
Gondolatok az onomatopoézis kutatásáról néhány finnugor nyelvben 

0. A jelen közlemény célja: rövid áttekintést adni az onomatopoézis 
etimológiai kutatásáról néhány finnugor nyelvben, különös tekintettel az 
újabb eredményekre. A hangsúly az eredményesnek mutatkozó módszerek 
számba vételén van. 

A dolgozatban nemcsak a szűkebb értelemben vett etimológiai aspektu
sokról van szó. Úgy látszott ugyanis célravezetőnek, hogy röviden a finnugor 
nyelvekbeli, elsősorban a magyar, a finn és az észt onomatopoetikus szavaknak 
azon sajátosságaival is foglalkozzam, amelyek a tárgyalandó módszerek alkal
mazását egyáltalán lehetővé teszik. Az azonban nem volt szándékom, hogy 
az onomatopoetikus szavak valamennyi jellemző jegyét behatóan elemezzem. 
Közleményemben csak a hangutánzó és hangfestő s részint a gyermek- és 
dajkanyelvi szavakkal foglalkozom. Szólok kissé részletesebben — mert fontos 
— terminológiai kérdésekről is. 

1.0. A finnugrisztikában — az egyes finnugor nemzeti nyelvtudomá
nyokban — ugyanazzal a terminus technicus-szal nem mindig ugyanazt a 
fogalmat jelölik, s így előfordul, hogy ugyanazt mondjuk vagy írjuk s mégis 
másra gondolunk. Célszerűnek látszik éppen ezért a leggyakrabban használt 
szakkifejezések számba vétele és bemutatása. 

1.1. A magyar nyelvészeti szakirodalomban azoknak a nyelvi elemeknek 
a jelölésére, amelyek — nem tekintve az alkotásukban esetleg részt vevő kép
zőket — teljesen új, a nyelvben már meglevő elemektől független produktu
mok, a következő szavakat használták és részben használják ma is: belső kelet
kezésű, hangutánzó-hangfestő, hangutánzó-hangulatfestő, hangfestő-hangutánzó, 
onomatopoetikus, hangutánzó, expresszív, kifejező, hangfestő, hangulatfestő, des
kriptív, affektív, szóteremtéssel létrejött, sőt: onomatopoet (EtSz. 1. gajd a.). — 
A belső keletkezésű terminus technicus azokat a nyelvi elemeket jelenti, amelyek 
egy nyelv külön életében keletkeztek részint a nyelv hagyományos elemeiből 
képzéssel, elvonással, összetétel stb. útján, részint pedig a fent jelzett módon. 
A belső keletkezésű szavakkal szemben állnak az alapnyelvi eredetű és a jö
vevényszavak. Az onomatopoetikus, deskriptív, expresszív, kifejező, hangutánzó, 
hangfestő, hangulatfestő, hangutánzó-hangfestő, hangutánzó-hangulatfestő, affektív, 
szóteremtéssel létrejött kifejezések ugyanazt a fogalmat voltak/vannak hivatva 
jelölni: a nyelvben fölbukkanó s a hagyományos elemektől független, új nyelvi 
produktumokat. Közülük — az eddigi gyakorlat alapján, valamint egyéb 
meggondolásokból is — az onomatopoetikus terminus technicust (vö. BAKOS: 
IdSz.) ajánlanám következetes használatra. A belső keletkezésű kifejezés — 
mint láttuk — tágabb körű fogalom. A kifejező szó, valamint idegen nyelvi 
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megfelelője, az expresszív szó megjelölés meg félrevezető, mert hiszen minden 
szó fejez ki valamit, nemcsak az ún. kifejezők. A deskriptív terminus technicus 
megintcsak több jelentésű, vele elsősorban meghatározott nyelvészeti módszert 
szoktunk jelölni (vö. BAKOS: IdSz.). Az affektív megjelölés — jelentése: 'ér
zelmi, érzelmileg színezett': BAKOS: IdSz. — stilisztikai, nem etimológiai mű
szó. A szóteremtéssel létrejött kifejezés túl körülményes. Használhatnánk a 
hangutánzó-hangfestő terminus technicust is — ahogy a finnek a deskriptiivis-
onomatopoieettinen-t, az észtek meg az onomatopoeetilis-deskriptiivne-t, ez 
ellen azonban két körülmény szól. Egyrészt túl hosszú — miként finn és észt 
társai is —, másrészt meg nem jelöli az ebbe a fogalomba tartozó indulat
szókat például. Ez utóbbi persze megegyezés kérdése, mégis: gyakorlati meg
gondolásokból célszerű a fogalmakat külön terminus technicus-szal jelölni. 
Éspedig egy fogalmat lehetőleg egy műszóval. A németben használatos s H E R 
MANN PAULtól részletesen leírt „Ürschöpfung" fogalom magyar megfelelőjéül 
a fentiekből következőleg az onomatopoézis megjelölés (1. a címet) ajánlható. 
A nálunk leggyakrabban és legkövetkezetesebben használt terminus techni-
cusok: a hangutánzó, hangfestő és indulatszó az onomatopoetikus fogalomnak 
az alkategóriái. A hangutánzó szó valamely természeti, állati vagy emberi 
hangot, tehát füllel hallható természeti jelenséget utánoz nyelvi hangsorral. 
A hangfestő szó ezzel szemben nem a hallás, hanem valamely más érzékszerv 
területére eső jelenséget (például mozgást, fényt, dolgokat, tulajdonságot) 
idéz fel hangsorával (1. GOMBOOZ: MNy. 9:388 BÁRCZI: SzófSz. XII I , Bev.2 

75, Szók.2 20, 28—30; BENKŐ: MNyTört. 309, 313; V É R T E S : Nyr. 89: 157; 
ÉrtSz.; stb.). Az indulatszók spontán, természetes hangkitörések nyelvi vetü
letei s örömet, fájdalmat, rémületet, csodálkozást, bosszankodást, óhajtást 
stb. fejeznek ki (1. BÁRCZI: Szók.2 18—20; BENKŐ: MNyTört. 307—8). Ide 
tartoznak — bizonyos fokig — az állatterelő, -hívogató és -űző szavak, vala
mint a gyermek- és dajkanyelvi szavak is (1. BÁRCZI: Bev.2 76, Szók.2 33—8). 
Ezek együtt alkotják a nyelv onomatopoetikus részlegét (1. legújabban B E N K Ő : 
MNyTört. 307—16). 

1.2. A finn nyelvészeti irodalom sem volt egészen következetes a vonat
kozó szakkifejezések használatában. Ugy látszik azonban, a finn etimológiai 
szótárral kapcsolatos nagyarányú etimológiai munkálatok következménye
képpen végleg megoldottnak tekinthető a terminológiai kérdés Suomiban. 
A korábbi, nem mindig egységesen használt kifejezések (onomatopoieettinen, 
deskriptiivinen, kuvailusana, affektipitoiset sanat) alapján két jelentős kézi
könyv (E. ITKONEN: Kiéli ja sen tutkimus. Helsinki, 1966. 79—80, 133, 204, 
394; O. IKOLA (Szerk.): Suomen kielen käsikirja. Helsinki, 1968. 221), valamint 
a finn etimológiai szótár (SKES.) a következő terminus technicusokat szankcio
nálta: deskriptiivis-onomatopoieettinen 'onomatopoetikus', onomatopoieettinen 
'hangutánzó', deskriptiivinen 'hangfestő'. Vö.: „Interjektioita lähellä óvat ono-
matopoieettiset eli ääntä jäljittelevät sanat (esim. jyristä, kalista, koputtaa) . . . 
Näihin taas Hitt jv'át deskriptiiviset sanat, jotka äänneasullaan kuvaavat műiden 
aistien kuin kuulon avulla havaittavia ilmiöitä (esim. pullea, nuljahtaa, köpittää, 
törröttää) (E. ITKONEN: i. m. 79). 

1.3. Az észt szakirodalomban a finnhez hasonlóan jelölik a tárgyalt 
fogalmakat; vö. onomatopoeetilis-deskriptiivne 'onomatopoetikus', onomato-
poeetiline 'hangutánzó', deskriptiivne 'hangfestő' (1. például: R Ä T S E P : ESA. 
2: 75, 85; MAGER: KK. 1959: 522—6). Vö. még: ,,-se- tuletab l o o d u s h ä ä l i 
väljendavaid (onomatopoeetilisi) ja k i r j e l d a v a i d (deskriptiivseid) 
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verbe" (J. VALGMA—N. RÉMMEL: Eesti keele grammatika. Tallinn, 1968. 309; 
magyarul: „a -se [képző] természeti hangokat kifejező (hangutánzó) és leíró 
(hangfestő) igéket képez"; vö. még MAGER: Eesti linnunimetused. Tallinn, 
1967. 25, 31, 35, 56, 62 stb.). 

1.4. Idézzük röviden emlékezetünkbe a vonatkozó orosz, német és 
angol kifejezéseket is, mivel ezeken a nyelveken is számos finnugrisztikai ki
advány, tanulmány, cikk, stb. lát napvilágot. 

Orosz nyelvű finnugor közleményekben a következő gyakoribb kifeje
zésekkel találkoztam: u3o6pa.3umeAbHblü 'onomatopoetikus' [tkp. kifejező] 
(1. például BTJBRICH: TpaMMaTMKa jiHTepaTypHoro KOMH H3biKa. Leningrád, 
1949. 162; KRIVOSCSEKOVA—GANTMAN: Bonpocbi (|)HHHo-yropCKoro H3L,IKO-
3HaHHH. Moszkva—Leningrád, 1964. 112; LYTKIN—GTJLJAJEV: EtSIKomiJaz. 
HüpzbiHU a.), 36yKonodpaMcameAbHO-onucameAbHbiü 'ua. ' (KRIVOSCSEKOVA— 
GANTMAN: i. m. 102), 3eyKonodpa3icameAbHbiü 'hangutánzó' (1. például M A J -
TYINSZKAJA: Bonpocbi (JDHHHO-yropcKoro H3biK03HaHHíi. Moszkva—Leningrád, 
1964. 125; LYTKIN—GTJLJAJEV: i. m. •y^yAAbbinu a.), 3eyK0-U30Őpa3umeAbHbiü 
'ua.' (KRIVOSCSEKOVA—GANTMAAN i. m. 113), OHOMamonodmmecKüü 'ua. ' 
(MAJTYINSZKAJA: i. m. 129; LYTKIN—GTJLJAJEV: i. m. nomö a.), OHOMamonex 
'hangutánzás' (R. N A S H : Multilingual Lexicon of Linguistics and Philology. 
Florida, 1968. 161), decKpunmueHUÜ hangfestő" (H3HKH HapOflOB CCCP. III . 
OHHHO-yropCKHe H caMOflHHCKHe ißbiKH. Moszkva, 1966. 51), oőpa3HO-u3o6-
pa3umeAbHbiü [tkp. ábrázolva kifejező] 'ua.' (KRIVOSCSEKOVA—GANTMAN: 
i. m. 113), 1. még 36yKonucameAbHbiü 'ua.' (DOMOKOS: MNy. 66: 294). 

