köve tkez te téseke t 
levonni k ia lakulásuk idejére és helyére vona tkozóan is. E b b e n a törekvésében a n y o m t a t o t t 
ós kéz i ra tos források olyan tömegére támaszkodik , amellyel nemcsak a sa já t a laposságát , 
a fárasztó apró m u n k á t ó l vissza n e m r iadásá t , h a n e m a finn nye lv tö r t éne t i iskola erényei t 
is ékesen dokumentá l j a . 

A h a t a l m a s forrásanyag, a rokon nyelvekkel való egybevetés igen ér tékes adalé
kokkal szolgál az összehasonlító m o n d a t t a n i vizsgálatok számára , de egy-egy sz in tak t ika i 
jelenség konkré t helyhez és időhöz kötésében — ú g y vélem — egyelőre csak kellő fenn
ta r t ássa l a lka lmazha tó . P á r h u z a m o s nyelvi fejlődéssel ugyanis a szintaxis t e rü le tén is 
t a l á lkozha tunk , nem szólva a földrajzi közelség révén á t k e r ü l t szerkezeti kölcsönzésekről. 
Ezen u tóbb i ra S A U K K O N E N is u t a l bevezetésében (57 — 8), h a végkövetkezte tése iben 
nem is veszi mindig figyelembe. 

A m ű első kö te tének 58 lapos bevezetésében a szerző a finnségi nyelvek infiniti-
vusa inak eredeté t , haszná la tá t , rokon nyelvi megfelelőit t á rgya l j a (5 — 55), és a la t ivusi 
szerepű infinitivusi szerkezetek vizsgála tának okairól , jelentőségéről, va l amin t a vizsgá
lódás módjáról t á j ékoz ta t (55 — 8). 

A második részben csaknem kétszáz lapon á t (59 — 247) foglalkozik a la t ivusi 
szerepű igeneves szerkezetekkel , külön alfejezetekben t á r g y a l v a az in t ranz i t ív és a t ranz i 
t ív igékkel kapcsolatos inf ini t ivusokat (59 —180; 180—229). Ar ra a megál lap í tás ra ju t , 
hogy az 1. infinit ivus és a 3. infinit ivus i l la t ivusának haszná la tában olyan törvényszerű
ség mu ta tkoz ik , amely egyrészt a vezórige in t ranz i t ív vagy t r anz i t ív vo l tának , másrész t 
az ige a l anyának , illetve t á r g y á n a k a függvénye. 

H a a főige in t ranz i t ív cselekvést Jejez ki, főleg valamilyen mozgást , hely vagy. 
csel felé törekvés t , vagy reflexív — t rans la t ív j e len tésá rnya la to t (pl. lähteä, mennä; pyrkiä 
ehtiä, ruveta; juljeta, rohjeta s tb .) , akkor e g y a r á n t á l lha t mel le t te az 1. infini t ivus 
[ S A U K K O N E N , , 1 . infinitiivi la t i iv i"-nek nevezi] és a 3. infini t ivus i l la t ivusa. Pé ldáu l : 
•ménen tekemään ; ménen maata; nousen seisoa. Ez azonban csak akkor lehetséges, h a a 
vezórige a l anya megegyezik az igenév cselekvéshordozójával , az ágenssel (1. erről 59—11). 

H a viszont a főige a lanya az inf ini t ivusban jelölt cselekvés t á rgya , célpontja, 
akkor az 1. infini t ivus az á l ta lános . I lyen szerkezeteket t a l á lunk a pitää, kelvata, täytyä, 
olla s t b . mel le t t ; p l . talo pitää myydä; talossa pitää olla isäntä s t b . (111 —180). 

A t ranz i t ív igék mel le t t a főige t á r g y á n a k van ilyen de t e rmina t iv szerepe. H a ez 
azonos az ágenssel, akkor m i n d k é t infinit ivusi a lak használa tos , p l . anna se olemaan, 
anna se olla (180 — 208). H a az igenév t á rgyáva l egyezik, akkor csak az 1. infinit ivus jelent
kezik, p l . anna leipää syödä, anna sen olla, lupaan (työn) tehdä (208 — 36). 

A második kö te t első fejezete min tegy kiegészítője az első kö te tnek . Csaknem 
150 lapon (5—154) az o lyan igékkel kapcsola tos kons t rukc ióka t tá rgyal ja , amelyek 
in t ranz i t ív ós t r anz i t ív ér te lemben egya rán t haszná la tosak . I lyenek pé ldául a saada, 
tahtoa, tavata, kokea, mtiistaa, voida (saan kalaa syödä; tahdon tehdä s tb . ) . Ezek eppenúgy 
m i n t az érzést kifejező kauza t í v igék (pl. haluttaa, huvittaa, inhottaa s tb.) főképpen 
finalisi é r tékben haszná l t 1. infinitivusszal je lentkeznek. A kivéte leket a szerző igen 
érdekesen ós meggyőzően magyarázza . 

A második fejezet az adnominál is s z in t agmákban jelentkező inf in i t ivusokat vizs
gálja, külön alfejezetet szánva az a lanyi , t á rgy i , á l l í tmányi és ha tá rozó i szerepű névszóval 
kapcsola tos igené vi szerkezeteknek. Pl. a l any : on pakko mennä (154—67); t á r g y : anna 
lupa mennä (167 — 71); á l l í tmány : leipä on hyvä syödä (171 — 80); h a t á r o z ó : hän on 
aikeis8a lähteä (181 — 5). 

I t t má r a la t ivusi é r t ékű infinit ivusok ( lat ivus, i l lat ivus, t rans la t ivus) haszná la tá 
ban meglehetősen n a g y funkcionális és nyelvi vagy nyelvjárás i t a r k a s á g ura lkodik . 
S A U K K O N E N ezek m a g y a r á z a t a k o r nemcsak módszerességről tesz t anúságo t , h a n e m a 
nye lv tö r t éne t i k u t a t á s o k b a n nélkülözhete t len fantáziáról is. 

A h a r m a d i k ós legkisebb fejezetben a ké t infini t ivus abszolút , i l letve el l ipt ikus 
h a s z n á l a t á t taglal ja a szerző: p l . kiireesti, menemään;nytsyömäänjanukkuniaan (186 — 94). 

A fiatal t u d ó s k i t ű n ő rendszerező és szerkesztői készségéről t anúskod ik a m i n d k é t 
kö te tben meg ta l á lha tó f inn és n é m e t nye lvű összefoglalás ( I . 237 — 48; 268—75 és I I . 
195 — 204; 218—26). E z á t t e k i n t é s t ad a m ű b e n kifej te t tekről és egyben bizonyos mér ték
ben megkönnyí t i a h a t a l m a s a n y a g b a n való eligazodást . 

Ezek u t á n rá té rek azokra az elvi ós gyakor la t i jelentőségű meggondolásokra , 
amelyek a m ű olvasásakor t á m a d t a k bennem. 

1. Igaz — ós ez az egész m ű felépítéséből is k i tűn ik —, hogy a la t ivusi órtéki'í és 
funkcionálisan legterhel tebb infinit ivusok főleg ha tá rozó i szerepben je lentkeznek, de ez 
vajon a l apo t ad-e ar ra , hogy az 1. inf ini t ivusban és a 3. infinit ivus i l la t ivusában azonos 
felépítésű és teljesen azonos szerepű igenevet lássunk? A szerző ugyanis m i n d k e t t ő t 

17 Nyelvtudományi Közlemények LXX/1. 



258 SZEMLE — ISMERTETÉSEK. 

— az uralkodó felfogásnak megfelelően — lativusragos deverbális nomennek (nomen 
actionisnak) tartja, valamennyi konstrukció magyarázatakor az ősi lativusi szerepből 
indul ki, és — ez különösen az 1. infinitivusra vonatkozik — minden más funkciót is erre 
vezet vissza. Ebből az alapfelfogásból következik az is, hogy nem ad határozott választ 
arra az igen fontos kérdésre sem, szófaji szempontból is egyenlőségi jelet kell-e tenni a két 
infinitivus között. 

Ha valóban lativus ragos deverbális névszó volt eredetileg a finn 1. infinitivus. 
és elsődleges szerepe valamilyen lokális (hová kérdésre felelő) funkció volt (58), akkor 
magyarázatra várnak a következő kérdések: a) Miért jelentkezik az infinitivus képző 
lapp megfelelője véghangzó nélküli -t alakban (vardaëijt 'katsoa'; gullût 'kuulla'; példákat 
1. 8 — 9) Î b) Mennyiben egyeztethető azokkal a rokon nyelvi adverbium és deverbális 
nomen képzőkkel, amelyekkel összekapcsolják (1. 8—9), de amelyek egy része már 
az eddigi rostálások során kiesett a tényleges megfelelők közül [pl. a zürj. -id, votj. -ü 
deverb. nomen ós adverbium képző; 1. KÖVESI, A permi nyelvek ősi képzői 76 kk. ós 
85 — 6, vagy az osztják -tf, -fi* participium és infinitivus képző; erről RADANOVICS: 
NyK. LX, 423 — 4, és természetesen a m. -z] Î c) Összetartozik-e a finnségi nyelvek 1. 
infinitivusának képzője a lapp ós mordvin un. ,,modal-habitiv" (ITKONEN terminusa; 
CIFU. 226) adverbiumok képzőjével, amire BUDENZ (NyK. XX, 282 — 6) és követői 
gondolnak, vagy pedig partitivus ragot kell-e az utóbbiakban keresni (1. ITKONEN: 
CIFU. 238 — 9 a kérdés irodalmával) ? d) S ha ezt az utóbbi felfogást fogadjuk el a szerző
vel együtt (12 1.), akkor ez már eleve kizárja a két elem genetikai összetartozását? Úgy 
vélem, a negatív álláspontot revideálni kellene. Hiszen ITKONEN, akinek tanulmányára 
a szerző gyakran hivatkozik, nagyon valószínűnek tartja a partitivus ragnak a denomi-
nális, valamint deverbális *-ta, *-tä ~ *-ôa, *-ôa képzővel való kapcsolatát (i. m. 239), 
PAUL ARTISTE pedig -k lativus raggal bővült partitivusi alaknak tekinti a finn 1. infiniti-
vust (1. erről a SKRK. orosz kiadásának, Pa3BHTHe H crpyKTypa (JtHHCKOro H3biKa I. 305 
lapján tett megjegyzését, 119. jegyz.). Ezen meggondolkoztató felfogással szemben a 
szerző teljesen elutasító álláspontot foglal el: „Tällaiselle infinitiivinmuodostusperi-
aatteelle ei löydy paraleelia, eikä infinitiivin moninainen käyttö selity partitiivis-ablatii-
viselta pohjalta" (12). 

Teljesen azonos konstrukcióval nem is találkozunk, de hasonlóval igen. Lativus 
ragos igetőnek tekintik pl. a m. -ni végfí ós a jurák szamojéd -é végű infinitivust NYÍRI 
(CIFU. 115) és H A J D Ú P . (UO. 269 ós Acta Univ. Szegediensis 1961, 119—31). Én locativus 
ragot látok a magyar és permi infinitivus -n elemében (MNyj. V. 133 kk. SUSA. LXII/2, 
16 kk. Perm. Kópz. 265 kk.). Éppé n az e kérdéssel, valamint a finnugor határozóragokkal 
való foglalkozás alapján (NyK. LXVIII , 225 — 46) vetem fel azt a gondolatot, hogy a 
finn infinitivus -ta eleme is locativus rag volt eredetileg, és partitivus-adverbális funk
ciója tette alkalmassá az infinitivus képző szerepére. 

