
Az észt nyelv tipológiai hovatartozásának problémája* 

1. A finnugor nyelvek tipológiája mind az általános, mind a finnugor 
nyelvészet kevéssé művelt területei közé tartozik. Igaz, maga a nyelvtipológia 
is, annak ellenére, hogy egyidőben született a történeti és összehasonlító 
nyelvészettel, csak az utóbbi évtizedekben emelkedett az önálló tudományos 
diszciplína rangjára. Konkrét nyelvcsaládok tüzetes és átfogó vizsgálatára 
mind a mai napig is elsősorban a történeti—összehasonlító kutatás vállalkozik, 
míg a tipológiában inkább egyes kiragadott nyelvek kontrasztív vizsgálatára 
vagy egyes részrendszerek összevetésére kerül sor. A finnugor nyelvcsalád 
hagyományosan mostoha területe volt a tipológiai vizsgálódásoknak. Csak 
az utóbbi évtizedben került egy-egy nyelvtudományi konferencia témakörébe 
az agglutináló nyelvek és konkrétan a finnugor nyelvek tipológiája, s csak 
mostanában szaporodtak meg az ezen nyelvekről írott tipológiai dolgozatok. 
Ezek alapján ma már általánosnak mondható az a nézet, hogy a korábban 
agglutinatívnak ta r to t t finnugor nyelvek „nem egyenlő mértékben" aggluti-
natív típusúak, s rendszereikben itt-ott más típusra valló elemek is felbukkan
nak. Ez az a felismerés, mely a finnugor nyelvek tipológiai elemzését (és egy 
későbbi időpontban talán az uráli nyelvcsaládét) érdekessé, sőt izgalmassá 
teszi. 

Jelen dolgozatunkban természetesen nem egy ilyen átfogó vizsgálat 
alapjait kívánjuk megvetni, hiszen figyelmünk csak egy finnugor nyelvre, 
az észtre korlátozódik. Választásunk azonban nem véletlenszerű, ennek a 
nyelvnek a vizsgálata ugyanis komoly tanulságokkal szolgálhat egy sokkal 
szélesebb ívű kutatás számára is. Még azt a kijelentést is megkockáztathatjuk, 
hogy az észt nyelv ilyen irányú jellemzése kulcskérdése a finnugor nyelvcsalád 
tipológiai rendszerezésének, ugyanis olyan elvek, szempontok és definíciók 
rögzítésére késztet, melyekre más, e szempontból talán kevésbé bonyolult 
nyelvek megítélésekor (mint, mondjuk, a magyar vagy a permi nyelvek) nem 
lenne ilyen egyértelműen szükség. 

Az észt nyelv problematikussága ugyanis abban áll, hogy szerkezetére 
nem egy olyan vonás jellemző, mely nemcsak a finnugor nyelvek többségében, 
de jószerével még a legközelebbi rokonaiban sem lelhető fel. E tulajdonságai 
alapján az észtről már régebben is mondogatták, hogy „nem tipikus finnugor 
nyelv", újabban viszont egyenesen arról van szó, hogy nem is agglutinatív 
típusú ! (Az ilyen megítélések még akkor is az észt nyelvre irányítják a tipoló-
gus figyelmét, ha világosan látja, hogy az ilyesfajta kijelentésekben több 

* Részlet a szerző azóta elkészült értekezéséből (1. NytudÉrt . 85. sz.) — A szer
kesztőség. 
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az „összbenyomás", mint a rendszeres kutatás nyújtotta alap.) A sok, szóban 
és írásban elhangzott ilyesfajta vélemény közül kiemelkednek R Ä T S E P 1 és 
SKALIŐKA2 idevágó kijelentései. 

Egy nagyobb terjedelmű (még megjelenésre váró) munkában a közel
múltban a magyar, a finn és az észt nyelv összehasonlító elemzése során arra 
a meggyőződésre jutottunk, hogy az észt nyelv efféle „kirekesztése" az aggluti
náló nyelvek közül nem megalapozott. Az alábbiakban igyekszünk e meg
győződésünket részletesebben bizonyítani, ha teljességre nem is törekedhetünk. 