1.5. Változatosak a német terminus technicusok is; vö. onomatopoetisch 
'onomatopoetikus' (1. például H. P A U L : Prinzipien5 179), Schallnachahmung, 
Lautnachahmung 'hangutánzás' (1. L E S K I E N : Schallnachahmung und Schall-
verba; RTJBINYI: Das Problem der Lautnachahmung: H. P A U L : i. m. 177), 
Lautmalerei, Wortmalerei 'hangfestés' (BÜHLER: Sprachtheorie 198), Onomato-
pöie 'ua. ' (BÜHLER: i. m. 198; M. W E L L E R : Das Sprechlexikon. Düsseldorf, 
1957. 129—30; Duden Rechtschreibung14 Onomastikon a.; G. H E L L W I G : Fremd
wörterbuch. Köln, 1970.' Onomasiologie a.), Onomatopoesie 'hangfestés', ono
matopoetisch 'hangfestő', Onomatopoietikon 'hangfestő szó' (Brockhaus Enzyklo
pädie.17 Wiesbaden, 1971. XI I I , 741), Onomatopoie 'hangfestés' (W. LANG: 
Probleme der allgemeinen Sprachtheorie. Stuttgart , 1969. 36—7). A legújabb 
irodalomban — úgy tűnik — leggyakrabban az onomatopoetisch, deskriptív és 
a lautsymbolisch műszavakat használják 'onomatopoetikus', 'hangutánzó' és 
'hangfestő' jelentésben egyaránt. Föl-fölbukkan az affektiv, affektivisch (G. 
SAUER: Die Nominalbildung im Ost jakischen 127), valamint az expressiv (G. 
GANSCHOW: Die Verbalbildung im Ost jakischen 95; 1. még Expressiva SCHLACH
TER: Zur Geschichte der Frequentativa im Ungarischen. Nachrichten der 
Akademie der Wissenschaften in Göttingen. I. Phil.-historische Klasse. 1966. 
4: 154) és az affektiv-deskriptiv (GANSCHOW: CIFU. 188, 192): 'onomato
poetikus; hangutánzó; hangfestő' (?) terminus technicus is. Ügy látszik azon
ban, hogy valamelyes különbség mégiscsak kialakulóban van: az onomato
poetisch elsősorban 'hangutánzó', a deskriptiv 'hangfestő' jelentésű. Minden
esetre kívánatos lenne, hogy a német nyelvi terminológiai kérdés mielőbb meg
oldódjék. 

1.6. Az angolban egyszerűbb a helyzet. BLOOMFIELD ugyan még intense 
forms, symbolic forms, imitative és onomatopoetic forms kifejezéseket is hasz-
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nált (Language3 156), az újabb terminológiai szótárak azonban már egységesen 
járnak el: onomatopoeia 'hangutánzás' (NASH: i. m. 161), onomatopoetic vagy 
onomatopoeic word 'a word which imitâtes, reproduces or reprents a natural 
sound' (M. A. P E I : A Dictionary of Linguistics. New York, 1954. 154). Vö. 
még: sound-imitating word 'hangutánzó szó' (The Hungárián Language. Szerk. 
BENKŐ L. és IMRE S. 195), mood-painting word 'hangfestő' szó' (i. m.198), 
autonomous words 'belső szóteremtéssel létrejött szavak' (i. m. 193). 

2.0. Az onomatopoetikus szavak tudományos kutatását az teszi lehetővé, 
hogy ezen szavak körében is föllelhetők bizonyos szabályszerűségek. Erre a 
tényre újabban P . RAVILA mutatot t rá nyomatékosan: ,, Affekt ipitoiset sanat 
paljastavat eräitä omalaatuisia säännönmukaisuuksia, minkä takia niiden 
tieteellinen käsittely on täysin mahdollista" (Vir. 1952: 274; angolul: F U F . 
31: 133—48: Intense-Forms and Sound System; vö. még BUDENZ: NyK. 
2:338—61; GOMBOCZ: MNy. 9:385—91; BENKŐ: MNy. 50:254—60; SIMON 
GYÖRGYI: MNy. 56: 440—4; A. RYTKÖNEN: Vir. 1935: 99; V. RUOPPILA: Vir. 
1935: 128; M. PALM: Vir. 1966: 382, stb.). A következőkben ezeket kívánom 
összefoglalóan, némi finnugor példaanyaggal szemléltetve bemutatni. Az ono
matopoetikus szavak etimológiai kutatása e jelenségek figyelembevétele nélkül 
nem végezhető. 

Az onomatopoetikus szavak fő jellemzője az, hogy — a szókincs többi tag
jával szemben — expresszívek. Expresszivitásuk sajátos, a „normális" szavak
tól többé-kevésbé eltérő hangtani és alaktani szerkezetükben, illetőleg jelen
tésükben rejlik. 

2.1. Morfológia 
2.1.1. Képzők 
A magyarban — a köz- és irodalmi nyelvben és a nyelvjárásokban egy

aránt — az igeképzők közül a gyakorító -g és a -kol, a mozzanatos -n és a 
műveltető -t szinte kizárólag csak onomatopoetikus igékben fordul elő, illető
leg ma már csak onomatopoetikus igék képzésében produktív; vö. például 
dörög, kopog, morog, fröcsköl, horkol, csillan, durran, csattant, zökkent, stb. 
(1. MMNyR. 1:347, 349, 352, 356; TOMPA: Ungarische Grammatik 100—1; 
BENKŐ: MNyTört. 310; A mai magyar nyelv (Szerk. RÁcz E.) 122—4, stb.). 

A névszóképzők között egyetlenegy van a köznyelvben, amely csak 
onomatopoetikus szavakban fordul elő: -ajf-ej ; vö. például dörej, kacaj, moraj, 
stb. (1. MMNyR. 1: 374; TOMPA: i. m. 120; K E L E M E N : Mondsz. 242—4). —-
A f i n n köz- és irodalmi nyelvben az -ise- gyakorító képző tipikus onomato
poetikus igéket alkotó képző; vö. például havise- 'zúg, süvölt', helise- 'cseng, 
humise- 'zúg, zizeg', kalise- 'csörög, zörög' stb. A -naj-nä az onomatopoetikus 
főnevek jellemző képzője: helinä 'csengés, pengés', humina 'zúgás, suhogás', 
hälinä 'zaj, lárma', jylinä 'dübörgés', surina 'zümmögés, dongás', stb. (1. 
HAKULINEN: SKRK.3 260—2; E. ITKONEN: Kiéli ja sen tutkimus 347). — 
Az é s z t b e n elsősorban az -i gyakorító képző jellemzi az onomatopoetikus 
igéket, ezen kívül az ugyancsak gyakorító -ise (miként a finnben és az izsórban 
is), valamint a mozzanatos -a; vö. kopsima 'kopog', ohkima ' (állandóan) 
sóhajtozik', urisema 'morog <a ku tya ) ' stb. (1. H. R Ä T S E P : ESA. 1956: 74—91; 
VALGMA—RÉMMEL: Eesti keele grammatika 309; P . PALMEOS: levélbeli közlés). 
Onomatopoetikus főneveket -n képzővel képeznek; vö. például kabin (^f inn 
kapina), kärin ( ~ finn karina), sárin ( ~ finn särinä) s tb. (1. MAGER: K K . 
1959: 526). — Az i z s ó r nyelvjárásokban az -ise és az -aja gyakorító képzők 
szolgálnak onomatopoetikus igék képzésére; vö. vuhise-, vuhaja 'sausen', 
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krapise-, krapaja 'knappern'; a -neh és -na képzőkkel pedig főneveket képez
nek; vö. vuhhiineh 'Sausen, Brausen', krappiineh 'Geprassel', helliineh 'Klin-
fgen', läkkinä 'Sprechen' (V. PORKKA: Ueber den ingrischen Dialekt. Helsing-
ors, 1885. 118—9, 127). — A v e p s z é b e n a -gande képző az onomato-
poetikus igék tipikus képzője (1. ZAJCEVA: Bonpocbi (])HHHO-yropcKoro H3bi-
K03HaHHH. Moszkva—Leningrád, 1964. 102);—A l í v nyelvre 1.: ,,In grosser 
Zahl werden sowohl kausative, fréquentative und reziproke Bildungen als 
auch onomatopoetische Wörter abgeleitet" (B. V Ä Ä R I : CTIFU. Thesen 1:86). 
— A z u r j e n b e n és a v o t j á k b a n a, -g (-gi) gyakorító képző csak 
onomatopoetikus igékben fordul elő; vö. például zűrjén boVgini 'schwatzen, 
plappern', tingini 'klingeln <Ohr>', ergini 'brummen, murren <Hund, Wolf, 
Bär) ' , votják döngi- 'stossen, drängen' mizgàni 'mit der Faust schlagen' 
(1. A. K Ö V E S I : PermKépz. 115—7; 1. még 170—4, 398, továbbá BUBRICH: 
i. m. 162; L Y T K I N : Szovr. 226, 249; GANTMAN: in: KoMH-nepMHijKHH H3biK 
KyAMMKap, 1962. 277). Az -il deverbális névszóképző a zürjénben főképpen 
onomatopoetikus szavakban fordul elő (1. A. K Ö V E S I : i. m. 190). — Az e r z a-
m o r d v i n b a n az onomatopoetikus igéket a / és n gyakorító képző, vala
mint a mozzanatos d jellemzi; vö. például uvnoms 'üvölteni' (uv = az üvöltés 
hangja; vö. magyar N. uvit, uvikol 'vonít ' : MTsz; Nyr. 89: 160), glonkadems 
'bugyborékolva inni' (glonk — a bugyborékolás hangja), stb. (1. ERDŐDI : 
Erza-mordvin szövegek. ELTE BTK. Finnugor jegyzetek 14. Bp., 1968. Kéz
irat. 295). Onomatopoetikus névszókat az erza-mordvinban -ks, a moksa-
mordvinban -/ képzővel képeznek (1. IMAJKIKA: Bonpocbi MopßOBCKoro H3bi-
K03HaHHH. Tpyflbi, BbinycK XXXVI. CapaHCK, 1969. 102); — A c s e r e m i s z 
b e n a -tat gyakorító képző csak onomatopoetikus tövekhez járul (példákat 
1. GALKIN: IsztGrMarJaz. Morf. I I . Joskar-Ola, 1966. 84—6; BERECZEJ: 
Cseremisz (mari) nyelvtan. Kézirat. 62). — Az o s z t j á k b a n majd mind
egyik igeképző előfordul onomatopoetikus igékben is, van azonban több olyan, 
amely általában csak onomatopoetikus igék képzésére szolgál: ,,Eine größere 
Zahl der mit *k bzw. *y gebildeten Suffixe t r i t t typisch in expressiven Verben 
auf" (GANSCHOW: Die Verbalbildung im Ostjakischen 97). Közülük csupán 
három használatos valamennyi osztják nyelvjárásban (példákat 1. GANSCHOW: 
i. m. 95—9; CIFU. 188—92). Hasonló a helyzet az osztják névszóképzők 
körében is (1. SATTER: Die Nominalbildung im Ostjakischen 127—70). — 
A l a p p b a n is van egy igeképző, amely csak onomatopoetikus igéken talál
ható: az -rd- gyakorító képző; 1. SCHIACHTER: „Nielsens Darstellung hat ja 
gezeigt, daß ausschließlich an Deskriptivstämme nur eine für diesen Zweck 
reservierte, sonst nicht produktive Suffixgruppe -rd- zu Gebote s teht" (Zur 
Geschichte der Frequentativa im Ungarischen 97; 1. még I. RTJONG: Lappische 
Verbalableitung 238—40). 