Minthogy az ún. ,,modal-habitiv" szerepű és a finn partitivus raggal egyeztetett 
adverbium képző (1. fi. seisoa-lla; vepsze seiend 'seisoalla, seisoen'; észt istu 'situen', 
lpN. cuízot 'seisoalla, seisoen', md. átadó, ozado 'seisoen, istuen'; 1. 8. 1. ós ITKONEN: 
CIFU. 226 — 55.) ige- és névszótövekből egyaránt képezett ún. helyzetet és állapotot jelölő 
partitivusi adverbiumokat (,,tilaa, asentoa ilmaisevia partitiiviadverbeja"; 1. 11 1. ós 
ITKONEN meghatározását CIFU. 229), így az átértékelődésre megvolt a lehetőség. A mennä 
tasakäpälää; olla hiljaa; olla kyykkyä(llä) szerkezetek partitivusainak névszói alapszava 
tisztán kielemezhető. De vannak elhomályosodott alapszóból képzett adverbiumok 
(esetleg nomen-verbumokból képzettek is), ezekhez a mondatösszefüggésben könnyen 
hozzátapadhatott az igenévi jelentés, járulékelemükhöz az inf. képző szerep. Pl. Karhin 
nostivat seis(s)oa seinän vieressä. ['A boronát állva (mint állót = állni) emelték fel a fal 
mellett']; észt jättäs obuse tieötsa sőisu ['otthagyta a lovat az út szélén állva (mint állót = 
állni)] (11). 

A locativusi eredetű partitivus ragnak ezen modal-habitiv, valamint prolativusi 
transitivusi szerepéből, nem pedig az ablativusiból (1. erről KÖVESI: NyK. LVIII 242 kk.) 
könnyen magyarázható az infinitivus valamennyi szerepe: tárgy, állítmány, alany, jelző 
(1. még Sz. KISPÁL MAöDÁnak a vogul -n igenévképző funkcióihoz fűzött magyarázatait; 
i. m. 69—192). 

Meg kell jegyeznem, hogy a I I . Finnugor Nyelvész kongresszuson NYÍRI is loca
tivusi eredetűnek magyarázza az osztják -ii, -fa'inf.képző -t elemét (CIFUR. 87). (Az indo
germán nyelvek locativus eredetű infinitivusairól 1. H. H Í R T : Idg. Gramm. IV. 90—3). 

Ami mármost a -k lativusraggal való kapcsolatot illeti, arra gondolhatunk, hogy 
ez az elem a lappoktól való elkülönülés után tapadt a locativus-partitivus eredetű infini
tivus képzőhöz, amikor annak nyugvó helyzetet, állapotot jelölő funkciója mellett (pl. 
olla, seisoa, istua, maata) egyre inkább előtérbe került a prolativusi szerep. 
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Ezen utóbbi funkció — nézetem szerint — főleg a mozgást, valamin át, valami 
felé való haladást, állapotváltoztatást jelentő intranzitív igék mellett (lähteä, mennä, 
tulla, käydä, astua,juosta,nousta stb.) alakulhatott ki, és azt a helyet jelölte, amelyen át, 
amely fele a mozgás haladt vagy — átvitt értelemben — azt a célt, amelyre a tevékenység 
irányult. 

A nousen seisoa; voin, yritän tehdä-féle konstrukciók lativusi értékének hang
súlyozására szolgáló -k lativus rag azután az egész infinitivusnak lativusi mellékértelmet 
adott, és az infinitivusokat — éppen e kategória szófaji bizonytalanságai miatt — lativus-
ragos deverbális névszónak (nom. aetionis) érezték. Minthogy az 1. infinitivus fő funkciója 
a lativusi lett, a többi határozói szerepek jelölésére új grammatikai eszközöket keresett 
a nyelv. így álltak elő a 2. infinitivus kezdetben minden határozói esetet jelölő alakjai 
(ezekről 1. 21 — 4). Ezek használatának leszűkülésével pedig kialakult a valóban dever
bális nomen eredetű -ma, -mä végű 3. infinitivus, amely igen széleskörű használatban 
szilárdult meg a finnségi nyelvekben (30—6). 

A 3. infinitivus illativusa, ha egy konkrétabb hely felé irányulást akart a nyelv ki
fejezni (ezt az 1. infinitivus később már nem fejezte ki), vagy pedig az 1. inf. szemantikai, 
illetve mondattani szerepe nem volt teljesen egyértelmű — ennek helyébe lépett. Pl. 
1) käske lapsi leikkimään ['parancsold meg, hogy a gyermek játszani menjen (ti. v a 1 a -
h o v á')]; käske lapsi leikkiä = käske, että lapsi leikkii ['parancsold meg, hogy a gyermek 
játsszék ( m i t parancsolj v. m i r e adj parancsot)] (199). 2) anna, käske mies ampua-
féle mondat kétértelmű: a) 'engedd, parancsold meg a férfit lelőni'; b) 'parancsold meg a 
férfinak, hogy lőjjön'. Az utóbbi jelentésben azután a 3. inf. illativusa lett általános: 
käske mies ampumaan (228). 

Ezzel a magyarázattal a vitatott szófaji kérdéshez is közelebb kerülünk. A két 
infinitivus sem eredet, sem pedig funkció szempontjából nem egészen azonos szófaji 
kategória. Az 1. és 2. infinitivus egy igető (eredetileg névige) határozóragos alakja lehe
tett, és nemcsak lativusi funkcióban volt használatos, hanem — az eredetibb locativus-
partitivusi szerepből magyarázhatóan — tárgyként, jelzőként, állítmány ként is. A 3. 
infinitivus egy deverbális nomen (nomen aetionis) ragozott alakja, amely főleg határozói 
szerepben volt használatos, jelzői szerepe másodlagos (1. ITKONEN: SUST. 98, 298 kk.). 
Ennek illativusát sem találjuk az 1. infinitivussal teljesen azonos használatban. Az 1. 
és 2. infinitivus valóban átmeneti kategória igei ós névszói sajátságokkal, de az utóbbiak 
lényegesen korlátozottabb arányban jelentkeznek. (Inkább a határozói igenévhez áll 
közelebb mint a melléknévi igenévhez.) A 3., 4. ós 5. infinitivus viszont inkább deverbális 
nomennek tekinthető, közelebb áll a névszók kategóriájához. Ezzel PENTTILÄ álláspont
jához kerültem talán közelebb (Suomen kielioppi 214, 290, 292; uo. Lisäyksiä ja korjauksia 
fejezetben 15), de a kérdésben való döntés igénye nélkül. 

2. Látszólag túl soká időztem a vizsgált infinitivusok eredetének és funkciófejlő
dósének kérdésénél. De éppen a kiindulópont, az alapállás bizonytalanságából ered a tár
gyalt konstrukciók magyarázatában mutatkozó számos ingadozás, néha erőltetettsóg is. 

Csak néhányra mutatok rá. 
a) Az első kötet második fejezetének A) alfejezetében a szerző azokat a mozgást 

jelentő igéket tárgyalja, amelyek mellett lokális funkcióban a 3. inf. illativusa áll (pl. 
nüt minä lählem pellollel leikkämän 'most megyek a rétre kaszálni'; 59 — 61). De szól 
néhány igéről, amelyek (pl. a finnben, karjala-aunusziban, lűdben, vepszében) csak 
1. infinitivusi alakban használatosak. Pl. mennä maata, nousta seisoa stb. Ezeket ő meg
kövesedett frazeológiai egységeknek tartja, amelyek őrzik az 1. inf.-nak ősi lokális 
(lativus) szerepét (61 kk.). Valószínűbbnek kell azonban tartanunk, hogy ezekben az 
infinitivus ragnak a lativusi mellett az ősibb modális-habitív szerepe is megőrződött. 
Ezt bizonyos jelentéssűrítés formájában is érzékelhetjük. Pl. ménen maata = elmegyek 
aludni x alvó állapotban lenni; nousta seisoa = felemelkedni X álló helyzetben lenni. 
Erre mutat a következő példa is: Se vanhanaikai sänky ol sellai et siim mahtu kakskii 
maata (61 1, 1. jegyz.). Â mahtu maata szerkezetben sokkal erősebb a módhatározói 
szerep mint a célhatározói. [Az a régimódi ágy olyan volt, hogy akár két ember is bele
fért mint fekvő = fekve' (hogyan, nem pedig mi célból ?)] 

b) Ugyanez a szerep őrződött meg a lähteä múlt idejű alakjából + 1. inf.-ból álló 
konstrukciókban, amelyeket a szerző HAKULINEN nyomán (63 1. 1. jegyz.) propinkvatív 
kifejezésnek („propinkvatiivi ilmaus"; 63) nevez. Pl. se läks kuolla 'aikoi, oli vähällä 
kuolla' [azaz csaknem a meghalás állapotában volt]; kuorma lähti kaatua 'kuorma oli 
vähällä kaatua' [csaknem felboruló helyzetben volt] (62—3). Felesleges tehát a lähteä 
átvit t értelmével a ruveta-val és ennek illativusi vonzatával magyarázni a kérdéses szer
kezetet: kuorma lähti kaatumaan > rupesi kaatumaan > kuorma oli vähällä kaatua (63). 

c) És ezzel magyarázhatók feltehetően az olla + infinitivussal álló szerkezetek is 

17* 
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(159 kk.) A hän on pudota, leipää on syödä, talo on myydä konstrukciók infinitivusait 
helyesebb essivusoknak értelmezni (hän on putoavana = eső állapotban van), nem finális-
nak (hän on putoamista varten = elesésre van). A szerző maga is kissé bonyolultan magya
rázza az ún. finalisi szerepet: „se ilmaisee ajatuksellista potentiaalisuutta, passiivisuutta" 
(169). Ez a meghatározás inkább állapothatározóra (tekintethatározóra) vonatkoztatható. 

d) A személytelenül használt, vagy eredetileg is személytelen igékkel (jäädä, 
ulottua, ylettyä; pitää, täytyy, kelvata stb.) kapcsolatos 1. infinitivusok sem tekinthetők 
kivétel nélkül finalisoknak. A leipää jää huomiseJcsi syödä (111 — 2)-féle szerkezetekben 
valóban finális szerepe van az infinitivusnak ['a kenyér megmarad, hogy holnap meg
együk']. De nem vonható egyenlőségi jel közte és a talo(t) pitää myydä vagy a talossa 
pitää olla isäntä (114 kk.)-féle szerkezetek között, nézetem szerint még akkor sem, ha a 
pitää eredeti konkrétabb jelentéséből (joutuu, tarttuu, puuttuu) próbáljuk a finális 
funkciót megmagyarázni. A talo pitää myydä szerkezetben a talo nem a pitää alanya, 
hanem ragtalan tárgya, a myydä az alany; a talossa pitää olla isäntä sem elemezhető egy
értelműen lokális értelmű lat. szerkezetnek (isäntä joutuu, kuuluu olemaan talossa), 
hanem tekinthetjük: 1) az olla-val együtt a mondat állítmányának: pitää(olla), alany: az 
isäntä; 2) az isäntä-vel kapcsolatban valamilyen állapothatározó-félének a személytelen 
pitää állítmány mellett ['a házban kell gazdának (mint gazda) lenni] (1. a két lehetőségről 
SIKO: Vir. 1951: 393; PENTTILÄ: Suomen kielioppo 621). 

e) A B) fejezetben a tranzitív igékkel kapcsolatos infinitivusi szerkezetek két 
kategóriáját tárgyalva a szerző rámutat arra, hogy ha a főige alanya azonos az ágenssel, 
a 3. inf. illaíivusa használatos; pl. anna se olemaan (180 kk.). Mellette ugyanezen funkció
ban — mint megőrzött régiség — az anna se olla jelentkezik (192 kk.). 