2. Bár a szisztematikus elemzés azt kívánná, hogy az észt nyelv szer
kezeti-tipológiai jellemzőinek feltárását a nyelvi szintek szerint rendszeresen, 
„alulról felfelé", fonológiai szinttől a mondattani szintig hajtsuk végre, 
éppen e két „szélső" szint, tehát a fonológiai meg a tulajdonképpeni mondat
tani (szintagmán felüli) szint taglalására most nem térhetünk ki részletesen. 
A fonológiai szintet bízvást elhagyhatjuk (még ha az észt fonémarendszer 
a maga hármas hosszúsági korrelációs soraival meg az első és nem első szó
tagok fonémaállományának gyökeres különbségével bármilyen nem tipológiai 
célú leírásnak csemegéje lenne is), hiszen bizonyítékul aligha tekinthető: mind 
a mai napig nyílt kérdés, hogy a fonológiai rendszerek milyen tanulságokkal 
szolgálhatnak a szerkezeti-tipológiai értékelések számára. Csak annyi világos, 
hogy az egyes nyelvek típusa és fonológiai rendszere között nincsen triviális 
kapcsolat, ugyanakkor valószínű, hogy a típus milyensége távolabbról mégis
csak körülhatárolja azon lehetséges fonémarendszerek körét, melyek az adott 
típusú nyelv hangalaki megformálásának eszköztárát képezhetik. (A fonológiai 
szint ez irányú kutatását főleg az nehezíti, hogy a fonémáknak tulajdonképpeni 
szemantikája nincsen, s ezért nem tehető fel a tipológiában szokásos formában 
az a kérdés, hogy milyen eszközt használ fel az adott nyelv ugyanazon jelentés 
kifejezésére, melyre a vele összehasonlított nyelv vagy nyelvtípus ilyen és 
ilyen megoldást • talál. ) 

Ami a mondattani szintet illeti, ot t a helyzet nyilvánvalóan másként áll, 
hiszen a mondat tipizálása minden tekintetben lehetségesnek látszik. I t t a 
kérdés, ellenkezőleg, úgy merül fel, hogy szükséges-e a mondattani tanulságok 
figyelembevétele egy nyelv tipológiai hovatartozásának megállapításához? 
Engedtessék meg ezúttal részletesebb indoklás mellőzésével azt a hipotetikus 
választ adni e kérdésre, hogy nem szükséges. Hipotézisünk röviden úgy fogal
mazható, hogy azok a mondattani jegyek, melyek nyelvtípusonként különbö
zőek lehetnek, az alaktani (elsősorban morfológiai és szintagmatikai) tipikus 
jegyek függvényei, még egyszerűbben: a szó és szintagma típusa meghatározza 
a mondat típusát. Ha e sejtésünk helyes (a mai kutatás nyújtotta adatok alap
ján véleményünk szerint ezt egyelőre sem bizonyítani, sem cáfolni nem lehet), 
akkor elméletileg is megalapozható egy nyelv alapvető tipológiai megítélésénél 
a mondattan figyelmen kívül hagyása. A mi esetünkben ehhez még egy gyakor
lati érv járul: azon jelenségek közül, melyek alapján az észt nyelvet nem-
agglutinatív (mondjuk ki végre: flektáló) típusúnak ítélték, egy sem tartozik 

1 RÄTSEP, H., Die Typen der verbalen Rektionsstruktur und die Sprachtypologie 
in Hinsicht auf das Estnische. In: Theoretical Problems of Typology and the Northern 
Eurasian Languages. Bp . 1970. 129 — 134. 

1 SKAIÍIŐKA, V., Über die Typologie der finnisch-ugrischen Sprachen. In: CSIFTJ, 
Helsinki 1968. Uő.: A magyar nyelv tipológiája. Nyelvtudományi Értekezések 58: 296 — 
299. 
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az észt nyelv mondattanához, s így ezen érvek cáfolata is meglehet ez utóbbi 
nyelvi szint érintése nélkül. 