2.1.2 Képzőkorreláció 
A m a g y a r b a n B, -g képzős onomatopoetikus gyakorító igék -n 

képzős mozzanatos igékkel alkotnak majdnem 100%-os korrelációt (1. ,,A hang
festő-hangutánzó tőből alakult -an <v -en képzős igék — egy-két kivételt 
(például hork- a n, pukk- a n) nem tekintve — g képzős gyakorító igével 
á l l n a k s z e m b e n " : MMNyR. I, 352). Ebbe a korrelativ sorba tartoznak 
az -ajj-ej képzős névszók is, amelyek rendszerint -g gyakorító képzős igék tövé
hez járulnak (i. m. 374). Azaz: ugyanabból a nem élő, passzív onomatopoetikus 
tőből (kötött tőmorfémából) gyakorító és mozzanatos igék, valamint —részint 
— főnevek képezhetők speciális, onamotopoetikus szavak alkotására szolgáló 
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képzők segítségével. Vö. a következő példákat: biceg : biccen, csattog : csattan, 
dörög : dörej, morog : moraj stb. — A f i n n b e n az említett korreláció ki-
teljesedettebb, mint a magyarban. Ugyanabból az önállóan nem élő onomato
poetikus tőből az -ise- képzővel gyakorító, az -ahta-j-ähtä- képzővel mozza
natos igéket, a -naj-nä képzővel pedig főneveket lehet óriási számban képezni; 
vö. helise- : helähtä- : helinä 'cseng, peng, csengés', humise- : humahta- : humina 
'zúg, zizeg, zúgás', jylise- : jylähtä- : jylinä 'dübörög, dübörgés', surise- : su-
rahta: : surina 'dong, zümmög, zümmögés', stb. (1. HAKULINEN: SKRK. 3 

261; E. ITKONEN: Kiéli ja sen tutkimus 347, C<í>y. 6: 183). S ahogy a magyar
ban az -n mozzanatos képzős onomatopoetikus igékből t műveltető képzővel 
szabályszerűen képezhetők (ál)műveltető származékok (például csattan : csat
tant), a finnben az -ise- képzős gyakorító igékből a -ta-j-tä-, -utta-/-yttä- képzővel 
alkotnak műveltető származékokat (például helise: :helistä-, jyrise- :jyristä-, 
kilise- : kilistä- s tb. ; 1. HAKULINEN: SKRK. 3 261). Az -ise- képzős gyakorító 
és az -ahta-j-ähtä- képzős mozzanatos igékből az -ele- képzővel gyakorító igék, 
az -ahta-f-ähtä- képzős mozzanatos igékből az utta-j-yttä- képzővel műveltetők 
képezhetők, mely utóbbiak újra tovább képezhetők az -ele- gyakorító képző
vel; vö. például helise- : helähtä- : helistele- : helähdyttä- : helähdyttele- s tb. 
(HAKULINEN: uo.). — Az é s z t onomatopoetikus igékre is jellemző a gyako
rító — mozzanatos korreláció. Mind a köznyelvben, mind a nyelvjárásokban 
nagy számú -i képzős gyakorító és -a képzős mozzanatos onomatopoetikus ige 
áll egymással szemben; vö. például kopsima : kopsama 'kopog, koppan', rap-
sima : rapsama 'leszakít, letép, leszab', sähvima : sähvama 'villámlik', lah-
mima : lahmama 'üt ' , kraapima : kraapama 'vakar' , stb. (1. V. HALLAP: ESA. 
1956: 96; H. R Ä T S E P : ESA. 1956: 76). S miként a finnben és a magyarban, 
akként az észtben is ugyanabból az onomatopoetikus tőből képezik az -n 
képzős névszókat is, mint például kihin 'Zischen, Gezisch, Gewimmel' (•< kihi-
sema 'zischen, wimmeln'), kärin 'csörgés, zörgés' ( < kärisema 'csörög, zörög'), 
sosin 'suttogás' ( < sosistama 'suttog'), särin 'sistergés' (<särisema 'sistereg') 
(1. MAGER: K K . 1959: 526; P . K O K L A : szóbeli közlés). — Az i z s ó r nyelv
járásokban az -ise és az -aja képzős onomatopoetikus gyakorító igék egy része 
van szinonim korrelációban egymással (példákat 1. a 3.1. fejezetben). Ez utóbibi 
képző megvan a keleti finn nyelvjárásokban és a Kalevala nyelvében is ( H A K U 
LINEN: SKRK. 3 261). — A m o r d v i n b a n ugyanabból a tőből alkotott j 
képzős gyakorító és d képzős mozzanatos igék alkotnak korrelációt, mégpedig 
nagy számban (,,suur rühm": V. HALLAP: ESA. 1956: 92). 

2.2. Hangtan 
. 2.2.1. A h a n g r e n d i p á r h u z a m fontos jellemzője az onomato

poetikus szavaknak a finnugor nyelvekben. A m a g y a r b a n ez a jelenség 
„Igen gyakori a . . . hangutánzó és hangfestő szavak körében" (MNyTört. 
346; 1. még H O R G E E : MNy. 23: 127—38); vö. például dong : döng, lobog : lebeg, 
makog : mekeg, sustorog : sistereg, stb. — A f i n n b e n jóval gyakoribb ez a 
jelenség, éspedig nemcsak igékben, de főnevekben, melléknevekben és hatá
rozószókban is, 1.: ,,Suomen kielen erittäin runsaslukuisissa onomatopoieet-
tisissa sanoissa on etu- ja takavokalien samoin kuin korkeiden ja matalien 
vokaalien vaihtelulla tässä mielessä [ti. : vokaalít ilmaisevat erilaisia merkitys-
vivahduksia] selvä funktio" (E. ITKONEN: Kiéli ja sen tutkimus 347); 1. még 
P . SAUKKONEN: „Suomen kielessä on sanoja, joilla on sekä taka- että etuvo-
kaalinen asu. Tällaista vaihtelua esiintyy nimenomaan deskriptiivisanoissa" 
(Vir. 1962: 342); vö. például hurista 'zúg' : hyristä 'zümmög, surrog', lorpottaa : 

/ 
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lörpöttää 'locsog, csacsog, fecseg', rasahtaa 'zörren, pa t tan ' : räsähtää 'reccsen, 
pat tan ' , ruppu : ryppy 'ránc, redő' sokertaa : söicertää 'piszmog', sopottaa : sö-
pöttää 'érthetetlenül, nem világosan beszél', stb. (1. E. ITKONEN: i. m. 347; 
P . SAUKKONEN: Vir. 1962: 342—3). — Az é s z t b e n kevesebb számú hang
rendi párhuzamot felmutató szópár van, mint a finnben (P. KOKLA megálla
pítása: szóbeli közlés); vö. kahisema 'zizeg a levél' : kähisema 'rekedt hangon 
suttog; elmegy a hangja valakinek', nurisema 'morog' : nirisema 'csobog 
<víz>', ragin : râgin 'robaj' , vurisema 'búg, dorombol' : virisema 'nyafog, 
morog' (1. MAGER: i. m. 525; P . KOKLA: szóbeli közlés; Eesti murrete sőnaraa-
matu prospekt. Tallinn, 1968. 18). 

2.2.2. Jellemző az onomatopoetikus szavakra az i k e r í t é s1 is. P A I S 
DEZSŐ szavaival: ,,az ikerítésben jelentős szerepet játszik a hangutánzás, 
illetőleg fordítva: a hangutánzásban fontos szerepe van az ikerítésnek" MNy. 
50 : 275). Vö. például m a g y a r ákombákom, csireg-csörög, csiricsáré, csiribiri, 
csitteg-csattog, dirmeg-dörmög, locs-pocs, riheg-röhög, tutyi-mutyi, zenebona, stb. 
(1. P A I S : i. h.; MMNyR. I, 431; MNyTört. 339); — f i n n killin-kallin 'mit 
glotzenden Augen', sili-vili 'schmeichelnd' (?) (SIMONYI: Die ungarische 
Sprache 266); — é s z t kihin-kahin 'nyüzsgés, suttogás, zizegés', kilin-kolin 
'das Geklingel, das Geklirre', vigin-vagin 'nyüzsgés' (P. K O K L A : szóbeli közlés); 
z ű r j é n Kup-eap, HUMC-eajfc, 6ym-6am, wcuAb-wcoAb, mupc-mopc, Kuw-nam, 
HUAb-HOAb,2 s tb. (GANTMAN: in: KoMH-nepMHijKHH H3LIK. KyAt-iMKap, 1962. 
(Szerk. LYTKIN) 320—4); — v o t j á k AyK-AüK (M. D. IMAJKINA: in: Bon-
pocbi MopÄOBCKoro fl3biK03HaHHH. Tpyflti, BbinycK XXXVI. CapaHCK, 1969. 
96); — m o r d v i n erza-md. HUKOp-Aazop, yeoA-aeoA, Auőop-Ayőop, moksa-
md. KyAÔop-eaAÔop, mynopxm-manopxm (i. m. 94, 96, 102—3); — c s e r e 
m i s z Kbi3bip-Md3bip, nuHU-nynu, Abbwe-Aböeö, Abidbi-Aodo, cunmbip-conmup, 
uiueup-tuoebip, MUZbiA-MyzbiA, stb. (GALKIN: IsztGrMarJaz. Morf. I I . Joskar-
Ola, 1966. 84—6, 1. még 71; valamint IMAJKINA: i. h. 96); — o s z t j á k cäj-
pâj 'sehr' (STEINITZ: DialEtWbOstj. 243). 

2.2.3. Emlékeztessünk arra a finnből és észtből jól ismert jelenségre is, 
hogy az onomatopoetikus szavakból — az alkotásukban részt vevő magán
hangzó^) és mássalhangzó(k) fölcserélésével — majdhogynem szabályszerűen 
alkothatók alakváltozatok, illetőleg új szavak. (A magánhangzók nagy variál
hatósága onomatopoetikus szavakban jellemzi a legkülönfélébb nyelveket. 
V. VÄRV például a kazah, üzbég, türkmén, koreai, burját és a jakut nyelvre 
utal: ESA. 1965: 49, irodalmi utalásokkal.) Vö. például a finnben a következő 
sort (k -f- vocalis -j- h + -ise- képző) amelyben csak a tőbeli magánhangzó 
változik: (paperi) kahisee [a papír] zörög', (käärme) kihisee '[a kígyó] sziszeg', 
(koski) kohisee '[a vízesés] zuhog', (puhu) kähisee '[a beszéd, beszélgetés] 
susog', (sairas) kohisee '[a beteg] köhicskél', (ihmisiä) aivan] kuhisee [kokouk-
sessa] '[az emberek mindig] zsibonganak [a gyűlésen]' (P. VIRTARANTA: nyári 
egyetemi előadás. Joensuu, 1968; vö. már FÁBIÁN: Einn nyelvtan. Pest, 
1859. 51), vagy például (k + o -f consonans + i + -na képző): kohina 'zúgás, 
zuhogás', kolina 'zörgés', kopina 'dobogás, kopogás', korina 'hörgés' (P. VIETA
RANTA: uo.; E . ITKONEN: Kiéli ja sen tutkimus 204, 347; O. IKOLA: in: Suomen 

1 A németre és az angolra vö. PAUL: Prinzipien6 181. 
2 E szavak jelentését nagyon nehéz, ha nem lehetetlen pontosan lefordítani, ahogy 

arra GANTMAN (i. m. 326) és BEKECZKI (Cseremisz [mari] nyelvtan 57) is utal. Az orosz 
nyelvű körülírásos jelentéseket nem fordítottam le s terjengösségük miatt — és mert ez 
jelen esetben megengedhető — nem is közlöm őket, miként alább is néhány esetben. 
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kielen käsikirja (szerk. O. IKOLA) 221: „Suomen kiellelle on ominaista sellais-

ten sarjojen olemassaolo, joiden jäsenten välisiä pieniä äänne-eroja vastaavat 
merkityksen pienet vivahduserot"). Az észtben magánhangzó-váltakozásra vö. 
például kihin, kahin, kohin; libisema, lobisema, labisema; nurisema, norisema, 
nirisema, narisema; mássalhangzó-váltakozásra: kabisema, kogisema, kahisema, 
karisema, kidisema, kihisema, kilisema, kirisema, kisisema, kobisema, kogisema, 
kohisema, korisema, kosisema, stb.3 (MAGER: KK. 1959: 525). 