Ez a két konstrukció azonban — véleményem szerint — sem szintaktikailag, sem 
szemantikailag nem azonosítható. Az előbbiben valóban a finalisi érték a domináns 
['hagyd azt, hogy (ő) legyen (mi célból, mi végre?)]. A másik példában a főige tárgya 
(2. accusativus) inkább az igenévhez áll közelebb, és vele alkot egy kettős tárgyú szerke
zetet ['hagyd őt lenni (mint levőt)']. 

f) A v e r b a d i c e n d i és s e n t i e n d i féle igékkel (nähdä, kuulla, kuulua, 
näkyä, näyttää) kapcsolatos accusativus (nominativus) cum infinitivo szerkezetek 
(201 — 8) magyarázatakor sem indulhatunk ki a lativusi szerepből, hanem az essivusiból. 
Az en näe häntä tulla nem magyarázható az 'en näe häntä tulevaksi'-féle szerkezet fel
tevésével, hanem 'nem látom őt jőve, jöttében, mint aki jön'-féle állapothatározói konstruk-, 
cióból (en näe hänen tulevan) (1. erről még TOMPA: NyK. LVI, 136 — 7; KÖVESI: MNyj. 
V, 137; Sz. KISPÁL: i. m. 181 kk.; a szerkezet rokon nyelvi megfeleléseiről 1. MÄGISTE: 
Vir. 1955: 354 — 7). 

g) A funkcióáttolódásokkal, szerkezetváltásokkal magyarázott lativusi funkciók 
elsődlegessége nem látszik teljesen meggyőzőnek a második kötet első fejezetében tár
gyalt konstrukcióknál sem (5 —153). I t t azonban nemcsak minden főige etimológiáját 
kellene újból, minden részletében megvizsgálni, hanem valamennyi példamondatot is. 

h) A deskriptív igék mellett álló infinitivusok sem lativusi értékűek. Pl. hän 
ahmii syödä nem azt jelenti: hän ahmii (ruokaa) syödäkseen (136) [ő habzsol, mohóskodik 
enni = hogy egyen], hanem 'ő habzsolva, mohón eszik'; rojahti kaatua ['odaütődve, 
csattanva esik']. 

i) A második fejezetben tárgyalt adnominális infinitivusi szerkezetek magyará
zatakor sem lehet kizárólagos érvénnyel a lativusi funkcióból kiindulni. A minun on pakko, 
kiire, lupa mennä; on halu tehdä-féle szerkezetek infinitivusait ma már jelzőnek tekintjük 
(menopakko, menokiire, työhalu). De hogy eredetileg milyen határozó szerepet tölthettek 
be, az ma már nem világos. Vannak ugyanis olyan szerkezetek, amelyekben az infinitivus
nak inkább időhatározói, módhatározói, tekintethatározói (< locativus) értéke lehetett, 
ahogy a szerző példáiból is kitűnik: on aikaa ajatella = on aikaa, jolloin ajatella (ajatte-
luaika); ei die voima nostaa = ei oie voimaa, m i 11 ä nostaa (ei ole nostovoima) (155) 
Az on vaikeata mennä szerkezet (164) alanyi szerepű infinitivusát sem lehet a határozóiból 
eredeztetni, hanem szerintem valószínűbb azt az ősi predikatív viszonyból magyarázni. 

3. Az elvi megállapításokhoz még csak két gyakorlati megjegyzést fűzök: a) 
A szerkezetek elszigetelt vizsgálata nem ad világos és egyértelmű képet a szintagmia 
tagjainak szintaktikai szerepéről. Sokkal helyesebb lett volna őket az egész példamon
datba beleágyazva vizsgálni és értelmezni. A lähden leikkamaan infinitivusát magyaráz
hatom lokális funkciójúnak (hová megyek ?), de ha a már említett nüt minä lählem pellolhl 
leikkämän mondatban vizsgálom, akkor a leikkamaan (leikkämän) infinitivus finális 
értékben jelentkezik (miért, mi célból megyek a mezőre ?). A cselekvés helyét a pellolle 
(állat.) fejezi ki. Az ilyenféle vizsgálati mód egyedüli helyes voltára vonatkozóan FOKOS 
DÁviDot idézem „Die sprachlichen Erscheinungen . . . leben nur im Satze, atmen durch 
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diesen und können nur auf diesem Wege : dem syntaktischen, verstanden und gedeutet, 
werden" (FUF. XXX, 227; hasonlóan RAVILA: FUF. XXVII, 113; P A I S : MNy. XLVII, 
137 kk.) 

b) A hatalmas példaanyag megértését és értékelését jobban elősegítette volna, 
ha a szerző minden esetben finn nyelvű értelmezést fűzött volna a példamondatokhoz. 
A finnsógi nyelvekben (nyelvjárásokban) nem egészen otthonos olvasó ugyanis nem 
mindig képes azokat teljes egészükben megérteni, szótár pedig egyelőre számos nyelvből 
(karjalai, vepsze, vót, izsor) nem áll rendelkezésünkre. 

Az elmondottak semmit sem vonnak le a mű értékéből, amely nemcsak a példa
anyag páratlan gazdagságában nyilvánul meg, hanem a szerző alapos irodalmi.tájékozott
ságában, a finnségi és más rokon nyelvek ismeretén alapuló logikus okfejtéseiben is, 
amellyel a kérdéshez kapcsolódó tengernyi problémát megoldani törekszik. PAULI 
SAUKKONEN kitűnő művével a finnugor mondattani kutatások egy fontos és nélkülöz
hetetlen forrásmunkával gyarapodtak. 

A. KÖVESI MAGDA 

Szabó László: Kolalappische Volksdichtung 

Göttingen, 1966. Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, 
Philologisch-historische Klasse. Dritte Folge, Nr. 68. 153 1. 

SZABÓ LÁSZLÓ kötetében a lapp nyelv kolai nyelvjárásából ad közre szövegeket. 
Ez a legkevésbé kutatott lapp nyelvjárás. 

A kolai lapp az inari és a koltta nyelvjárással a lapp nyelvjárások keleti csoportját 
alkotja (ld. H A J D Ú PÉTER: Finnugor népek és nyelvek, 318. 1.). A kolai lapp maga is 
alnyelvjárasokra oszlik: 1. notozerói, 2. akkalai, 3. kildini, 4. ter lapp nyelvjárás. 

Mint a szerző is említi, eddig csak a következő kolai lapp szövegkiadványok 
láttak napvilágot: A. GENETZ: Orosz-lapp nyelvmutatványok NyK. XV., T. I. ITKONEN: 
Koltan ja kuolanlappalaisia satuja (ebből a ter lapp szövegeket D. E. D. EUROPAEUS 
gyűjtötte) MSFOu. LX., T. M. Kepm: 06pa3Ubi caaMCKOÍí penn (Moszkva—Leningrád 
1961.). Napjainkig csak két kolai lapp szótár jelent meg: A. GENETZ Kuollan lapin 
murteiden sanakirja ynnä kielennäytteitä (Helsinki 1891.), illetve T. I. ITKONEN Koltan-ja 
Kuolanlapin sanakirja I—II. (Helsinki 1958.). Nyelvtani összefoglalás csak egy van: 
HALÁSZ IGNÁC munkája, Orosz-lapp nyelvtani vázlat (NyK. XVII). HALÁSZ a nyelvtanát 
GENETZ szövegei alapján állította össze. 

SZABÓ 1964-ben gyűjtötte a szövegeket Leningrádban ós Petrozavodszkban. 
Az anyag nagyobb része a kildini dialektusból való, a többi a ter lappot képviseli. 

A kötet felépítése: 
1. Előszó. Ebben SZABÓ ismerteti a kolai lapp nyelvjárás felosztását, az általa 

használt transzkripciót, a nyelvjárás hangtanát és bemutatja nyelvmestereit (7 — 21). 
2. Kildini lapp szövegek fordítással. (Az anyag tartalmi szempontok szerint van 

csoportosítva.) (22 — 122). 
3. Ter lapp szövegek fordítással (124 —153). 
A szerző a gyűjtés elsőrendű célját a folklorisztikai és etnográfiai ismeretszerzés 

mellett abban látja, hogy művével elősegíti a nyelvészeti kutatásokat. 
A kötet címébe a szerző a népköltészet (Volksdichtung) szót iktatta be. A kötet 

tartalma viszont nem felel meg a címnek, mivel a 26—45. lapokon a lappok életmódjáról, 
szokásairól, öltözködéséről stb. közöl egyszerű szövegeket, a 128—131. lapokon pedig 
egy megemlékezés szerepel. Nem vitatjuk, sőt állítjuk az ilyen szövegek közlésének a 
hasznos voltát, de a címnek összhangban kellene lennie a tartalommal. 

SZABÓ hangsúlyozza, hogy egyszerű ós pontos hangjelölésre törekedett. Akárcsak 
KEKT, akitől sokat tanult a transzkripciót illetően, Ő sem jelöli a kombinatorikus varián
sokat. A bevezetést olvasva arra következtethetünk, hogy SZABÓ fonematikus transzkrip
ciót kíván alkalmazni, noha ezt ilyen világosan, félreérthetetlenül nem fogalmazza meg 
egyszer sem. A mással- ós magánhangzók leírásakor sok a bizonytalanság, gyakran nem 
tudja eldönteni, hogy fonémáról vagy csak variánsról van-e szó. 

SZABÓ is, akárcsak KERT, kétféle palatalizációt különböztet meg: erősét és gyengét. 
A zárhangok közül csak a dentálisok lehetnek erősen vagy gyengén palatalizáltak, vala
mint a réshangok közül az s ós az ss. A gyengén palatalizált mássalhangzókat általában 
nem tartja fonémáknak, ezért azoknak gyenge palatalizációját nem jelöli, legalábbis a 
zárhangok esetében nem. A gyengén palatalizált s és ss hangok fonéma voltáról ,,meg van 
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győződve", de bizonyítani nem tudja. Amint írja, néhány esetben ezek a hangok fonéma 
benyomását keltik, pl. sii 'sie,' eine gueim 'mit ihnen', másrészt az inessivus-elativus 
esetragja (-s) egyszer s-nek, máskor á-nek hallatszik, pl. akkas 'bei der Alten', virpnié 
'bei der Schwester'. A szövegekben ugyanaz a szó -s és -é esetraggal is jelentkezik, pl. 
täles, taleé (116. 1.) 'bei dem Bär'. De nemcsak az iménti ragban figyelhető meg a z s ~ « 
ingadozás, hanem bármely s esetében a szóban bárhol: moddfys, moddijé (40. 1.) 'schön', 
küsit, küéit (36. 1.) 'die Gäste', kesse, (40. 1.), keéée (26. 1.) 'im Sommer', seip, seip (116. 1.) 
'Schwanz'. Es a példákat még szaporítani lehetne. Képtelenség volna feltenni, hogy az 
alveoláris s mellett van gyengén és erősen palatalizált s fonéma is A mássalhangzók 
lágysági ellentéte ugyanis nem fokozatos, hanem privativ. Az oppozíció tagjait nem egy 
bizonyos tulajdonság kisebb vagy nagyobb fokú megléte különbözteti meg egymástól 
hanem az, hogy az oppozíció egyik tagjára annak a bizonyos tulajdonságnak a megléte 
a másikra annak hiánya jellemző. Az s hangok esetében azoknak palatalizált vagy palata-
lizálatlan volta irreleváns jegy lehet, és így csak egyetlen s fonémáról beszélhetünk a 
kolai lappban. Hasonló pontatlan jelölésen alapuló váltakozás figyelhető meg az affri-
kátáknál is, pl. addíe, addza (60. 1.) 'der Vater'. Felmerül az a kérdés, hogy lehet-e ezeket 
a hangokat önálló fonémáknak tartani. Az említett példákat figyelembe véve: aligha. 
Fonológiai síkon a palatalizációnak nincs szerepe a SZABÓ által palatálisoknak i s jelzett 
mássalhangzók többségénél. Az n-ről beszélve megemlíti, hogy ennek van zöngétlen 
párja is: N. Csak mássalhangzók előtt jelentkezik, pl. ëeisisde 'wurde', jiisce 'morgens', 
de SZABÓ szerint ez fonéma, mert mássalhangzó előtt állhat n is, pl. sarrngude 'sie fing 
an zu sprechen'. Inkább arra gondolhatnánk az iménti példa alapján, hogy az n-nek 
lehet N -variánsa, ha az magánhangzó és mássalhangzó között áll, egyéb helyzetekben 
n-t találunk. Az affrikáták jelölésével kapcsolatban következetlenséget figyelhetünk 
meg, amíg ugyanis a zöngétleneket — nagyon helyesen — egy betűvel jelöli: c, c stb., 
a zöngéseket két betűvel: dz, dz stb. A fonematikus transzkripció egyik legfontosabb 
követelménye az, hogy egy fonémát egy betűvel jelöljünk. Az adott esetben tehát j , j 
jelölésmód lett volna indokolt. A mássalhangzó-táblázatban megtalálhatók a palatalizá-
latlan, a gyengén és az erősen palatalizált hangok egyaránt, pl. s, s-, é stb. Ezzel végleg 
zavarossá válik, hogy a kolai lapp nyelvben milyen mássalhangzó-fonémák vannak. 
A továbbiakban a magánhangzókat tárgyalja. Először az i és ï fonémákat jellemzi. 
A szerző szerint ezek csak az első szótagban jelenhetnek meg. Ezek mellett van egy i hang 
is, amely mindig rövid hang vagy diftongus előtagja és az első szótagnál hátrább is elő
fordul. Talán a következetlen lejegyzés rovására írható, hogy egyszer i van ugyanabban 
a szóban, másszor $ vagy s pl. viddêlen (80. 1.) 'sie liefen', viznelle (86. 1.) 'laufend' izis 
(40. 1.), ez\é (40. 1.) 'eigene'. A 17. szöveg ellentmond SZABÓ ama állításának, hogy az i 
csak az első szótagban fordulhat elő, vö. jillin (68. 1.) 'lebten', viljis (68. 1.) a 'Bruder 
jelentésű szó inessivus-elativusa. Az pedig minden bizonnyal csak véletlenül történhetett 
meg, hogy a szerző az i betűvel jelölt veláris magánhangzót a palatális magánhangzók 
közt tárgyalja, hiszen a magánhangzó-táblázatban már a velárisok közt találjuk. Az e 
ós e a szerző jelölésében veláris hangok, tehát olyan hangok, amelyeket a finnugor transz
kripció általánosan elfogadott £ és e betűi jelölnek. SZABÓ azért hagyta el a jelet a betű 
alól, mert a kolai lappban nincs e ~ e oppozíció. Ez a jelölés szokatlan, ezért helyesebb 
lett volna a hagyományos jelölés mellett maradni, sőt a legegyszerűbb jelölési mód az 
adott esetben e, § lett volna. Általában elmondhatjuk, hogy a magánhangzókról sem 
kapunk világos képet: nem tudjuk meg, hogy közülük melyik fonéma, melyik variáns. 
A 15. lapon például u és ü fonémákról van szó, majd egy szakasszal lejjebb ez olvasható: 
,,Es gibt noch ein u . . .". Az viszont nem derül ki, hogy fonémáról van-e szó, vagy csak 
variánsról. A szövegekben mindenesetre találkozunk ezzel a jellel. 

A diftongusok simuló elemét SZABÓ nem jelöli, mert a diftongusnak mindig a 
magasabb nyelvállású komponense a szemivokális. Kivételt csak abban az esetben tesz, 
ha mindkét elem felső nyelvállású: ii, ui, ui. Szükségesnek tartom megjegyezni, hogy a 
táblázatban az ui diftongus helyén ui áll. Ez csak sajtóhiba lehet. Ellenben, ha a szintén 
felső nyelvállású i vagy * alkot diftongust az azonos nyelvállású i-vel, SZABÓ nem jelöli 
a simuló elemet: ii, ii. Viszont az ai diftongust egy helyen aj-nak jelöli, vö. vijim-saije 
(40. 1.) 'an den Ort der Abfahrt', noha ez ellentmondani látszik a fentebb mondottaknak. 
je diftongusról a szerző nem beszél, bár a szövegben ilyen is akad, ue diftongussal válta
kozva: vieípin, vueípen (78. 1.) 'Schwester'. Érthetetlen a kétféle jelölés a következő 
szavakban: pajjin (34. 1.) 'oben', baijas (60. 1.) 'über'. Vagy talán van valami különbség 
az -ajj és -aij- hangsorok közt ? A szerző három triftongust is említ: uei, iei, uai, ahol az 
első és a harmadik elem, tehát a felső nyel vallásúak a simuló elemek. Talán nem lenne 
indokolatlan kevesebb triftongust feltételezni, mert pl. az uei váltakozhat ii diftongussal: 
vueike, viike (34. 1.) 'miatt'. 
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• A fentiekből az derül ki, hogy a lejegyzés bizony következetlen, a fonémák meg
állapítására még csak kísérletet sem tett a szerző. Fonematikus transzkripció alkalma
zásáról ebben az esetben aligha beszélhetünk. De nem is fonetikus SZABÓ transzkripciója, 
mert — amint ő maga is elismeri — a fonematikus jelölésre való törekvés miatt lemondott 
bizonyos fonetikai finomságok jelöléséről. Például a ter lapp szövegekre vonatkozóan 
ezt olvashatjuk az 128. lapon lábjegyzetben: „Das -d hört man am Ende des Infinitivs 
sehr schwach". Vajon ennek nem kellett volna a transzkripcióban tükröződnie? 

A továbbiakban a szövegekben előforduló néhány hibára kívánom felhívni a 
figyelmet. 

A kiddzim (26. 1.) 'siebente' szóban roí-nek kellene lennie a sorszámnévképzőnek, 
vö. vidant (26. 1.) 'fünfte', kualmänt (78. 1.) 'dritte'. 

A tagadóige tb.. sz. 3. személyű alakja nem lev, hanem csak jev (28. 1.). A jevla 
(44.1.) 'nicht sind' két szóból áll: az előbb említett tagadóige és a létige töve, tehát külön
írandó: jev la. Ugyanez vonatkozik az e. sz. 3. személyre is: alléi (54. 1.) 'nicht war', 
helyesen: al lei. 

A 34. lapon a 'moha' jelentésű szó tövének meglepő alakváltozatait látjuk: 
linned 'das Moos', lannis 'von dem Moos', lávnegeim 'mit Moos' (pl.). A helyes alak 
T. I . ITKONEN szótára (199) szerint: Ko. P . láütrje 'Torf. 

Miért van a sine gueim (46. 1.) 'mit ihnen' különírva, míg a főnevekkel egybe van 
írva a tb . sz. comitativus ragja, pl. puddzegeim (40. 1.) 'mit Renntieren', lizsigsim (uo.) 
'mit Schiern'. 

Hasonló következetlenség van a men vusike <~ menvueika (116. 1.) 'warum' szó 
írásában is. 

A 60. lap 7. sorában bizonyára sajtóhiba a cüd ('die Tschuden') alak, mert ugyan
ezen az oldalon helyes alakban is szerepel: cüd. 

A 30. lapon levő puddze milte 'mit (längs) der Herde' fordítása téves, ennek ugyanis 
'rénszarvasokkal' a jelentése. 

A 40. lapon a 8. mese 7. sorában a modd'zis 'szép' szó nincs lefordítva. 
A 15. mesében a cüd 'die Tschuden' fordítása 'die Hunderte'. Ez a szónak népetimo-

logikus értelmezése, az adatközlő magyarázta így (1. 63. 1.). Ugyanannak a nyelvmester
nek egy másik meséjében (a 14.-ben) helyes a fordítás: 'die Tschuden'. Ebben a szövegben 
is célszerűbb lett volna a 'die Tschuden' fordítás. 

A német fordítást a szerző igyekszik az eredeti lapp szövegekhez igazítani. Ahol 
„lappizmusok" fordulnak elő, zárójelben közli azok szó szerinti értelmét. Megfigyelésem 
szerint ez általában megtörtént, csak a 79. lapon hiányzik a 'sie hatten' mellől a szó sze
rinti fordítás [ihnen war]. Valójában azonban felesleges a' habeo' kifejezésére szolgáló 
szerkezetek állandó, szó szerinti értelmezése. 

A 29. lapon feleslegesen kétszer magyarázza meg a kdvas szó jelentését (a 18. és 
a 28. sorban). 

A 33. lapon meg kellett volna mondani a lum-nudd összetétel tagjainak a jelen
tését is. 

Nagy kár, hogy a dal (118. lap) nótáját nem közölte, pedig felvette magnetofon
szalagra. Un. sorsének ez, olyan, amilyenre az 57. lapon is történik utalás. Különösen 
jelentősnek tarthatjuk ennek a sorséneknek a közlését, mivel a korábbi kiadványokban 
verses szöveget nem találunk. 

Mindent összegezve azt mondhatjuk, hogy a hibák ellenére sem volt haszontalan 
ezeket a szövegeket kiadni, tekintettel arra, hogy eddig viszonylag kevés kolai lapp 
szöveg jelent meg, s a jövőben sem számíthatunk már jelentős mennyiségű anyagra. 
A kötet értékét emelte volna egy rövidre szabott nyelvtani vázlat. 

H O N T I LÁSZLÓ 

Der Münchener Kodex II 

Das ungarische Hussiten-Evangeliar aus dem 15. Jahrhundert. Buchstaben
getreuer Abdruck. Herausgegeben von GYULA DÉCSY. Wiesbaden, 1966. Otto Harrasso-

witz. XVIII + 125 1. 

Nagy szolgálatot tett a magyar nyelvtudomány, irodalomtudomány és művelődés
történet kutatóinak, sőt az egész finnugor nyelvtudománynak FARKAS GYULA akkor, 
amikor 1958-ban Décsy Gyula közreműködésével megjelentette a Müncheni Kódex 
hasonmás kiadását. E kiadvány előszavában Farkas már jelezte a I I . kötet előkészületeit, 
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és körvonalazta annak tartalmát is. Farkas Gyulát halála megakadályozta abban, hogy 
elképzelését megvalósítsa, a terv azonban nem hiúsult meg. Ha a Farkastól ígértnél 
szerényebb tartalommal is, (a bibliai részek betűhű szövegére és viszonylag gazdag 
filológiai jegyzetanyagra korlátozódva) a I I . kötet DÉCSY GYULA munkájaként — Farkas 
Gyula és Kniezsa István emlékének dedikálva — 1966-ban megjelent; s ezzel a középkori 
magyar nyelvű emlékek kiadása egy újabb igen hasznos számmal gyarapodott. 