2.2.4. A magyar onomatopoetikus szavak körében az e szavakra jellemző 
sok alakváltozat között ezzel szemben elsősorban a bizonyos kötött hatókörű, 
mássalhangzó váltakozáson alapuló hangalakpárok tekinthetők legjellemzőbb
nek. Ilyenek például a következők: a szópárok egyik tagját bizonyos mással
hangzók (b, m, n, r) megléte, a másikat ezeknek a mássalhangzóknak a hiánya 
jellemzi, például csámolyog : csámbolyog, giberedik : gimberedik, celleg : cetteng, 
canda : candra stb.; jellemző a szóeleji c ~ cs, b ~ c, cs, p <*~> s, sz, k ~ cs 
váltakozás is, például cammog : csammog, ballag : csüllög, pelei : szelel, kába : 
csába, stb.; jellemző továbbá a szóbelseji -mp- ~ -nk-, -mb- <-- -ng-, -mb- ~ 
-nd-, -mb- ~ -ngy-, -ncs- váltakozás, például campózik : cankózik, csellembokoz : 
cellengezik, ámbolyog : áncsolog, stb. (1. SIMON GYÖRGY: MNy. 56: 441—2; 
KÁROLY SÁNDOR: MNy. 62: 151—8), miként a magánhangzó + zárhang (affri
káta) ~ magánhangzó -\- n, m -\~ zárhang (affrikáta) váltakozás is, például 
peder : penderít, gebed : gémberedik, fitos : finta, stb. (BBNKO: MNyTört. 314; 
1. még B. LŐRINCZY: NytudÉr t . 67. sz. 116—33). A mordvinra vö. IMAJKINA: 
i. h. 97. 

3.0. „Nur das Gesetzmässige und innerlich Zusammenhängende lässt 
sich wissenschaftlich erforschen" — CuRTiusnak ezzel a strukturális fogan
tatású, axiómaszerű mondatával (Grundzüge der griechischen Etymologie5 80) 
kezdjük az onomatopoetikus szavak etimológiai kutatása kérdéseinek a köz
vetlen tárgyalását. Mint föntebb szó volt róla, az onomatopoetikus szavakat 
nemcsak az jellemzi, hogy a szókincs többi részlegével szemben rendhagyóak 
(1. LAGERCRANTZ, LpWsch. 1192—5; E. ITKONEN: Kiéli ja sen tutkimus 204; 
HAKULINEN: SKRK.3 260; KRIVOSCSEKOVA—GANTMAN: i. m. 120; SIMON 
GYÖRGYI: MNy. 56: 441; stb.), hanem az is, hogy ez a kívülről különös szó
csoport saját rendszerén belül többrendbéli szabályosságot is fölmutat. Ebből 
az következik, hogy e szavak tudományos vizsgálata lehetséges. Arra bizo
nyára fölösleges lenne szót vesztegetni, hogy tudományos vizsgálatuk nemcsak 
lehetséges, de szükséges is. RAVILA e szórészleg etimológiai elhanyagoltsága 

3 Vö. még V. VÄRV (később V. PŐLMA) dolgozatait: Onomatopoeetilised sőnad 
soome, eesti ja liivi keeles. Tartu, 1959. Kézirat; Onomatopoeetilistest verbidest karjala 
keeles. Tartu, 1960. Kézirat; Onomatopoeetilistest verbidest soome, karjala, eesti ja 
livii keeles. Tartu, 1960. Kézirat; Onomatopoeetilistest verbidest läänemeresoome keeltes. 
Tartu, 1961. Kézirat; Ühest onomatopoeetilisest verbiperest eesti kirjakeeles. In: ESA. 
1965: 49 — 57; Sönasisesed konsonandid eesti onomatopoeetilistes verbides. In: ESA. 1966: 
35 — 41; Onomatopoeetilised sonad eesti kirjakeeles. Kéziratos kandidátusi értekezés, 
1967. Orosz nyelvű autoreferátuma: 36yKOH3o6pa3HTejit>Hbie marojibi B SCTOHCKOM 
jiHTepaTypHOM H3biKe (vö. Soome-ugri keelte kateedri ja eesti keel kateedri tööd 1947 — 
1969. Bibliograafia. Koostanud P. Alvre, V. Kingisepp, A. Veski. Tartu, 1970. 32, 50 51). 
Sajnos, többszörös próbálkozásom ellenére sem sikerült egyik kéziratos munkához sem 
hozzájutnom. L. még uő . : Onomatopoeetiliste yerbide häälikulisest struktuurist. In : 
ENSV Teaduste Akadeemia Toimetused. XV. Ühiskonnateaduste seeria. 1966. Nr. 4. 
4 7 9 - 8 3 . 
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miatt erre is figyelmeztetett: „onomatopoieettisetkin sanat on pakko ottaa 
huomioon" (Vir. 1952: 264). 

Vizsgálódásunkat az előző fejezetekben összeállított finnugor nyelvekbeli 
szinkron nyelvi tényekre, az etimológiai szótárak, mindenekelőtt az EtSz., a 
TESz., a MSzFgrE. és a SKES. anyagára, valamint a szakirodalom vonatkozó 
eredményeire alapozzuk. 

4.0. A külön nyelvi onomatopoetikus szavak 
4.1. Hangtan 
4.1.1. Jövevényfonémák — A jövevényszavakkal a nyelvbe kerülő új 

fonémák — idegen voltuk, szokatlan jellegük miatt — expresszívek. Termé
szetes — s szinte törvényszerűnek mondható —, hogy e fonémák a meghono
sító jövevényszavakból kilépve onomatopoetikus szavakban válnak „diva
tossá", elterjedtté (1. RAVILA: Vir. 1952: 267 kk.), s többnyire meg is maradnak 
e szavak jellegzetes alkotóelemeként. A magyarban például a c és a zs jöve
vényfonéma s mindkettő onomatopoetikus szavaink jellemző hangja (1. 
BÁRCZI: Htört.2111—2, MNyTört. 113). Több-kevesebb megszorítással ugyanez 
mondható a következő idegen nyelvi fonémákról is: észt /, amely indulat
szavakban gyakori (P. ARISTE: Eesti keele foneetika.3 Tartu, 1968. 86, 171; 
P . KOKLA: szóbeli közlés); német tsch, lapp zöngétlen / és r, mordvin szókezdő 
zöngés zárhangok és szibilánsok, valamint a karjalai, vepsze, vót, lív és észt 
szóeleji zöngés zárhangok (RAVILA: i.h. 267, 269, 270, 272); litván c és z (V. 
VÄRV: Eesti NSV Teaduste Akadémia Toimetised. XV köide. Ühiskonnatea-
duste Seeria. 1966 (4: 480), stb. E tény hasznos fogódzó az etimológus számára. 

4.1.2. Szokatlan hangkapcsolatok — Az onomatopoetikus szavak leg
feltűnőbb sajátossága rendhagyó hangtani struktúrájuk. Ha e szavak fonémáit 
a szókincs többi elemének a fonémáival vetjük egybe, arra az eredményre 
jutunk, hogy 1. az onomatopoetikus szavakban kevesebb fonéma fordul elő, 
2. ezek azonban — relatíve — lényegesen nagyobb megterheltségűek és 3. 
szokatlan hangkapcsolatokat alkotnak. Az onomatopoetikus szavakra jellemző 
„phonetische Unordnung" (V. VÄRV: i .h . 484), amely expresszivitásuk hor
dozója, legnyilvánvalóbban szokatlan, a „normális" szavaktól idegen hang
kapcsolatokban jelentkezik. A finnugor nyelveket vizsgálva első helyen a 
mássalhangzó-torlódásos szókezdetet kell említenünk. A magyarban például 
„unter einheimischen Wörtern nur die expressiven im Anlaut eine Konsonan
tengruppe haben" (VÉRTES: ALH. 4: 195; 1. még BÁRCZI: Szók.2 21, ALH. 
17 : 12). Jellemző ez az észtre („Eesti onomatopoeetilistes sőnades on pöhiliseks 
struktuuriliseks hälbeks konsonantühend söna algul": V. VÄRV: i .h . 480), a 
finnre (RAVILA: i .h . 271; VIRTARANTA: Länsiyläsatakuntalaisten murteiden 
äännehistoria. SKST. 230. Helsinki, 1946. 1: 20), a permi nyelvekre (V. VÄRV: 
i .h . 481; R É D E I : szóbeli közlés), a vepsze, karjalai, vót és a lív nyelvre is 
(V. VÄRV: uo.). ARISTE azon a véleményen van, hogy szóeleji mássalhangzó
torlódás onomatopoetikus szavakban volt már a közfinn korban is (V. VÄRV 
hivatkozik ARISTE egyetemi előadására: i. h. 481). VÄRV tovább megy: a permi 
nyelvek és a magyar tanúvallomása alapján e jelenséget még régebbinek gon
dolja (uo.). A „közönséges" fonémáktól eltérő hangok megléte is jellemzi az 
indulatszavak és hangutánzó szók egy részét. Gondoljunk a'F-féle hangokra, 
például a magyarban, a finnben (J. H. WENNOLA: Pohjois-Pohjanmaan 
rantamurteesta. Helsinki, 1891. 14) és az észtben (ARISTE: Eesti keele fonee
tika3 85; V. V Ä R V : i. h. 480). Mássalhangzó-torlódások gyakoriak onomato-
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poétikus szavak körében szóbelseji helyzetben is (vö. K E T T U N E N : Eestin kielen 
äännehistoria 44; RYTKÖNEN: Eräiden itämerensuomen ím-sanojen historiaa. 
In : Kielentutkimuksen työmaalta I I I . Jyväskylä, 1940; V. VÄRV: i. h. 481—2). 
Az említett jelenségek, bár rendhagyó voltuk miatt az onomatopoetikus sza
vakat a „szabályos" etimológia ellenségévé teszik, fontos és nélkülözhetetlen 
fogódzót jelentenek e szavak eredetvizsgálatában. 

4.1.3. Néhány finnugor nyelvben az expresszivtás egyik tipikus hordozója 
a j é s ü 1 é s. így például az osztják nyelvjárások nagy részében valamint 
— legalábbis részint— akarjalaiban (RAVILA: i. h. 270), az észtben (KETTUNEN: 
Eestin kielen äännehistoria 123—4) és bizonyos finn nyelvjárásokban (A. 
TURUNEN: Itäisten savolaismurteiden äännehistoria. SKST. 253. Helsinki, 
1959. 10) is. GANSCHOW „affektive Palatalisierung"-ról ír (CPIFU 1: 192) 
az osztjákról szólván (1. még uő.: Die Verbalbildung im Ostjakischen 95—9). 
Vö. még SAUER: „Zum Bestand der affektiven Suffixe gehören in erster Linie 
palatalisierte . . . Konsonanten, die auch typisch für den Lautbestand affekti-
vischer Grundwörter des Ostj. sind" (Die Nominalbildung im Ostjakischen 
67; vö. H O N T I : NyK. 72: 241). 

4.1.4. A h a n g r e n d i p á r h u z a m főként az igék, az i k e r í t é s 
pedig a névszók körében gyakori. A hangrendi párhuzamot fölmutató ono
matopoetikus szópárok (csattan : esetten, dong : döng) „általában nem hang
rendi átcsapással, hanem egymással párhuzamosan keletkeztek" (MNyTört. 
346; a finnre 1. SAUKKONEN: Vir. 1962: 342). Ami az ikerszókat illeti: „az is 
előfordul, hogy az ikerszó egyik tagjának nincs önálló értelme és léte. Az ilyen 
ikerszók általában hangfestő vagy hangutánzó jellegűek, mint például a cók-
mók, csip-csup, csihi-puhi" (MMNyR. 1:432). 