A kiadványt Décsy Gyula „Előszó"-ja vezeti be. Ezt követi a legfontosabb 
rövidítések jegyzéke, majd egy viszonylag rövid, alig hat és fél oldalas „Bevezetés", 
amely a következő kérdéseket öleli fel: 1. A kötet tartalma; 2. A szövegkiadás elvei; 
3. A Müncheni Kódexszel kapcsolatos további munkálatok. 

A kötet, bár ezt a címet viseli „Der Münchener Kodex I I . " a szó szoros értelmében 
véve nem a teljes Müncheni Kódex kiadása, hanem csupán a kódex leglényegesebb részét; 
a négy evangélium fordítását tartalmazza. „Sämtliche Eintragungen im MK, die nicht 
unmittelbar zum Text des Evangeliars gehören, habe ich in meiner Edition weggelassen" 
— írja a kiadó (XI. 1.). Ennek megfelelően elmaradt a kiadásból a kódex elején található 
általános (örök) naptár; Márk evangéliumának „Ez a fcent Marc ewägelifta" kezdetű 
prológusa (36 ra) ós a kódex másolójának híres befejező sorai (108 r). A „Bevezetés"-ben 
azonban Décsy e két utóbbi szöveget megadja (XI. 1.). Elmaradtak a kiadásból az egyes 
evangéliumi könyvekre, fejezetekre vonatkozó szöveges utalások, számok, kolumna-
címek. Ezek helyett a kötet kiadója a ma szokásos jelzéseket alkalmazta. A kéziratban 
található javításokra, törlésekre, üres helyekre a kiadás pontos lábjegyzetekben utal. 
Mint ismeretes, maga a kézirat kéthasábosan van írva; Décsy kiadása teljes tükörszéles
ségben adja a szöveget. Az eredeti sorvégződéseket — nyomdatechnikai nehézségek 
miatt — nem jelöli, azt azonban, hogy hol végződik egy-egy hasáb vagy oldal, feltünteti. 
A szöveg mellett bal oldalt megadja a kódex-kézirat lap- és hasábszámozását is. 

Dócsynek a kiadással kapcsolatos fent felsorolt technikai megoldásai — meg
ítélésem szerint — teljes mértékben helyeselhetők. Márk prológusának ós Németi György 
befejező sorainak eredeti helyéről való elhagyása már esetleg vitatható ugyan, de mivel 
a szövegeket a bevezetésben a kiadó közli, lényegében ez az eljárás is elfogadható. Sajná
latosnak tartom azonban az általános naptár szövegének mellőzését, hisz nyelvi szem
pontból ez is feltétlenül érdekes és tanulságos. 

Viszonylag részletesen tájékoztat Décsy a szövegkiadásban követett elveiről. 
Ennek alapgondolatát így fogalmazza meg: „Ich war bemüht, in meiner Edition einen 
Text zu geben, der die paläographischen Eigentümlichkeiten des Originals in angemesse
nem Maße, die orthographischen aufs genaueste wahrt" (XII. 1.). 

Ennek megfelelően ismerteti „paleográfiai elv"-eit, melyek a következők: 1. A rö
vidítéseket nem oldja fel. 2. Megtartja a felemelt betűket. 3. Megtartja azoknak az írás
változatoknak (Graphemvarianten) egy részét is, melyeknek semmiféle helyesírási 
jelentőségük nincs, pl. s — í; pont nélküli és ponttal ellátott i; i — pont nélküli, egy vagy 
két pontos y ; i — j ; kétfajta r. 4. Az interpunkciós jelként használatos vesszőt és a pon
tot, ha az a rövidítés jele — az eredetihez hasonlóan —, a sor felső magasságában közli. 
5. Az iniciálékat, a kis- és a nagybetűket pontosan az eredetinek megfelelően használja. 

A felsorolt paleográfiai elvek közül négy teljesen világos és logikus. A helyesírási 
érték nélküli írásváltozatok megtartásának elve azonban már nem egészen egyértelmű. 
Décsy nem határozza meg, még csak nagy vonalakban sem, hogy milyen elvi vagy 
gyakorlati okok alapján tar t meg egyes írásváltozatokat vagy vet el másokat, így eljárása 
némileg önkényesnek látszik. 

„Ortográfiai elv"-eit már kevésbé részletezi Décsy. Általánosan csupán annyit 
jegyez meg, hogy a helyesírási rendszer elveinek kiemelése végett („Im Interesse der 
Hervorhebung der Prinzipien des orthographischen Systems") a következő egyszerűsí
téseket hajtotta végre: 1. Az egyes betűk felett található diakritikus jeleket a kiadásban 
pontként adja vissza, függetlenül attól, hogy a kéziratban pont vagy jobbra dűlő hajszál
vessző található-e. A diakritikus jelként előforduló pont között és vessző között ugyanis 
helyesírási funkciójukat illetően semmiféle különbség nincs. 2. A paleográfiai elvek 
ismertetése során nem említett írásváltozatokat egyetlen jellel adja vissza. S ebbe a 
típusba sorolja a MK e jeleit is. 

A diakritikus jelek egységesítésével a magam részéről szintén egyetértek, ugyan
azon meggondolások alapján, amelyeket Décsy is említ. Az írásváltozatok egységesítése 
azonban már kevésbé problémamentes, és semmiképpen sem tudom helyeselni Décsynek 
az e jelekkel kapcsolatos eljárását. Tekintettel azonban arra, hogy ez a kiadás leglénye
gesebb kérdése, erről később fogok szólni. 

A „Bevezetés" további részében tájékoztatást kapunk a kiadott bibliai szöveg 
egyes részei és versei beosztásának feltüntetéséről, majd a lábjegyzetekről, amelyek 
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két típusba sorolhatók: 1. az írással kapcsolatos jegyzetek (törlések, betoldások, javí
tások stb.); 2. A Vulgata szövegével való egybevetések. Ez utóbbiak azonban — a kiadó 
szerint — csak a legszükségesebb esetekre korlátozódnak. 

A „Bevezetés" 3. fejezete egészen röviden ismerteti a MK-szel kapcsolatos további 
munkálatok tervét. A soron következő I I I . kötet az egykorú olvasatot adja majd pár
huzamos latin szöveggel. A IV., egyben utolsó kötet pedig a kódex modern szempontú 
részletes nyelvi leírását fogja tartalmazni. Ezt a feladatot valószínűleg egy munkaközös
ség fogja elvégezni, egyes területeken igénybe véve a modern elektronikus adatfeldolgozó 
gépek segítségét is. 

E rövid ismertetés után térjünk vissza a MK új kiadásával kapcsolatos leglénye
gesebb kérdéshez, az e jelek problémájához. Décsy a huszita bibliának a magyar kutatók 
által è jellel visszaadott betűjét illetően lényegében azt az álláspontot képviseli, amelyet 
Farkas Gyula is kifejtett a MK hasonmás kiadásának bevezetőjében (21 — 23. lap). 
(E felfogás bírálatát 1. N Y Í R I : AL. X, 275 — 85; Uő: In memóriám Gedeon Mészöly. 
Szeged, 1961. 133—42; IMRE: NyK. LXII , 163 — 5; Uő: NytudÉrt . 43. sz. 3 — 5, 55 — 7; 
stb.), Décsy szerint is: ,,Im Original wird der Buchstabe, den JÁSZAY als è wiedergibt, 
mit zwei Federansätzen geschrieben, und zwar so, daß der untere Teilstrich den oberen 
zumeist etwa in der Mitte halbiert (s. JÁSZAYS Abbildung). Dadurch wird der optische 
Eindruck hervorgerufen, daß es sich bei dem links oben hervorragenden Linienteil um 
ein diakritisches Zeichen handelt. Dieser optischen Täuschung ist JÁSZAY zum Opfer 
gefallen; . . . JÁSZA YS paläografischer Irrtum beeinflußte auch die späteren Herausgeber 
des MK (und der Hussiten-Bibel); . . . auch sie nahmen è in ihre Textausgaben auf" 
(XIII—XIV. 1.). Ennek megfelelően Décsy a MK most megjelentetett kiadásában az 
è jelet nem veszi fel, csak e és è jelet használ. 

A magam részéről teljes mértékben egyetértek Décsyvel (és Farkas Gyulával) 
abban, hogy a huszita bibliának a magyar kutatók által è jellel visszaadott írásjegyeiben 
nem kereshetünk diakritikus jelet, hanem a balra dűlő ,,fej" a betű szerves része, magá
hoz a betű testéhez tartozik, tehát tulajdonképpen csupán grafikai jellegű sajátság. 
(Részletesebben 1. i. h.). Lényegében azonos véleményen vagyok Décsyvel a MK e jeleinek 
fonológiai értókét illetően is. A MK helyesírásának tanulmányozása során magam is arra 
a megállapításra jutottam, hogy: „Talán nincs is a kódexnek olyan lapja, amelyről ne 
lehetne szép számmal példákat idézni arra, hogy ugyanaz az adat vagy legalábbis 
azonos típusú adatok ne jelennének meg è-vel is és e-vel is (esetleg é, e-vel is)" (NytudÉrt. 
43. sz. 59); illetőleg: ,,Már ez az anyag is eléggé mutatja, hogy a MünchK. anyagából 
magából az e : ë fonéma viszonyára vonatkozóan messzebb menő következtetéseket 
levonni nem lehet" (i. m. 60). 

Décsynek a t e l j e s h u s z i t a b i b l i a helyesírására vonatkozó, az e jeleket 
illető nézeteit, illetőleg a MK betűhű kiadásában az e jelekkel kapcsolatos eljárását még
sem tudom helyeselni. Véleményem szerint ugyanis erősen vitatható Décsynek az az 
eljárása, hogy: 1. A MK-szel kapcsolatos, szerintem is helyes megállapításait általáno
sította, és — részletesebb vizsgálat nélkül — érvényben levőnek tekinti az egész huszita 
bibliára, tehát a Bécsi Kódex 1. és 2. kezére is. 2. Az egykorú olvasat megadásában véd
hető eljárását alkalmazta a betűhív szövegkiadásban is. 

Az è jel fonológiai értékét illetően már Farkas Gyula megjegyezte: „Es mag indes 
nicht ganz unwahrscheinlich sein, daß die Ü b e r s e t z e r der Hussitenbibel selbst 
mit der vollen Variante des e den Lautwert des ganz offenen e wiederzugeben beabsich
tigten, denn és ist nicht zu verkennen, daß in einigen bestimmten Wörtern (ember, isten, 
nek-, vei- usw.) diese Variante mit einer gewissen Konsequenz wiederkehrt" (Der Mün
chener Kodex I, 25. 1. 3. sz. jegyzet). 

„A magyar huszita helyesírás néhány kérdése" (NytudÉrt. 43. sz.) című tanul
mányomban megvizsgáltam a Bécsi Kódex 1. kezének t e l j e s a n y a g á n a z e jelek 
megoszlását. Ennek összesített eredményét a következő lap táblázatai mutatják.1 

Ezek a százalékarányok annyira beszédesek, s vallomásuk annyira egyértelmű, 
hogy semmiféle bővebb kommentár nem szükséges hozzájuk. S ha figyelembe vesszük 
azt is, hogy egyes viszonylag gazdagon adatolt morfémákban az e (è) : è jelölés meglepő 
következetességgel jelentkezik (pl. meg 570 + 0; mend [menden stb.] 417 + 0; te 239 + 0; 
-ejt igeképző 106 + 0; -ség főnévképző 254 -f 1; stb.; — ezzel szemben: én 3 -+- 193; 

1 A közölt statisztikába nem vettem bele az è' ~ e alternánssal jelentkező morfé
mák adatait (18 tőmorféma + 4 toldalék), az idegen tulajdonneveket, és néhány bizony
talan olvasatú adatot. Ezek hiánya azonban a kérdésről kialakuló összképet nem befo
lyásolja. 



266 SZEMLE — ISMERTETÉSEK 

ë fonéma értékben 

H á n y morféma? e (é) jel % è jel % 

97 

376 

12 

3223 

1452 

494 

99,28 

97,32 

97,05 

24 

40 

15 

0,72 

2,68 

2,95 

összesen 485 5169 98,49 79 1,51 485 5169 98,49 79 

é fonéma értékben 

H á n y morféma? e (i) jel % é j e i % 

244 

22 

1766 

1318 

99,27 

98,65 

13 

18 

0,73 

1,35 

összesen 266 3084 99,00 31 1,00 266 3084 99,00 31 

e fonéma értékben 

H á n y morféma? e (é) jel % è jel % 

Tővéghangzóban 

Toldalékban 

201 

505 

32 

49 

30 

26 

1,52 

1,97 

1,52 

3176 

1491 

1680 

98,48 

98,03 

9 ,48 

Összesen 738 105 1,63 6347 98,37 

ê fonéma értékben 

H á n y 
morféma? 

e (è) jel % » jel % 

26 8 2,22 352 97,78 

-et főnévképző 1 + 249; -be, -ben rag 3 + 330; -velragO + 163; -t tárgyrag előtt -k többes -
jel után [pl. szüzeket] 0 -f- 220; stb.), semmi okunk és jogunk nincs kételkedni abban, 
hogy a magyar huszita helyesírás megalkotói az e (é) és az ë (é) hangok megkülönböz
tetésére törekedtek, s ezt a helyesírási rendszert fordításukban imponáló következetes
séggel meg is valósították. Éppen a MK-ből adódó, e kérdésre vonatkozó tanulságok 
ugyanis kétségtelenné teszik, hogy e rendszer megalkotása csakis a fordítók és nem a 
másolók személyéhez köthető. Az is kétségtelennek látszik azonban, hogy a másolók 
közül a BK. 1. és 2. keze az e (è) : è jelek rendszertani értékét a rendszer megalkotóinak 
elképzelései szerint, világosan látták, s e jeleket saját nyelvjárásuk nyelvi sajátságainak 
megfelelően, lényegében önállóan alkalmazták. (Ennek alaposabb kifejezésére i t t nem térek 
ki; részletesebben lásd IMRE: MNy. LVI, 156 — 66; 445—50.) 
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Valószínűnek látszik, hogy a kérdéses jelek használatának következetessége a 
másolás során szenvedett bizonyos csorbát, bár a BK 1. kezénél — mint fentebb láttuk — 
alig lépi túl a középkori kódexszövegekben nem ritka íráshibák számát. S becslésem 
szerint ez az arány a BK 2. kezének anyagában sem rosszabb. 

Kétségtelen, hogy a BK 1. kezének anyagában is található néhány olyan morfóma 
(pl. fekszik; kedég; ige; templom; az -e ~ -je 3. személyű birtokos személyrag; a kérte, 
kérje, kérne típusú igealakok toldalékai; stb.), amelyekben a helyesírás „következetlen", 
az e (è) : è jelek használata erősen ingadozik. Az ide tartozó adatok zöméről azonban 
szinte kétségtelennek látszik, hogy az ingadozás mögött nyelvi okok rejtőznek, (esetleg 
az ingadozás egyes nyelvjárástípusok között vagy egyazon nyelvjárástípuson belül ma 
is megvan). Ez tehát már nem paleográfiai-ortográfiai, hanem nyelvi-nyelvjárási probléma, 
s a helyesírás a nyelvi változás egy bizonyos stádiumát tükrözi. 

Nyomatékosan hangsúlyozni szeretném azonban, hogy a fentebb elmondottak 
az én véleményem szerint sem vonatkoznak a MK másolójának, Németi Györgynek a 
helyesírására. 0 a huszita biblia fordítóinak helyesírási rendszerében az e jel funkcióját 
vagy nem értette meg, vagy az ë : e fonológiai különbséget valamilyen okból (talán 
német származása miatt ?) nem érzékelte, s így azt másolata sem tükrözhette: az eredeti 
szöveget ebből a szempontból erősen eltorzította. 

Térjünk vissza azonban újból ahhoz a vitához, hogy a huszita bibliának a magyar 
kutatók által è jellel visszaadott betűjében diakritikus jelet keressünk-e vagy a kritikus 
fejrósz csupán a jel írástechnikájával összefüggő, grafikai jellegű sajátság. Megítélésem 
szerint ez paleográfiatörténeti szempontból valóban lényeges kérdés, de az adott esetben 
mégis mellékes probléma, s az erre vonatkozó felfogásunk semmiképpen sem döntheti el 
azt, hogy egy effajta írásjeggyel számolnunk kell-e az emlékben. A fő kérdés szerintem az, 
hogy ennek az írásjegynek önálló hangértékét szántak-e a huszita biblia helyesírási 
rendszerének megalkotói vagy sem. S a fentebb bemutatott statisztikai adatok alapján 
erre a kérdésre én csak a leghatározottabb igennel tudok felelni. 

Az elmondottakból következik az is, hogy helyesebben járt volna el Dócsy Gyula 
akkor, ha a MK kiadásában jelöli a kritikus è jelet, azaz határozottabban elkülöníti 
a betűhű szövegkiadásban és az egykorú olvasat közlésében követendő szempontokat. 
Amennyiben az è jelet elvi meggondolások alapján nem kívánta volna átvenni, esetleg 
élhetett volna valamiféle más grafikai megoldással is. Ha ezt a megoldást választja, ezzel 
még nem került volna ellentétbe saját paleográfiai elveivel sem, az è jel nyelvi értékéről 
vallott, a MK-ra vonatkozóan lényegében szerintem is helyes nézeteivel sem, hisz — mint 
láttuk — néhány más esetben is megtartott olyan írásváltozatokat, melyeknek sem nyelvi 
funkciójuk, sem helyesírási jelentőségük a MK-ban nincs, s amelyek semmiféle szempont
ból sem tekinthetők fontosabbnak, érdekesebbnek, mint az è jelek problematikája. 
Ugyanakkor viszont az e jel megkülönböztetésével megkönnyíthette volna a filológusok 
számára e kérdéskörnek a MK-ra vonatkozó további vizsgálatát. Érdemes lett volna 
elvégeznie ezt a munkát még akkor is, ha ez újabb súlyos feladatokat jelentett volna 
számára. Az è : e típusú jelek határozott szétválasztása ugyanis éppen a MK helyesírásá
ban távolról sem könnyű, sőt nemegyszer alig valósítható meg egyértelműen. 

Összefoglalva az elmondottakat: Décsy Gyula betűhű szövegkiadása a magyar 
tudomány számára igen értékes teljesítmény, amely nagyon hasznosan egészíti ki a 
néhány éve megjelent hasonmás kötetét. Minthogy a régebbi kiadásokhoz már viszonylag 
nehezen lehet hozzájutni, ez a két kötet jelentősen megkönnyíti a kutatók munkáját. 
Décsy kiadása — a szerző által követett módszertani elvek síkjáról vizsgálva — követ
kezetes, gondos, filológiai szempontból szinte kifogástalan, jegyzetanyagában az eddigi 
kiadásoknál jóval gazdagabb. A kötet a nyomdai kiállítás szempontjából is gondos, 
ízléses. Sajnálatosnak tartom azonban, hogy a kiadással kapcsolatos paleográfiai—orto-
gráfiai kérdések közül az e jelekét Dócsy egy kissé leszűkítve, kizárólag magának a Mün
cheni kódexnek belső problémáiból kiindulva ítélte meg, s nem vette figyelembe a huszita 
biblia többi részének, elsősorban a Bécsi Kódexnek anyagából leszűrhető és részben 
már leszűrt tanulságokat. Ezzel kitűnő kiadásának a nyelvtudományi kutatásokban 
való felhasználhatósága bizonyos fokig kétségtelenül leszűkült. Ettől függetlenül azonban 
fáradságos munkájáért Décsy Gyulát őszinte elismerés és köszönet illeti. 

IMRE SAMU 
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Selected Writings of Gyula Laziczius 

Edited, with an Introduction, by THOMAS A. SEBEOK (Indiana University). 
Mouton & Co. Hága—Párizs, 1966. A „Janua Linguarum. Studia memoriae Nicolai 

van Wijk dedieata" című sorozatban, az LV. szám. 226 1. 

Mint ismeretes LAZICZIUS 1957-ben, hatvanegy éves korában, meghalt. (Halála
iéi folyóiratunkban HARMATTÁ JÁNOS — LAZICZIUS GYULA egyik leghűségesebb barátja — 
emlékezett meg: NyK. LX, 210—3). A kötet szerkesztője, a magyar származású SEBEOK 
TAMÁS annak idején szintén írt róla egy figyelemre méltó megemlékezést (Word XV, 
175 — 82). Most ez a nekrológ áll a kötet ólén (11 — 21), mintegy bevezetésként LAZICZIUS 
életművének, személyének megértéséhez. 

A szerkesztő ehelyütt mindössze az idegen (nem magyar) nyelven megjelent 
írásokat gyűjtötte egybe, nyilvánvalóan elsősorban a nem magyar (pontosabban a 
magyarul nem olvasó) nyelvészek számára. S bár köztudomású, hogy LAZICZIUS munkás
ságának zöme magyar nyelven jelent meg, s életművének méltó értékeléséhez négy 
magyar nyelvű könyvének s nagyszámú cikkének ismerete is szükséges, mégsem haszon
talan ez a kötet (a kegyelet gesztusán túlmenően). A külföldi közönség számára mégis 
csak ad némi képet az elhunyt kiváló magyar nyelvtudósról; a magyar közönség számára 
hozzáférhetővé tesz néhány, magyarul nem publikált ós csak igen nehezen hozzáférhető 
LAZICZIUS-írást. 

A kötet — a szerkesztő előszaván ós bevezetésen kívül — három részre osztható 
föl. Az e l s ő r é s z b e egyetlen, lényegében esztétika-történeti tárgyú írás tartozik: 
„Fr. Hegel befolyása V. Bjelinszkijre (22 — 37; német nyelven); a szerző bölcsészdoktori 
értekezésének tömörítése 1929-ből. 