4.1.5. Fontos szerepet játszik az onomatopoetikus szavak körében a h a n g-
r e n d i á t c s a p á s , szóhasadás, ikerítés és az e szavakra jellemző t ő v á 1-
t o z a t o k is, ezért az egy-egy onomatopoetikus eredetű tőből kisarjadt 
szócsalád olykor igen naggyá nőhet (1. BÁRCZI: ALH. 17: 15). Ez a körülmény 
magyarázza, hogy e szavakat nem egyenként, hanem összefüggő csoportonként 
ajánlatos vizsgálni (BENKŐ: MNy. 50: 260). A szószervezetekként, szócsalá
donként való eredetvizsgálat nagy előnye, hogy kitűnően alkalmas egyrészt 
új etimológiai összefüggések földerítésére, másrészt ezen összefüggések alapján 
társtalannak tűnő, egyedi szóelemek eredetének a megfejtésére. Ez az etimo
lógiai elv könnyen túlkapásokhoz vezethet azonban, ezért a mégoly hasonló
nak tűnő onomatopoetikus szavak vizsgálatakor sem szabad nyomós ok nélkül 
etimológiai összefüggést föltennünk (1. BENKŐ: i. h.; N Y Í R I : MNy. 64: 143). 
Annál is inkább szükséges a kritikus óvatosság, mivel az onomatopoetikus 
szavak körében a szokottnál jóval gyakoribb az alaki és jelentésben" keveredés, 
sőt az is előfordul, hogy onomatopoetikus szavak nem-onomatopoetikus sza
vakkal keverednek (1. B E N K Ő : MNy. 50: 259—60; BALÁZS: MNy. 63: 152; stb.). 
Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy véletlen egyezések és hasonlóságok is elő
fordulhatnak. 

4.1.6. Az a l a k v á l t o z a t o k s z á m a é s j e l l e g e régóta érv már 
egy-egy szó onomatopoetikus eredete mellett. Az alakváltozatok gazdagsága 
gyakran jellemző azonban nem onomatopoetikus szavakra is (1. bélyeg, csalán, 
fuszuly, fülemüle: TESz.), másfelől viszont onomatopoetikus szavak is lehetnek 
alakváltozat nélküliek (károg: BÁRCZI: Szók.2 24). Míg azonban az előbbiek 
szabályos rendbe állíthatók, az onomatopoetikus szavak alakváltozatai nem 
függnek szabályos megfelelésekként össze (BÁRCZI: UO.). Figyelembe veendő 
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azonban, hogy ha csak egy nyelvváltozat (például a köznyelv vagy valamely 
nyelvjárás) onomatopoetikus szavait vizsgáljuk, az összmagyar szempontú 
zűrzavar leegyszerűsödik, sőt általában nem is lehet szeszélyes összevissza
ságról beszélni (1. MNy. 67: 178—9, 68: 106—7). 

4.2. Morfológia 
4.2.1. A TESz. első két kötetében a hangutánzó, hangfestő, hangutánzó

hangfestő és gyermeknyelvi eredetűnek minősített címszavak és alcímszavak 
együttes száma 818. Ebből 590 (72,1%) ige, 228 (27,8%) névszó. A névszók 
közül 61 elvonással igéből, 55 pedig szinkron szempontból is fölismérhetően 
igei tőből képzéssel jött létre. Azaz: az onomatopoetikus névszók több mint 
fele onomatopoetikus igéből keletkezett ; onomatopoetikus ige lényegesen több 
van, mint névszó. 

4.2.2. Az 590 ige közül szinkron szempontból 479 (91,2%) párhuzamos 
képzésű, mint például csep-eg : csep-ereg : csepp-en (ezeknek nincs önállóan 
élő tövük). 93 (15,7%) igésítő képzős, mint például a battyog (ezeknek passzív 
tövük sincs, végződésük azonban képzőnek felel meg). 14 (2,3%) tőige, mint 
például csesz, köp. 4 ige (0,6%) ikerítéses alakulásmódú, mint például az ihog-
vihog. Jól mutatják a számok: az onomatopoetikus igék legjellemzőbb tulaj
donsága az, hogy valamilyen képzőre végződnek (97,7 százalékuk — szinkron 
szempontból — képzőre végződik). Képzőre végződésük nem azt jelenti azon
ban, hogy hagyományos értelemben vett származékszavakkal van dolgunk. 
Ezen igék másik fontos jellemzője ugyanis az, hogy — eltekintve a 2,3%-ot 
kitevő tőigéktől — képző nélküli, önálló élő tövük nincs4 (1. BENKŐ: MNy. 
50: 258—9, 59: 290, MNyTört. 310; BÁRCZI: Szók.2 32; 1. még MNy. 67: 175—8). 
Az onomatopoetikus igék képzőre végződése az igei szófaj képzőre végződésé
vel függ össze. Az a tendencia vált ugyanis általánossá a magyarban — a többi 
finnugor nyelvben is kiteljesedőben van —, hogy az igéket a névszóktól morfo
lógiailag is világosabban elkülönítendő minden új ige valamilyen képzővel 
születik és lép a nyelvbe (1. NyK. 74: 332—3). Ez a tény magyarázza GOMBOCZ 
véleményét: ,,Az igék — úgy látom — általában véve tovább megőrzik hang
utánzó jellegüket, mint a belőlük származott névszók" (MNy. 9: 389). Igen, 
mert az igéket képzőik védik. Az igék szóvége lezárt, a névszóké nyitottabb a 
morfológiai változások előtt. 

A fenti tendencia még egy etimológiai szempontból hasznosítható tanul
sággal szolgál: amikor az új igéknek képzővel való születése általánossá vált 
(a magyarban ez a honfoglalás körüli időben történhetett) , n o m e n v e r b u m 
nem jöhetett létre többé már, mivel az igésítő képzővel való ellátottság szük
ségszerűen igei, tehát egyfajta szófajúságot jelölt csak. Ha tehát valamely 
onomatopoetikus szó nomenverbum jellegű, nagy valószínűséggel korai kelet
kezésűnek gondolhatjuk (kivételek lehetségesek természetesen). 

4 Ez a jelenség más nyelvek onomatopoetikus igéire is jellemző; vö. például: finn 
és észt (1. a 2.1.1. fejezetet); vogul: SZABÓ DEZSŐ: [az onomatopoetikus igék körében] 
„alapszavát soknak nem sikerült meglelnem, s lehet, hogy némelyiknek nem is volt soha 
-y (képző) nélküli alakja" (NyK. 34: 66); török: H. MARCHAND: „In manchen Fällen 
existiert nur die Erweiterung . . . während der Stamm als unabhängiges Wort nicht 
begegnet" (Oriens 6: 54; 1. még BTJDENZ: NyK. 2: 340 — 59); német: W. HENZEN: Deutsche 
Wortbildung.3 Tübingen, 1965. 6; W. FLEISCHER: Wortbildung der deutschen Gegen
wartssprache. Leipzig, 1969. 292, 294; angol: H. KOZIOL: Handbuch der englischen Wort
bildungslehre. Heidelberg, 1937. 26; H. MARCHAND: The Catégories and Types of Present-
Day English Word-Formation. München, 1969.2 397-428. 
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Fontos jellemzője ezen igéknek, hogy párhuzamos képzésű egyedeiknek 
a képzőszembenállás alapján kikövetkeztethető töve nem válik önállóan élő 
igévé (a magyarban — a TESz. két kötete alapján — csupán egy kérdőjeles 
kivétel lenne, mert a dúz „valószínűleg elvonás eredménye"). 

A képzők alapján az onomatopoetikus igék keletkezésének idejére vonat
kozólag is kaphatunk némi útbaigazítást. A legrégibb onomatopoetikus ige
típus a magyarban képző nélküli, a legújabb -g gyakorító képzős, illetőleg -g 
gyakorító: -n mozzanatos korrelációjú. A kettő között időben első helyen a 
gyakorító -d és a -gat, a mozzanatos -t, valamint a -dul : -dit képzőpár emlí
tendő, amelyeket az -/ gyakorító és az -ít, -nt mozzanatos képző követett — 
természetesen nem kivételtelen érvénnyel (1. BÁRCZI: Szók.2 27 kk.). Jól tud
juk azonban, hogy igésítő képzős alakulatok, valamint párhuzamos kép
zésű származékok nemcsak az onomatopoetikus igék körében fordulnak elő: 
az előbbiek jellemzik jőve vény igéinket, az utóbbiak pedig jövevényigék, ősi 
eredetű igék körében egyaránt előfordulnak. Jövevényigéink képzéstani szem
pontból viszonylag kevés fejtörést okoznak azonban, mivel más és lényegesen 
kevesebb számú képzővel (denominális -/ és -íroz) honosodnak meg, mint 
amelyekkel az onomatopoetikusok születnek, másrészt pedig párhuzamos 
származékaikat a csak jövevény igéken jelentkező -ál : -íroz képzőpárral képezik 
(de vö. dajnál : dajnároz TESz. dajnál a.; vö. még MNy. 67: 178). Problémát 
elsősorban a más képzővel meghonosodó onomatopoetikus jövevényigék 
jelenthetik (ezekre vö. MNy. 67: 174—5). ősi eredetű igéink között is gyakori 
a párhuzamos képzésű. Ezek azonban nem az onomatopoetikus igékre jellemző 
gyakorító -g: mozzanatos -wkorrelációjúak (például: akad : akaszt,apad : apaszt, 
árt : árlik), sőt a finnugor eredetű, képzőkkel bővült onomatopoetikus igék 
— a kérdőjelesen finnugor eredetű csepeg : cseppen, csillog : csillan és a csorog : 
csurran kivételével — sem, mint például fakad : fakaszt, forog : fordul, foszlik : 
foszt, stb. Azok az ősi eredetű igéink viszont, amelyek nem párhuzamos kép
zésnek, részint tőigék (ad, áll, él, hal), részint ugyan képzőkkel bővültek, de 
nem azokkal, amelyek az onomatopoetikus igéket jellemzik (alkot, avat, fest). 
Az igék képzőelemeinek korrelativ vizsgálata tehát hasznos fogódzókat ad az 
etimológia számára is. 

További jellemzője az onomatopoetikus igéknek a szócsaláddá terebélye
sedés. Eme tulajdonságukat a jőve vény igékkel való összehasonlításuk szem
beötlővé teszi (1. MNy. 67: 178). 

4.2.3. Az onomatopoetikus n é v s z ó k között a szóvéget tekintve egy 
végződésű s más szóból, illetőleg szavakból nem vezethető le a TESz. első két 
kötetében a bog, búb, fing, fos, hurut és a köp. Egy végződésű a fittyfiritty, 
kikirikú, kukorikú stb. is, ezek azonban levezethetők bizonyos természeti 
hangsorokból éppúgy, ahogy az indulatszavakból és az állatterelőkből, -hívo
gatókból alakult névszók (bece, boci, cika, coca, csina, gica) is. Ide sorolandók 
a hangutánzó eredetű madárnevek is, jóllehet nem mind egy végződésű, de 
etimonjuk — az utánzott madárhang — többnyire világos (bibic, cinege, cinke, 
csér, huhu, kakukk, kuvik, libuc, lile, lilik, stb.). A többi kivétel nélkül vagy több 
végződésű (például a gyüge : gyüggyő, gigya), illetőleg ha egy végződésű is, 
más szóelemmel, zömmel igével áll első fokú genetikai rokonságban (például a 
lögymör, vö. lötyög vagy a csárma, vö. csárog), ezért etimológiai összefüggései 
alapján megfejthető (megemlítendő, hogy differenciálatlan összmagyar kor
puszról van szó, ezért vö. BÁRCZI: Szók.2 24). Mint látható, a névszók szóvége 
erősen változékony, illetőleg labilis. Legjellemzőbb képzőjük, illetőleg vég-
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ződésük az -aj-e (nem dönthető el minden esetben, hogy képzésről van-e szó 
vagy sem) és az -ajj-ej. Az onomatopoetikus névszókra nem, illetőleg csak rész
ben jellemző az igék körében tapasztalható — s az etimológiát nagyban segítő 
— képzőkorreláció: a párhuzamos képzésű származékok. A névszók vizsgá
latában viszont segítségünkre vannak/lehetnek a következők: 1. az indulat
szóból létrejött névszók (számuk kevés, vö. például hacacáré, happáré, hopp, 
iá, kukk) eredetének a megállapítása, ha az indulatszó és a belőle szófaji át-
csapással alakult névszó egyaránt él, egyszerű feladat az etimológus számára; 
ez vonatkozik általában 2. állatterelő, -hívogató és -űző szavak főnevesült 
változataira, illetőleg a belőlük képzett származékszavakra (boci, coca, csina), 
valamint 3. azokra az állat — elsősorban madár — nevekre, amelyekben az állat 
hangját, énekét megjelenítő hangsor vált az illető állat nevévé (huhu, kakukk,. 
kuvik, stb.). 