A kötet h a r m a d i k r é s z e a Fonetika német fordításából ad közzé négy feje
zetet: A fonetika tárgya és felosztása; A fonetika rövid története; Írás és hangjelölés; 
A szótag-kérdés története. — A német fordítás (Lehrbuch der Phonetik, Berlin, 1961. 
Akademie-Verlag) — az azóta szintén elhunyt — WOLFGANG STEINITZ műve. I t t említjük 
meg, hogy STEINITZ professzor sokat fáradozott azon, hogy LAZICZIUS visszatérjen a 
magyarországi nyelvtudományi életbe. Ennek elismeréséül ajánlotta neki, hatvanadik 
születésnapjára, ezt a kötetet a szerkesztő. — LAZICZIUS már nem érte meg a német for
dítás kiadását. S nem érte meg — a német fordítást is figyelembe vevő — második 
magyar kiadás megjelenését sem (Fonetika. Bp. 1963. Tankönyvkiadó. — FÓNAGY IVÁN 
kiegészítésnek számító utószavával). 

A k ö t e t k ö z e p ó t nyolc tanulmány alkotja. Ezek közül öt valamilyen 
formában ismeretes a magyar olvasó számára is. Ezeknek a cikkeknek az adatai a kö
vetkezők: 

(i) Probleme der Phonologie. Zeichenlehre — Elementenlehre. Megjelent: Ungarische 
Jahrbücher XV, 495 — 510 (1935); e kötetben: 38 — 58 lap. 

(ii) A New Category in Phonology. Megjelent: Proceedings of the Second International 
Congress of Phonetic Sciences. Cambridge, 1936. University Press. 57 — 60. — 
E kötetben: 59 — 63. 

(iii) Das sog. dritte Axiom der Sprachwissenschaft. Megjelent: Acta Linguistica 
(Kopenhága) I, 162 — 7 (1939). — E kötetben: 64—70. 

(iv) Zur Lautquantität. Megjelent: Archiv für vergleichende Phonetik I I I , 245 — 9 
(1939). — E kötetben: 71 — 6. 

(v) Die Scheidung langue-parole in der Lautforschung. Megjelent: Proceedings of the 
Third International Congress of Phonetic Sciences. Ghent, 1939. Laboratory 
of Phonetics of the University. 13 — 23. — E kötetben: 77—89. 

Csupán emlékeztetőül említjük ezeknek a tanulmányoknak a tárgykörét. A fonéma 
meghatározása, emfatikum (i, ii, v); langue-parole s a fonológia-fonetika viszonya (iii, 
iv, v); a fonetikai kvantitás kérdése (iv). Valamennyi írás tanulságos ma is, amikor számos 
alapvető kérdésben erősen változott a nyelvészeti közfelfogás világszerte. 

. * 

A következő három írása a I I . v i l á g h á b o r ú u t á n jelent meg külföldön 
ós idegen nyelven, ezért a magyar olvasók általában ezeket kevésbé ismerik. Ezeket a 
témákat is előadta a budapesti egyetemen 1949-ig tar tot t előadásai során, de magyarul 
már nem adta közzé. 
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(vi) La définition du mot. Megjelent: Cahiers Ferdinand de Saussure V, 32 — 37 (Genf, 
1945). — E kötetben: 90—4. — Rendkívül elegáns írás. MEILLBT nevezetes szó
definícióját BÜHLER korrigálta. LAZICZIUS pedig továbbmegy ezen az úton. 
Definíciójának magyar fordítása: A szavak meghatározott hangelemekből alko
tot t [composés] nyelvi jelek, amelyek akár egy szövegösszefüggésben (Zeichenfeld), 
akár egy szituációban (Zeigfeld) képesek működni, s amelyek, ezen túl, egy adott 
pillanatban egy adott társadalmon belül rendszert alkotnak. LAZICZIUS fő hozzá
adása a rendszer szempontja. — Ennek a LAZICZIUS—BÜHLER-féle definíciónak 
a szemiotikai előnyei nyilvánvalóak, annak ellenére, hogy a hipermodern gram
matikusok mintha visszakanyarodtak volna MEILLET háromsarkú definíciója felé. 

(vii) Phonétique et phonologie. Megjelent: Lingua I, 293 — 302 (Amsterdam, 1948). — 
E kötetben: 95 — 104. — LAZICZIUS a nagy Vitapartner, TRUBETZKOY halála után 
csaknem egy évtizeddel reflektál a Grundzüge néhány tételére, amelyek rá vonat-

•*- koztak. LAZICZIUS nagy tisztelettel, de lényegében változatlanul, sőt még nagyobb 
nyomatékkal újra kifejti véleményét a fonológia két kardinális kérdésében: 
a fonéma státusában (a variánsokhoz és az emfatikumokhoz való viszonyában), 
valamint a fonológia és a fonetika egységének kérdésében. Az utóbbi tételben 
LAZICZIUS időközben letette az asztalra a legnyomósabb érvet : a Fonetikát, amely 
szinte egy évtizedig a világ legjobb fonetikai kézikönyvének számított — holott 
egy fonológüs írta fonológiai szempontok figyelembevételével. 

(viii) Die Kernfrage des Syntax. Megjelent: Zeitschrift für Phonetik und allgemeine 
Sprachwissenschaft X, 244—30 (Berlin, N. D. K., 1957). — E kötetben: 105 — 15. 
— Ez a fölényes tudással megírt cikk végülis nagy szomorúsággal tölti el az olvasót. 
Hiszen ez az év LAZICZIUS halálának az éve; de ugyanez az év NOAM CHOMSKY 
,,Syntactic Structures" című korszakalkotó művének a megjelenési dátuma. 
CHOMSKY műve előtt egyik legfontosabb tanulmány C. F . HOCKETT cikke volt: 
Two models of grammatical description: Word X, 210 — 31 (1954). — (Nem tudjuk 
LAZICZIUS cikkének dátumát, de föltehetően a gondolat az ötvenes éveknél 
hamarabb kialakult nála, legalábbis erről tanúskodik egy negyvenes évekbeli 
egyetemi előadásáról készített gépírásos jegyzet.) — LAZICZIUS a nálunk szokás 
szerint nagymértékben figyelembe vett RiES-féle szintaktikai tipológia keretén 
belül maradva teszi föl a kérdést. S a MiKLOSiCH-féle „negatív" szintaxisban látja 
meg a nyelvészet elméleti igényeit kielégítő megoldás felé az utat . (Itt jegyzem 
meg, hogy LAZICZIUS nem használja a „negatív" terminust; igaza is van ebben.) 
LAZICZIUS egyetértését részleteiben rekonstruálni hosszadalmas volna. Rövidítés
ként idézem azt a mondatot, hogy ,,Es kann kein Zweifel darüber bestehen, dass 
die Sprachwissenschaft par excellence eine Mittelforschung ist" (111). MIKLOSICH 
pedig a mondat megalkotásának eszközeit — ma úgy mondanánk — mechaniz
musát tartja a szintaxis tárgyának, a RiES-fóle — és számos egyéb nyelvésztől 
is támogatott — statikus, kész ,,mondatképződmény" vizsgálata helyett. LAZI
CZIUS tehát a dinamikus modellt választja; pontosan úgy, ahogy HOCKETT és 
— bizonyos erős elnagyolás segítségével mondhatni, hogy — CHOMSKY is. Ebben 
a LAZiczius-írásban fölcsillant egy olyan tétel, amelyet később némileg más oldal
ról elindulva a generativisták is magukénak vallanak. A másik oldal, a RiES-féle, 
az analitikus és deszkriptív nyelvészet előzményének tekinthető inkább. Termé
szetesen LAZICZIUS elméleti kerete egészen más volt; s a cikknek aránylag nem 
csekély része ezt az éppen hogy felvillantott megoldást igen erősen beburkolja 
BÜHLER nyelvfilozófiájába. (BÜHLER 1957-ben már anakronizmusnak hat, de 
nekem — számos magyarországi kollega véleményétől eltérően — az a véleményem, 
hogy LAZicziusnak voltaképpen a harmincas években is inkább teher volt, mint 
segítség a bühleri eszmekör.) 

Azt hiszem érdemes volna elgondolkozni azon, hogy ez után az angol nyelvű válo
gatott kiadás után mit lehetne Magyarországon tenni LAZICZIUS életművével kapcsolat
ban. Ha jól meggondoljuk, ez mégiscsak elsősorban a mi feladatunk volna. 

Talán elsőnek közre kellene adni magyar fordításban ezt az utolsó három tanul
mányát. Azután érdemes volna közzétenni néhány hátrahagyott kéziratát, melyeknek 
ceruzaírása — értesülésem szerint — veszélyesen fakul máris. A hazai fiatalabb nyelvé
szek számára bizony szükség volna egy magyar nyelvű válogatott kiadásra is. S végül 
i t t Budapesten — esetleg más kiadóval együttműködve — kellene kiadni angolul ennek 
a most bemutatott kötetnek a folytatását. 
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Ha együtt látjuk, ismét együtt látjuk a lazicziusi életművet, talán akkor neki
foghatunk alapos történeti-kritikai elemzésének. E l ő s z ö r azonban tartozásunkat 
kellene leróni iránta. Ne felejtsük el, hogy 1957-ben abban a rövid időszakban mondta 
fel a szolgálatot a szíve, amikor már hírül hozták neki a rehabilitációját, de még nem 
kapta kézhez egyetemi tanári kinevezését. 

A Selected Writings szerkesztőjét és kiadóját köszönet illeti, hogy elkezdte annak 
az adósságnak a törlesztését, amely elsősorban bennünket terhel. Kicsit bizony azt is 
szégyellenünk kell, hogy LAZICZIUS GYULA halálának tizedik évfordulója alkalmából az 
egyetlen megemlékezést ez a külföldön kiadott — a maga nemében igen dicséretes — 
kötet képviselte. 

SZÉPE GYÖRGY 

Peter Ladefoged: A Phonetic Study of West African Languages 

An Auditory-Instrumental Survey, Cambridge, 1964. At The University Press. 
West African Language Monograph Séries (szerk. JOSEPH H. GREENBERG és JOHN 

SPENCER), XVIII + 74 1. 

A Ford-alapítvány támogatásával létrejött tanulmánysorozat első kötete szerző
jének, LADEFOGED, LOS Angeles-i egyetemi tanárnak szakterülete nem az afrikanisztika, 
hanem az angol nyelvészet, de mint igen alaposan képzett fonetikus végezte el könyvének 
adatgyűjtését 1961 —62-ben négy nyugatafrikai egyetemi városban anyanyelvi informá
torok és tolmácsok segítségével. Összesen 61 nyugatafrikai nyelv hangrendszerének váz
latából állt össze ez a rendkívül hasznos tanulmány. Az európai nyelvek fonetikai rend
szereinek ismeretében modern elektroakusztikai berendezésekkel felszerelve és éles fül 
birtokában olyan, az általános fonetikusok számára eddig kevéssé ismert vagy csak 
hiányosan leírt hangjelenségekről ad számot, amelyeknek ismerete nélkül modern afrika
kutatás aligha lehetséges. Amint a szerző elmondja a bevezetőben, az informátorok 
kiválogatása nem volt egyenletes. Néhány fontosabb nyelvre (pl. a fülbe és a hausza) 
több, más nyelvekre kevesebb anyanyelvi informátor állt rendelkezésére, de azért igye
kezett őket is úgy kiválogatni, hogy lehetőleg ne térjenek el az átlagos beszélők színvo
nalától. Maga az alcím is hangsúlyozza, és a tanulmányban LADEFOGED többször rá
mutat, hogy a vizsgált hangok leírásában a műszerek adatai önmagukban nem elegendők, 
ha a természetes hallás utáni megfigyeléssel nem egészülnek ki. A felhasznált műszerek 
közt nemcsak hangszínképelemzőt találunk, hanem olyan régi ós sokak által elavultnak 
hitt eszközt is, mint a palatográf. Ezt azonban a szerző módosította: protézis helyett 
tükörrel fényképezte le a szájpadláson látható palatogramot, amelyet sötét por 
mutatot t a nyelv visszahúzódása után. A nyelvről ugyanilyen módon készített felvételt, 
s így kapta a linguagramot. A gyűjtött anyag rendezése csak annyiban volt fonológikus, 
amennyiben a tájékozódást megkönnyítette. A szerző igen óvatos ebben a vonatkozásban, 
hisz nem mindig lehetett kellő mennyiségű nyelvi anyag hiányában kiválasztani az oppo-
zíciókat, ós a korábbi munkák ítéleteit sem lehetett mindig alapul elfogadni. Ugyanakkor 
az informátorok felvilágosítását — amennyire lehetett — figyelembe vette. Az informá
toroktól felvett vizsgálati anyag tehát olyan szóegységekből, illetőleg rövidebb monda
tokból áll, amelyek korábbi művek dokumentációs anyagát alkotják, vagy amelyeket 
az informátorok javasoltak. 