5.0. A jelentéstannak az onomatopoetikus szavak etimológiai vizsgá
latában nagyon fontos szerepe van (ebben a közleményben csak futólagosan 
érintjük e szerteágazó, sok problémát fölvető témakört). Erre a tényre min
denekelőtt MÉSZÖLY GEDEON (SzegFüz. 3: 87—143, Népr. és Nytud. 1: 225— 
32, 2: 31, ÓmSzöv. 36—8), majd őt követően NyÍRi (Népr. és Nytud. 5—6: 
66—61, 12: 47—52) hívta föl a figyelmet. Fontos, megszívlelendő megállapítása 
NYÍRinek a következő: ,,Hangutánzó eredetű szavak jelentésfejlődésére jel
lemző az, hogy eredeti jelentésében hangjelenséggel együtt járó hangjelenségre 
vonatkozás sok esetben eltűnik a társadalmi tudatból, és tisztán igei cselek
vésnek lesz a kifejezője az eredetileg hangutánzó szó" (Népr. és Ny tud. 12: 
49; 1. még BENKŐ idézett cikkeit: passim). Két körülmény — sajnos — nehezíti 
azonban a jelentéstani fogódzó használatát. Elsősorban az, hogy az onomato
poetikus szavak szótörténete általában nagyon foghíjas (1. GOMBOCZ: MNy. 
9: 387; JESPERSEN: Die spräche 400; BÁRCZI: Szók.2 22—3, 30—1, MNyÉletr. 
251; BENKŐ: MNyTört. 75; stb.), ami sok esetben eleve lehetetlenné teszi a 
NYÍRitől helyesen megfogalmazott jelentésváltozásnak a megállapítását. 
Másodsorban pedig a kellő szótörténeti adatoltság hiányában — akár elis
merjük, akár nem — nagy tere van — az egyáltalán nem szándékos — szub
jektív beleérzéseknek, belemagyarázásoknak (1. GOMBOCZ: MNy. 9: 387; 
B Ü H L E R : Sprachtheorie 208, 214; BÁRCZI: Szók.2 30; stb.). 

6.0. A jövevény onomatopoetikus szavak. — Onomatopoetikus szavak 
éppúgy átkerülnek egyik nyelvből a másikba, mint a szókincs más eredetű 
elemei. Míg azonban a nem onomatopoetikus jövevényszavak eredetének meg
fejtése megbízható módszerek és kritériumok segítségével, kellő mennyiségű és 
minőségű forrásanyag, illetőleg intuíció birtokában általában elvégezhető, 
egy-egy onomatopoetikus szó jövevény voltának a bizonyításakor az onomato
poetikus szavak eredetvizsgálatából következő speciális bökkenőkkel találjuk 
szemben magunkat. Vannak természetesen olyan átvett onomatopoetikus 
szavak, amelyek jövevény voltának a bizonyítása kevés nehézséggel jár. Az a 
kritérium, amellyel ez bizonyítható több esetben is, a következő: ,,ha külön
böző nyelvekbeli, főleg hosszabb hangtestű szavak pontosan egyeznek, s azon
felül az egyik nyelv alaktani rendszerébe pontosan beleillenek, a másikban 
viszont szokatlan alakulásúak és alakváltozatokat sem igen mutatnak föl . . ., 
átvételről beszélhetünk" (BÁRCZI: Szók.2 21). A következő (elül álló) szavak 
például bizonyítottan jövevény onomatopoetikus elemek: magyar hahotál <C 
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szláv, vö. szlovén hahotáti 'hahotázik' (TESz. hahota a.), gargarizál < latin 
gargarizare ' torkot öblít, gargarizál' (TESz.; W A L D E — H O F M A N N : LatEtWb. 
I, 583), fricska <C szlovák frcka 'valakinek az orrára stb. adott pöccintés' 
(TESz.), német pissen, angol piss : 'pisál' < francia pissier 'ua.' (KLUGE: 
DtEtWb. 2 0 ; PARTRIDGE: Or. 498; WARTBURG: FEW. VIII , 587; BATTISTI— 
ALESSIO: DizEt l t . IV, 2949 pisciare a.; M E Y E R — L Ü B K E : REW. 543; GAMILL-
SCHEG: F rEtWb. 705 pissat a.), észt klaperdama < ném. klappern, klirisema < 
ném. klirren, kloppima << klopfen, plumpsatama < ném. plumpsen, plärisema < 
ném. plärren, trampima <C ném. trampeln, stb. (V. VÄRV: Eesti NSV Teaduste 
Akadémia Toimetised. Ühiskonnateaduste Seeria. 1966, Nr. 4: 481); svéd 
skria 'kiált, üvölt' < ófelnémet scrían [újfelnémet schreien] 'ua. ' (HELLQUIST: 
SvEtOb. I I , 947), osztják Saht- 'klirren' <C zűrjén zoled 'ua.', sümijt- 'lärmen' 
< orosz myMemb 'ua.' (TOIVONEN: FUF. 32: 88; STEINITZ: DialEtWbOstj. 
270; vö. még VASMER: RussEtWb. I I I , 436 uiyM a.), erza-mordvin uiAënadeMC 
'utÄenHymb' < orosz uiAenamb 'paskol, (vízben, sárban) tocsog' (V. HALLAP: 
ESA. 1956: 93; 1. még VASMER: RussEtWb. I I I , 410 tUAënamh a.), cseremisz 
£dr, fsdk 'Heuschrecke, Grille' < csuvas édr, uídk 'ua.', zűrjén mykaitny 'brül
len <von Rindern) ' < orosz Mbmartih 'ua.' (SUSToim. 29:88), szerb-horvát 
ficfïrïc 'ficsúr, piperkőc', szlovák N. fit'firit"félkegyelmű, semmiházi ember' < 
magyar fittyfiritty (TESz. fittyfiritty a.), román hais 'állatterelő szó' < magyar 
hajsz (TAMÁS: NytudÉrt . 40. sz. 360—2); stb. 

6.1. Az esetek nem kis részében azonban az átvett onomatopoetikus 
szó idomul a honi onomatopoetikusokhoz, amit az a tény is csak gyorsít, hogy 
jelentése alapján az átvett onomatopoetikus szóelem azonnal besorolódik a 
meglevők közé. Másfelől viszont éppen az onomatopoetikus szavakat jellemzi 
az, hogy — expresszivitásukat megőrzendő — hangtani tekintetben megtűrik, 
sőt kedvelik a rendhagyót, az idegenszerűt (1. 4.1.2.). Mindkét körülmény 
megnehezíti a maga módján a világosan látást az etimológus számára (1. 
SCHUCHARDT: MNy. 12: 280; J E S P E R S E N : Language 409; SAARESTE: Eesti 
Keel 1927:167; RAVILA: Vir. 1952: 273; MARCHAND: Oriens VI(1953), 53; 
E. ITKONEN: Kiéli ja sen tutkimus 349—50; stb.). A legnagyobb nehézséget 
annak az eldöntése jelenti, hogy két vagy több szomszédos nyelv azonos vagy 
hasonló hangzású és jelentésű onomatopoetikus szava egymástól független 
alakulat-e (ősi örökség vagy külön nyelvi produktum), vagy pedig valamilyen 
irányú kölcsönzés (1. például TESz. condra a.). Elvileg háromféle magyarázat 
lehetséges ilyen esetekben: 1. a szóban forgó elemek mindegyike genetikailag 
egymástól független, külön nyelvi produktum. Ebben az esetben hasonlóságu
kat a hangutánzáson-hangfestésen alapuló elnevezéssel magyarázzuk; vö. 
például a csiripel, csóka, kakukk, mormol szavakat s hasonló hangzású idegen 
nyelvi megfelelőiket (TESz.). — 2. Az egyik nyelv adott szava egy szomszédos 
nyelv valamely onomatopoetikus elemének az átvétele. Ilyen például a dávoria, 
hahotál, gargarizál, fricska stb. a magyarban (TESZ.). 3. A vizsgált szó egy 
honi szóelemnek valamely idegen nyelvi szó hatására módosult, illetőleg 
létrejött változata, ötvözete. Az idegen szó hatása megmutatkozhat a honi 
szó alakjában, jelentésében vagy mindkettőben egyaránt; vö. például: ,,A ka
limpál 4. jelentésének kialakulásában, illetőleg elterjedésében . . . a szintén 
hangutánzó eredetű ném. klimpern 'zongorázik' is közrejátszhatott" (TESz. 
kalimpál a.); továbbá: ,,a (mosztol) szóban két különböző eredetű [ti. magyar 
onomatopoetikus és egy bajor-osztrák] szóelem is keveredhetett" (TESz. 
mosztol a.); ide sorolandó véleményem szerint a Fertő mellékéről közölt N. 



GONDOLATOK AZ ONOMATOPOÉZIS KUTATÁSÁRÓL 17 

kruszpol 'koptat, nyű, vásít {csizmát)' (MNyszet. I I I , 242) is: az onomato-
poetikus eredetű koszpol ~ kuszpol 'koptat, nyű, rongál, vásít, szaggat' 
(MTSz.) keveredett a német krispeln 'puhít <bőrt>' szóval, illetőleg nyelvjárási 
változataival (vö. A. KÖVESI : MNyj. 2: 79). A finn susuttaa (sussutada, stb.) 
'hyssytellä, tuuditella lasta nukkumaan ; dúdolva, ringatva elaltatja a gyereket' 
kiformálódásában is számolnak idegen (svéd) hatással a finn etimológiai szótár 
szerkesztői: ,,Onomatop. sanoja, joissa voi olla vierasta vaikutustakin, vrt . 
ruots. sussa 'uinailla, nukkua' . . ." (SKES.). 

Annak megítélésében, hogy az említett lehetőségek közül adott esetben 
melyiket fogadjuk el, természetesen az etimológus személye is fontos szerepet 
játszik. Ugyanazon szó eredetkérdését másként láthatja az egyik, másként a 
másik kutató. Vannak olyan esetek is, amelyeknél a rendelkezésre álló adatok 
alapján nem lehet dönteni, ezeknél tehát mind a belső onomatopoetikus eredet, 
mind az átvétel körülbelül egyformán valószínű; vö. például babrál, bögöly, 
cavira, cibere, hemzseg, léha, mosztol, mutyi, 1. még condra (TESz.), finn pursto 
(SKES.); vö. még KANNISTO: FUF . 17: 141; TOIVONEN: F U F . 32:100—2; 
R É D E I : Die syrjänischen Lehnwörter im Wogulischen 173. 

6.2. A talán általánosnak mondható gyakorlat az, hogy amennyiben 
jövevénynek tar tha tó vagy vélhető szó esetében az onomatopoézis gyanúja 
merül föl, a kölcsönzést jóval kevésbé valószínűnek ítélik azon meggondolásból, 
hogy az onomatopoézis természetéből következőleg hasonló alakú és jelentésű 
szavak genetikailag, földrajzilag egymástól független nyelvekben is keletkez
hetnek. Ezen az alapon utasít el sok etimológus korábbi jövevényszó-magya
rázatokat (vö. például: EtSz. I, 215 babrál a., 553 buja és bufli a., 554 1. búg a., 
790 csacsi a; KNIEZSA: SzlJSz. 823 gólic a., 837 harákol a., 842 hörpités a., 
874 kukucskál a., 913 pisa a., 937 rücsköt a.; B E N K Ő : MNy. 58: 87—90, 59: 
286—97; SKES. pilli, pullea, reipas, rievä, riipiä a.; STEINITZ: DialEtWbOstj. 
301 särdmt- a., 253 Sö%- a.; R É D E I : Die syrjänischen Lehnwörter im Woguli
schen 175 cülc a., 177 lémés a.; stb.). SCHIICHARDT — az EtSz. babrál címszava 
ürügyén és kapcsán — így nyilatkozott 1916-ban:, , I t t és nemcsak itt , úgy látszik, 
az az alapgondolat, hogy hangutánzás és kölcsönvétel (legalább egyidejűleg) 
kizárják egymást. Én más állásponton vagyok . . . Egy idegen szó átvételét 
hangutánzó jellege elősegítheti . . ." (MNy. 12: 280; németül in: Schuchardt-
Brevier 188). Nyilván igaza van ScHUCHARDTnak. ö azonban az említett elv 
túlhajszolása ellen lépett föl (az EtSz.-ban is vannak természetesen onomato
poetikus jövevényszavak; vö. I, 393 bicál a., 539 brinkol a., 540 brizgál a., 
541 bruncsog a., 1248 csviringol a., 1283 dávorikol a., I I , 1082 gargarizál a.). 
A probléma nem is ez, hanem az, hogyan tudjuk megnyugtatóan tisztázni az 
említett típusú szavak eredetkérdését. Onomatopoetikus szavakról lévén szó, 
különösen is figyelembe veendők a következők: a vizsgált szó alakváltozatai 
(vö. például KNIEZSA: SzlJsz. 915 pizse a.), a vele összefüggő köznyelvi és 
nyelvjárási szóelemek, tehát a szó családja (ha van ilyen); szóföldrajzuk; mor
fológiai szerkezetük; jelentésük. Ricsaj szavunk például jó magyar onomato
poetikus szónak látszik első pillanatra. Hangalakja, végződése (vö. robaj, 
zörej), jelentése is ezt látszik támogatni. Mivel azonban családtalan, a vele 
összefüggésbe hozható szlovák rycaj 'rikoltozás, ordítozás' viszont nem, a ricsaj 
jövevény voltában aligha kételkedhetünk (KNIEZSA: SzlJsz. 465). A pisál 
idegen eredetét viszont azért vethetjük el, mert a szónak számos alakváltozata 
él az egész magyar nyelvterületen (pisil, pësël, pesel, pösöl, pössent; pisa, pis, 
pes, pös 'húgy', stb.), s morfológiai szerkezete is onomatopoetikus eredetre 

2 Nyelvtudományi Közlemények 7 6 / 1 - 2 . 
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mutat (képzői, elvonással főnév jött létre belőle), éppen ezért „teljesen hibásan 
keresik e szó eredetét idegenben" (KNIEZSA: SzlJsz. 913 pisa a.). Vannak el
döntetlen esetek is: a hemzseg igéről Kiss LAJOS (MNy. 57: 477kk. és SZABÓ 
GÉZA: MNy. 63: 210kk.; 1. még TESz.; a gica névszóról TESz. gica2 és Kiss 
L A J O S (Nyr. 95: 268). 

6.3. Az onomatopoetikus jövevényigék vizsgálatában a magyarban 
többé-kevésbé jól alkalmazható morfológiai fogódzó van segítségünkre: míg 
a ,,normális" jövevényigék -l, illetőleg -íroz (-éroz) képzővel lépnek be nyel
vünkbe (néhány kivétel van csupán, vö. MNy. 67: 174), az onomatopoetikus 
jövevényigék általában -g gyakorító képzővel honosodnak meg. Ennek az az 
oka, hogy a magyarba átkerült jövevény onomatopoetikus igék a magyarba 
kerülve is megőrzik onomatopoetikus jellegüket, ezért analogikusán a magyar 
onomatopoetikus igék legjellemzőbb és legproduktívabb képzőjét veszik föl 
(kell fölvenniük). Az tehát, ha egy jövevényige -g képzős, önmagában nem 
lehet akadálya az egyeztetésnek egyfelől, másfelől meg arra mutat, hogy az 
átvett ige — nagy valószínűséggel — onomatopoetikus jellegű (1. Kiss L A J O S : 
MNy. 57: 478—9; 1. még MNy. 67: 175). I t t azonban fölmerül néhány bizony -
talanító tényező. Az átvevő nyelv szemszögéből ugyanis nem minden szó 
onomatopoetikus, amely az átadóban az, másrészt viszont az átvevő nyelvben 
olyan átvett szavak is onomatopoetikusnak tűnhetnek, amelyek az átadó 
nyelvben egyáltalán nem azok. (És fordítva is természetesen.) így például 
a szlovák nyelvhatár melletti magyar nyelvjárásokban a szlovák brtfzgat" fröcs
köl' igét, jóllehet az onnomatopoetikus, mégsem -g képzővel vettük át (ebben 
nyilván nagy szerepe volt a birizgál hatásának is); vö. brizgál, brizgál, bridzgol 
' turkál az ételben, belepiszkál valamibe' (TESz. birizgál a.). Ezzel szemben a 
nem onomatopoetikus szlovák strikat 'fecskendez' ige -g képzővel honosodott 
meg; vö. sztrikog 'ua. ' (KNIEZSA: SzlJsz. 512). Az onomatopoetikus román 
bîlbîi 'dadog' (CIORANESCU: DiccEtRum. 81) sem -g képzővel került át a 
moldvai csángóba, vö. bilbijál, bilbijil 'ua.' (MÁRTON: Nytu&Ért. 66. sz. 96). 
A -g képzővel meghonosodott jövevény onomatopoetikus igékhez képest 
ezeknek a száma nem számottevő, bár a jövevény onomatopoetikus igék 
együttes száma sem sok (pár kivétellel mind nyelvjárásiak). Elképzelhető 
azonban az is, hogy az -l képző csak azokban a nyelvjárásokban járult, illetőleg 
járul jövevény onomatopoetikus igékhez, amelyekben e képző onomatopoeti
kus töveken is produktív (volt). Ezt igeképző-leírások hiányában az etimológus 
nem döntheti el, miként azt sem, volt-e, van-e, s ha igen, milyen fokú két
nyelvűség azon a területen, ahol a vizsgált szó kölcsönződött. Az átvételekben 
-ilyen vagy olyan formában- ugyanis ez is tükröződik. 

Megjegyzendő még, hogy a jövevény onomatopoetikus szavak — főként 
a névszók — körében fokozottabb mértékben kell népetimológiás változ
tatásokkal, alakításokkal, illetőleg ennek a lehetőségével is számolnunk. 

6.4. Onomatopoetikus szavak jövevény voltát valószínűsíthetjük hang
tani kritériummal is. Mint föntebb szó volt róla, a megszokottól eltérő hang
struktúrájú, mássalhangzó-torlódásos szókezdetű onomatopoetikus szó kevés 
van a magyarban, s azok is consonans + t eleműek. Ha tehát valamely vizsgált 
szó más típusú mássalhangzó-torlódású szó elején (s ha egyéb körülmények is, 
mint például a vegyes hangrendűség, ezt támogatja), akkor az illető szó jöve
vény voltában szinte biztosak lehetünk. Vö. például a következő jövevény 
onomatopoetikus szavakat: brizgál, bruncsog, hrápog, mraucsog, smatrog, szre-
pog, sztrikog (<szlovák; 1. KNIEZSA: SzlJsz.; BÁRCZI: Szók.2 30; Kiss L A J O S : 
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MNy. 57: 478—9), Henceg, krëncëil, szternutál ( < román; 1. MÁRTON: NytudÉrt . 
66. sz. 97), plundra, trampli (<német ; BÁRCZI: i. h.). 

7.0. Az alapnyelvi onomatopoetikus szavak. — Az a föltevés semmivel 
nem cáfolható, hogy onomatopoetikus szavak a nyelvfejlődés korábbi szaka
szaiban, tehát például a finnugor vagy az uráli együttélés idején is jöttek létre. 
Az összehasonlító történeti nyelvtudomány eredményei alapján ilyen jellegű 
szavaknak az alapnyelvben való keletkezését tényként fogadhatjuk el. Egzakt 
módon, minden kétséget kizáróan azonban egyetlen onomatopoetikus szó 
alapnyelvi eredete sem bizonyítható. Azok a rokon nyelvi onomatopoetikus 
szavak ugyanis, amelyek összehasonlító egybevetése alapján a föltett közös 
előzmény kialakulását az alapnyelv idejére tesszük, kivétel nélkül lehetnek 
külön nyelvi alakulatok is (hasonlóságukat az onomatopoézis természete 
magyarázza.) Egyetértünk VÉRTES EniTtel abban, hogy onomatopoetikus 
szavak jövevény voltát többnyire könnyebb megállapítani, mint a nyelvünk 
külön életében keletkezett onomatopoetikus szavakat az alapnyelviektől el
választani (Nyr. 89: 162). Nem csoda tehát, hogy hangtanilag nem kifogásol
ható egyeztetéseket is elutasítottak, elutasítanak az egyeztetett szavak ono
matopoetikus jellegére való hivatkozással (vö. például: EtSz. I, 1155 csordul 
a.; SzófSz. csordít a.; SKES. pätkä és tappaa1 a.;TESz. csér1 a.; 1. mégToivONEN: 
FUF. 19:124, 182, 22: 139—40; stb.). Milyen alapon beszélünk mégis alapnyelvi 
onomatopoetikus szavakról? 

7.1. A MSzFgrE. első két kötetében 26 onomatopoetikus szó, illetőleg 
tőmorféma keletkezését teszik az (uráli, finnugor, ugor) alapnyelvre. További 
23 szónál számolnak a külön nyelvi keletkezés lehetőségével is. Az a 26 szó, 
amelynek alapnyelvi eredeztetése a szótár szerint valószínű, a következő: 
{hangutánzó) köszörül, {hangutánzó jellegű) csap, csókol, csorog, daru, fakad, 
fecske, fekély, fing, folyik, fúj, fúr, harkály, holló {hangutánzó-hangfestő) forog, 
{hangfestő jellegűek) bog, csillog, facsar, farag, fos, foszlik, fő, lepke, mar, 
{gyermek-, illetőleg dajkanyelvi) eme, ipa; a következők alapnyelviek, külön 
nyelviek egyaránt lehetnek: «(hangutánzó) buzog, csepeg, csikorog, forr, {hang
festő) ásít, bonyolódik, csilland, csillapodik, csíp, csúcs, csukorodik, csúp, dagad, 
dorgál, enyeleg, iramodik, laza, lebeg, mosolyog, {gyermek-, illetőleg dajkanyelvi) 
anya, apa, atya, csecs. Lássuk, milyen tanulsággal szolgálnak e szócikkek. Az 
első csoport szavaiban a hangmegfelelés általában szabályos, alapnyelvi 
onomatopoetikus jelleget az etimológiai magyarázat szerint — ahol ilyen van — 
a tárgyalt szó, illetőleg szavak palatális-veláris változata (fakad, fekély), 
sokféle alakvariánsa (lepke), jelentése (csorog), valamint amiatt tesznek föl, 
hogy hasonló alakú és jelentésű onomatopoetikus szavak más nyelvekben is 
vannak (folyik, eme, holló). Négy ebbe a csoportba sorolt szó szabálytalan 
hangmegfelelésű (bog, csillog, fos, fő): szabálytalanságukat onomatopoetikus 
jellegükkel magyarázzák (a bog esetében hivatkoznak széles körű elterjedt
ségükre s hasonló idegen nyelvi szavakra is a szó alapnyelvi keletkezésének 
lehetőségét bizonyítandó. E szócikk magyarázó része mintaszerű.) A másik 
csoport szavaiban a hangmegfelelésekkel vannak kisebb-nagyc hb problémák, 
de nem magyarázzák ezt az illető szavak onomatopoetikus jellegével (ahogy a 
bog, csillog, fos, fő esetében): az onomatopoetikus jelleg i t t — a csëcs, csëpëg 
és az iramodik kivételével — érvként szerepel az alapnyelvi eredet lehetősége, 
illetőleg valószínűsége e l l e n (vö. például: „Az egyeztetés a szócsalád hang
festő jellege miatt bizonytalan": bonyolódik a., „Hangfestő jellegűek, ezért 
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etimológiai összetartozásuk bizonytalan": dorgál a.). A következetesség elve 
azt kívánta volna, hogy akkor a hangtani megfelelések tekintetében nem 
tökéletes csillog, fos, fő is ebbe a csoportba kerüljön. A MSzFgrE. szerkesztői
írói azonban — nagyon helyesen — más körülményeket is gondosan mérle
geltek. Legfontosabb kritériumukon: a hangtani megfelelésen, valamint a 
jelentésbeli magyarázhatóságon kívül fontos szerepet ju t ta t tak annak a kö
rülménynek is, hány rokon nyelvből vannak megfelelők, azaz: milyen elter
jedtségig valamint hogy milyen jellegű az illető szó/szavak a finnugorságban. 
Tekintettel voltak továbbá az idegen nyelvi megfelelőkre is (vö. például csil
lapodik a.). Megítélésem szerint a MSzFgrE. az onomatopoetikus szavak alap
nyelvi eredeztetésének dolgában helyesen, sőt követendően jár t el (vö. még 
LAKÓ tömör és világos sorait, amelyekkel a szótárnak e szavakkal kapcsolatos 
álláspontját okolta meg: 16). E tekintetben középhelyet foglal el a — nem 
alaptalanul, de talán túlzottan — tartózkodó finn (SKES.), s az egybevetései
ben és következtetéseiben több esetben is túl messze menő zűrjén ( L Y T K I N — 
GULJAJEV) etimológiai szótár között (vö.: P . PTJLKKINEN: Vir. 1963: 95; 
BERECZKI: NyK. (70: 450). 