LADEFOGED általában az International African Institute írásrendszerét alkalmazza, 
amely az Association Phonétique Internationale rendszerén alapul, de több helyen módo
sításokat volt kénytelen alkalmazni rajta. 

A szerző az alábbi jelenségek leírásával foglalkozik: a mássalhangzók jellegzetes 
sajátságai és típusai (Consonant Contrasts, 1 — 4), különleges mássalhangzókópzési típusok 
(Airstream Mechanisms and Double Articulations, 5 —13), a hangszalagműködés saját
ságai (Phonation Types, 14—17), a zárhangok ós affrikáták képzése (Stop and Affrieate 
Articulations, 18 — 22), a nazális hangok és a nazalizáció (Nasals and Nasalization, 
23 — 24), réshangképzés (Fricatives and Approximants, 25 — 28), a laterális és pergetett 
hangok (Laterals and Forms of r, 29 — 30), a járulékos artikuláció (Secondary Articul
ations and Clusters, 31 — 22), a magánhangzók főbb sajátságai (Vowels, 33 — 40) és a 
hanglejtés néhány sajátsága (Tone and Intonation, 41 — 42). 

A tanulmány néhány fontosabb eredményét kiemeljük. A nyugatafrikai nyelvek 
gazdag mássalhangzórendszerében a labioveláris mássalhangzók (kp, gb), amelyek nem 
hangkapcsolatok, hanem önálló fonémák, három különböző módon képződnek. Az els6 
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típus a guang nyelvekben fordul elő, és itt a két hang egyidejűleg képződik. A második 
típus (joruba, ibibio és más nyelvekben) bonyolultabb módon képződik: a két zár képzése 
után a szájba két irányból tódul levegő, egyrészt a tüdőből, másrészt egy hátrafelé 
irányuló mozgásból, amelyet a szerző veláris ingresszív levegőmozgásnak nevez. A har
madik típusban (idoma és más nyelvek) ehhez még a hangszalagok részbeni lefelé irányuló 
rezgése is hozzájárul. E zárhangok allofonjaként kimutatható a pt, bd féle zárhangtípus, 
amely teljesen szokatlan, sőt elképzelhetetlen nem afrikai nyelvekben. A hangszalagok 
működése szempontjából 5 eset lehetséges, de hozzájuk még egy hatodik járul: 1) a zön
gés és 2) zöngétlen hangok képzése, 3) a h képzése, 4) a suttogással ejtett lenis hangok, 
5) a légzési zönge, amely az aspiráció zöngés fokával azonos (bfi, dß, gß), illetve 6) a „csi
korgó" zönge (creaky voice), másképpen a laringalizált zönge, amelyben a hangszalagok 
nem egész terjedelmükben rezegnek. Ez bizonyos átmenetet képez a zöngés hangot 
megelőző hangszalagzárhang ejtéséhez, úgyhogy gyakran a kettő között nem is lehet 
különbséget tenni. Ez utóbbi hangok a korábbi megfigyelésektől eltérően nem csak 
implozívák esetében fordulnak elő. Az alveoláris zárhangoknak egyes nyelvekben 6 
típusuk lehetséges. Az eve nyelv dentialveoláris (d+) és postaiveoláris cg hangja között 
BERRYvel ellentétben a szerző csak a nyelv alakja szerinti képzés különbségét látja (az 
előző esetben lamináris, az utóbbiban apikális jellegű). 

A nazálisok száma általában sokkal több, mint amennyi az európai nyelvekben 
szokásos. Az idoma nyelvben összesen 5 nazális fonéma van, eggyel több, mint amennyit 
pl. HOOKETT lehetségesnek tar t egy nyelvben. A valódi nazális hangokon kívül több 
nyelvben előfordul az a jelenség, hogy az egész szótag nazális színezetű, ezzel szemben 
igazi nazális mássalhangzó csak kevés van. A joruba nyelvben pl. csak egy valódi nazális 
van, az m Akusztikai fonetikai szempontból viszont a w, r, j is lehet nazális egyes afrikai 
nyelvekben. HOCKETT, illetve FERGUSON korábbi megállapításával ellentétben egyes 
nyugatafrikai nyelvekben több nazális mássalhangzó fordul elő, mint amennyi homorgán 
zárhang, ez vonatkozik pl. az igbira nyelvre, ahol 4 zárhang és 5 nazális fonéma van. 

A réshangfélék közül a nyugatafrikai nyelvek igen gazdagok labiális képzésű 
hangokban (bár zöngétlen párjuk ritkább). Több nyelvben, így az iszokóban előfordul 
egy labiális-veláris zöngés réshang, amelyet LADEFOGED wi jellel jelölt. Ez az angol w 
betűvel jelölt hangtól auditív hatásában különbözik (súrlódás hallható), és szorosabb 
ajakréssel képződik. 

Ami a laterálisukat és a pergetett hangokat illeti, a vizsgált nyelvek közül 20-ban 
fonológikus ellentét nem volt e két hangállomány tagjai közt, de az eve nyelvben pl. igen. 
Néhány nyelvben, mint az edóban viszont négy ilyen fonéma van. A hauszában három
féle r hang van, egy pergetett, egy egypergetésű alveoláris és egy retroflex r. E két utóbbi 
nehezen különböztethető meg egymástól a hangszínképekben, mert a formánseltérés nem 
minden felvételben mutatható ki. E kétféle hang akusztikai sajátságaiban is hasonló, 
pedig mind képzés, mind funkció szempontjából különbözőek, tehát két külön fonémával 
állunk szemben. 

A mássalhangzóknál egyszerűbb nyugatafrikai magánhangzórendszerekre általá
ban jellemző az a jelenség, amelyet magánhangzóharmóniának neveznek. A magánhang
zók ebben a vonatkozásban egy-egy nyelvben két csoportra oszlanak. A különbség a 
tense-lax, vagy talán inkább a SwEET-féle narrow-wide kategóriák különbségével jelle
mezhető. Fiziológiai szempontból ez annyit jelent, hogy a nyelv jobban hátrahúzódik 
az előbbi, mint az utóbbi hangok képzésekor. 

A tónuskülönbség nem minden vizsgált nyelvben fonológikus jellegű, de minden
képpen függ fonetikai szempontból a szó magánhangzóinak, sőt mássalhangzóinak minő
ségétől. Az i- és u magánhangzókra eső tónus magassága általában nagyobb azokhoz a 
szótagokhoz viszonyítva, amelyeket más magánhangzók alkotnak. Ami a mássalhangzó
kat illeti, a hanglejtés magasságát a szótag palatális és veláris mássalhangzói fokozhat
ják, míg az olyan szótag, amelyben zöngétlen zárhangok vagy réshangok vannak, csök
kenthetik. I/ADEFOGEDnak e megfigyelései LEHiSTEnek és PETERSONnak az angol nyelvre 
vonatkozó, és néhány más kutatónak az afrikai nyelvekre vonatkozó megfigyeléseire 
épülnek, de kellő mennyiségű felvétel hiányában kétséges, hogy a megfigyelt szabály
szerűség valóban így áll-e fenn. 

A mű dokumentációs anyaga hangszínképfelvételekből, a levegőnyomást átvevő 
módosított oszcillogramfelvételekből, palato- és jlinguagramokból, fényképfelvételekből, 
hangképzési vázlatokból és táblázatokból áll. Egy térkép mutatja az informátorok 
származási helyét nyelvek szerint, egy táblázat felsorolja az informátorok nevét és né
hány egyéb adatot róluk, egy harmadik táblázat pedig a felvett hangokat részletezi azokban 
a szavakban, amelyekben az informátorok ejtették őket, és a szavak jelentését nyelvek 
szerint összeállítva. A munkát J . H. GREENBERG előszava vezeti be (a szerzőén kívül), és 
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bibliográfia valamint szómutató egészíti ki, de sajnálatos módon a hivatkozások alkal
mával lapszámot egyáltalán nem találunk, pedig több alkalommal szükség lett volna rá. 

LADEFOGED munkája mind afrikanisztikai, mind általános fonetikai szempontból 
igen jelentős. Egy sor ritka hang akusztikai ós genetikus leírását találjuk meg rendkívül 
alapos elemzésben. Ha kellő számú és megfelelően alkalmas informátor híján nem minden 
esetben sikerült is teljesen tisztázni egy-egy hang ós hangjelenség mibenlétét, az előző 
kutatók adataihoz képest a szerző több esetben előbbre vitte ismereteinket, vagy legalább 
is más oldalról világította meg ós igazolta őket. LADEFOGED kutatásai azt is bizonyítják, 
hogy a még oly tökéletes elektroakusztikai műszerek (mint pl. a röntgenfilm és a hang
színképelemző) adatai sem értékelhetők önmagukban a jó kutatói hallás nélkül, továbbá, 
hogy egy-egy fonetikai jelenséget többféle oldalról vizsgálva lehet a legjobban megköze
líteni, s ebben az esetben a palatogram tanúságai sem nélkülözhetők a hangszínkép
elemzés mellett. Végül rá kell mutatnunk, hogy az empirikus nyelvi univerzáliák fel
állításának még messze van az ideje, előbb az eddiginél sokkal alaposabban meg kell 
ismernünk szinkronikus (és ha lehet diakronikus) szempontból a világ tudományosan 
alig ismert vagy ismeretlen nyelveit, mint pl. a nyugatafrikai nyelveket. Ebben a vonat
kozásban LADEFOGED munkája jó példával járt elől. 
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MUNKATÁRSAINKHOZ 

Kérjük munkatársainkat, hogy a szerkesztőség és a nyomda munkájának 
megkönnyítése érdekében vegyék figyelembe a következőket: 

1. A kéziratokat szabványos papírlap egyik oldalára gépeljék. 
2. Egy lapra legfeljebb 30 sort, soronként legfeljebb 60 betűt írjanak. 
3. A kézirat szövegében a következő jelzéseket használják: (nyelvi 

adatok jelölésére), ritkított (értelmi kiemelésre),==félkövér (alcímek betű
típusaként),^=^^kapitálchen (a szerzők nevének kiemelésére). 

4. A kézirat géppel írott szövegében az utólagos javításokat, a fonetikai 
jeleket tintával írják. 

5. A folyóiratok és sorozatok kötetszámát római számmal írják. A kötet
szám és lapszám közé vesszőt tegyenek. 
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