7.2. Vannak-e, s ha igen, milyen speciális fogódzók az etimológiai vizs
gálat általános kritériumain kívül, amelyek segítségünkre lehetnek onomato
poetikus szavak alapnyelvi eredetének a valószínűsítésében? A következők 
említendők meg. 

7.21. Az ún. n o m e n v e r b u m o k . Mint föntebb (4.2.2.) szó volt 
róla, a magyar nyelv nyelvemlékes korszakában az új igék képzővel lépnek 
a nyelvbe, azelőtt viszont tőalakban születtek. Az új igék képzővel való 
születése tendenciájának az általánossá válása azt is jelenti, hogy nomenver
bum e tendencia uralomra jutása után nem, vagy csak igen kivételesen jöhetett 
létre. Ez azt jelenti, hogy ha onometopoetikus nomen verbum eredetét vizs
gáljuk, jó okkal számolhatunk igen korai keletkezésével, amely körülmény 
viszont — ha más tényezők is ebbe az irányba mutatnak — jelentős mértékben 
valószínűsítője lehet az illető szó ősmagyar vagy alapnyelvi eredetének. 

7.22. A hangrendváltó tövek, azaz a p a l a t á l i s - v e l á r i s v á l 
t o z a t o k . A hangrendi párhuzam fontos jellemzője az onomatopoetikus 
szavaknak Az a körülmény például, ha az egybevethető rokon nyelvi szavak 
többsége vagy legalábbis több közülük, illetőleg több nyelvcsoportból is 
(például ugor, volgai, finnségi ág) palatális-veláris változatú, azt valószínűsíti, 
hogy az illető szavak alapnyelvi eredetűek s hogy az alapnyelvi szó nagy való
színűséggel hangrendváltásos (s részint ezért is) onomatopoetikus szó lehetett 
(1. VÉRTES: Nyr. 89: 163). Palatális-veláris változatú szavak visszavezethetők 
a közfinnig (OJANSUTT: Vir. 1903: 117; SATJKKONEN : Vir. 1962: 343), de voltak 
már az ugorban is (1. MSzFgrE. fakad és fekély a.). Ha ezt sikerül kimutatnunk 
a finnugorság többi ágából is, nagy lépést teszünk előre onomatopoetikus sza
vak alapnyelvi eredetének a valószínűsítésében. A palatális-veláris pároknak 
etimológiai kritériumként való felhasználására vö. a finnben P . SAUKKONEN 
cikkét (Eräs etymologiointiperiaate: Vir. 1962: 342—3), az osztjákban STEI -
NITZ (DialEtWbOstj. 249 *cdy, *coy a., 279 samhrj slj a.); 1. még VÉRTES: i. h. 
163—4; MSzFgrE. csillog, fakad, fekély a. 

7.23. A p á r h u z a m o s k é p z é s ű s z a v a k . Mint föntebb 
láttuk, az onomatopoetikus igék legkarakterisztikusabb morfológiai jegye az, 
hogy az önállóan nem élő tőhöz különböző szinonim és antonim képzők 
járulnak. Minél régebbi a szó, annál valószínűbb, hogy szócsaláddá terebé-
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lyesedett párhuzamos képzők segítségével. Ezeknek a párhuzamos képzésű 
szavaknak a finnugor nyelvekbeli vizsgálata is kecsegtet némi eredménnyel 
(1. VERTES: i. h. 163). 

7.24. I t t említendő meg az a gondolat, hogy differenciálnunk kellene a 
rokon nyelvi és idegen nyelvi onomatopoetikus megfelelők között (KÁLMÁN 
B É L A : NyK. 64: 347—8). Rövid megfogalmazásban: ha rokon nyelvekben 
hasonló hangalakú onomatopoetikus szóval jelölnek valamit, idegen nyelvek
ben nem, akkor egy fokkal valószínűbb, hogy a rokon nyelvi szavak esetleg 
genetikailag is összefüggnek (példákat 1. KÁLMÁN: i. h.). A valószínűsítéshez 
természetesen az is szükséges, hogy a finnugorság több ágából is legyen ada
tunk s hogy ezek körében is föllelhetők legyenek az onomatopoetikus szavak 
sajátosságai, illetőleg néhány közülük.5 

K I S S J E N Ő 

Gedanken über die Onomatopoetikforschung in einigen 
finnisch-ugrischen Sprachen 

Ziel der Arbeit ist es, einen kurzen Überblick über die Erforschung der onomato
poetischen Wörter — in erster Linie aufgrund der ungarischen, finnischen und estnischen 
Fachliteratur — unter besonderem Hinblick auf die neueren Ergebnisse zu liefern. Die 
Betonung liegt auf der Berücksichtigung von Verfahren, die sich als wirksam und anwend
bar erweisen. 

In der Einführung werden die ungarischen, finnischen, estnischen, russischen, 
deutschen und englischen Fachausdrücke behandelt, mit denen diese Sprachen diejenigen 
vollkommen neuen Produkte bezeichnen, die von den in der Sprache bereits vorhandenen 
Elementen unabhängig sind (abgesehen von den gelegentlich an ihrer Bildung beteiligten 
Suffixen), also die sogenannten lautnachahmenden und lautmalenden Wörter und Inter
jektionen sowie Wörter der Kinder- und Kleinkindersprache und weiterhin solche Wörter, 
mit denen man Tiere treibt, lockt und jagt. Die Arbeit befaßt sich jedoch nur mit den 
lautnachahmenden und lautmalenden Wörtern. 

Ein besonderes Kapitel behandelt die synchronen Spezifika der onomatopoetischen 
Wörter und zwar ihre charakteristischen Suffixe, ihre Suffixkorrelationen, ihre phone
tische Struktur, die palatal-velaren Varianten, Geminationserscheinungen usw. Die Mit
einbeziehung dieser für onomatopoetische Wörter typischen Spezifika sowie die Veran
schaulichung durch Beispiele aus finnisch-ugrischen Sprachen waren deshalb notwendig, 
weil man die etymologische Untersuchung dieser Wörter nur bei Berücksichtigung dieser 
Faktoren methodisch durchführen kann. 

Zuerst werden die einzelsprachlichen onomatopoetischen Wörter, dann die ent
lehnten onomatopoetischen Elemente und schließlich die onomatopoetischen Wörter der 
Grundsprache behandelt. Der Verfasser der Arbeit betont, daß bei der Untersuchung 
der onomatopoetischen Wörter — hauptsächlich der Verben — das morphologische Krite
rium das sicherste ist und daß es sich empfiehlt, die Aufmerksamkeit in erster Linie auf 
die Verben zu richten, da diese ihren onomatopoetischen Charakter im allgemeinen besser 
bewahren (die Verbalsuffixe schützen ihn nämlich). Die charakteristischste Eigenschaft 
der onomatopoetischen Verben ist die, daß sie erstens auf ein Suffix enden und daß 2) die 
auf ein Suffix endenden Verben keinen selbständig vorkommenden Stamm haben. Weiter 
treten 3) an den selbständig nicht vorkommenden passiven Stamm auch mehrere (syno
nyme und antonyme) Suffixe an, und die so entstandenen parallelen Ableitungen bilden 
eine spezifische, für onomatopoetische Verben typische Korrelation. 4) Erweitern sie sich 
häufig zu einer Wortfamilie. Typisch für die onomatopoetischen Wörter sind 5) die Gemi
nation und 6) die palatal-velaren Varianten, 7) die große Zahl der Abwandlungen und 
8) die Tatsache, daß diese sich nicht regulär entsprechen. 9) Vermischen sie sich häufig 

5 RÉDBI KÁBOLYnak hasznos tanácsaiért, valamint lektori véleményében kifej
tet t bírálatáért megjegyzéseiért ezúton is köszönetemet fejezem ki. 
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morphologisch und auch semantisch und 10) weicht ihre phonetische Struktur häufig 
von der gewohnten ab usw. 

Bei der Untersuchung der Lehnwörter ist das lautliche Kriterium wichtig: um 
seinen expressiven Charakter zu bewahren, behält das übernommene onomatopoetische 
Wort meistens seine ungewöhnliche Lautstruktur bei. Die entlehnten onomatopoetischen 
Wörter haben im allgemeinen keine Wortfamilie. Die wortgeographische Untersuchung 
dieser Wörter bedeutet für den Etymologen eine wichtige Hilfe. 

Bei der Untersuchung der aus der Grundsprache stammenden onomatopoetischen 
Wörter können uns die folgenden Anhaltspunkte als Hilfe dienen: 1) wenn das unter
suchte Wort den Charakter eines Nomen-Verbums hat, dürfte es sich mit großer Wahr
scheinlichkeit um ein Wort sehr alten Ursprungs handeln, da Nomen-Verba nur in früher 
Zeit entstanden (im Ungarischen ist z. B. seit der Landnahme, d. h. seit dem 9. Jahr
hundert, wahrscheinlich kein einziges, eventuell ganzausnahmsweise einige, entstanden). 
2) Wenn die vergleichbaren Wörter in mehreren finnisch-ugrischen Sprachzweigen als 
palatal-velare Varianten vorkommen, weist auch dieser Umstand auf den onomato
poetischen Ursprung hin. 3) Wenn die vergleichbaren finnisch-ugrischen Wörter parallele 
Bildeweisen zeigen, weist dies darauf hin, daß sie in alter Zeit entstanden sind ; so dürfte 
ein gemeinsamer passiver Stamm dieser Wörter gelegentlich in sehr früher Zeit entstan
den sein. 4) Wenn die onomatopoetischen Wörter in verwandten Sprachen mit einem 
Wort mit ähnlicher Lautgestalt etwas bezeichnen, in fremden Sprachen aber nicht, dann 
ist es um einen Grad wahrscheinlicher, daß die Wörter der verwandten Sprachen even
tuell auch genetisch zusammenhängen. 

JENŐ K I S S 