3" A morfonológiai, a morfológiai és a szintagmatikai szintet kell tehát 
szemügyre vennünk. Előre is elmondhatjuk (nem mondunk újat vele), hogy 
a klasszikus és részben a modern tipológiai kísérletek egyik lényeges hiányos
sága éppen abban állt, hogy nem választották el világosan az egyes nyelvi 
szintek jelenségeit, s ennek következtében mind a terminológiában, mind 
a típusrendszerezésekben káoszt teremtettek. Különösen" a morfológia és morfo-
nológia tényeinek elegyítése okozott nagy kárt, mert ily módon logikai ellent
mondáshoz jutottak, s a nyelveket egymást minden elképzelhető kombináció
ban metsző halmazokra „osztották fel".3 A különböző nyelvi szintek tanulsá
gainak hiányos elemzése meghatározott nyelvek vizsgálata esetében is félre
vezető lehet, mint az alábbiakból is kitűnik. 

3. 1. A morfonológia a morfémák fonológiai felépítésének és a morfémák 
anyagi elhatároltságának (a morfémahatárok élességének) tanulmányozásával 
áll a tipológus rendelkezésére. 

Az első témakörben mindenekelőtt a tőtan tanulságai érdekesek szá
munkra. Az agglutinatív nyelvek tőmorfémáit a XIX. sz.-i nyelvtipológia 
élesen elhatárolta aflektáló nyelvekéitől, mondván: az agglutináló nyelvekben 
a szó töve változatlan és változtathatatlan minden formáns előtt, a (precízen 
meg nem határozott) ,,belső flexió" (értsd: a tőmorféma alternációja) pedig 
a flektáló és inkorporáló, azaz „formával rendelkező" (STEINTHAL, MISTELI) 
nyelvek monopóliuma. Ha tehát egy agglutinatív elven felépült szóalakból 
elvesszük az összes affixumot — vallják a klasszikusok —, megkapjuk a tövet 
önálló szó (szótári alak) formájában.4 Egyedül Fortunatov engedett meg „belső 
flexiót" az agglutinatív nyelvekben,5 de nézeteivel majdnem egyedül maradt, 
a tipológusok közül többen a tővariációt a flektálónak tar to t t indoeurópai 
nyelvek sajátjának tekintették. Mindebben a zavar oka volt a „belső flexió" 
terminus változatos értelmezése is. Mi a magunk részéről I. A. MELCSUK defi
nícióját tartjuk egyedül célszerűnek,6 mely szerint a b e l s ő f l e x i ó : 
meghatározott jelentések kifejezése k i z á r ó l a g a szótő megváltoztatása 
révén. A belső flexió tehát, mint jelentésváltozás kísérte alakváltozás, a m o r-
f o l ó g i a i s z i n t jelensége. Ettől világosan megkülönböztetendő a m o r-
f o n o l ó g i a i t ő a l t e r n á c i ó , amely nem más, mint fakultatív vagy 
obligatorikus tővariánsok megjelenése az egyéb jelentéseket hordozó affixu
mok környezetében. A belső flexiónál tehát k i z á r ó l a g a t ő a l a k , míg 
a morfonológiai alternációnál a k ü l ö n b ö z ő a f f i x u m o k a jelentés-
különbség hordozói. Példák belső flexióra: angol foot : feet, német Bruder : 
Bruder, orosz noAynamb : nonymimb, francia monsieur [mosiö:] : messieurs 

3 Példa rá az egész „klasszikus" nyelvosztályozás F . ScHLEGELtől FoRTUNATOvig, 
különösen SCHLEICHER, STEINTHAL és MISTELI rendszere. A különböző logikai (ill. nyelvi) 
szinten álló jelenségek szembeállításának buktatóira már SAPIR is rámutatott , amikor a 
közkeletű „agglutináció" — „flexió" szembeállítást bírálta. E. SAPIR, Az ember és a nyelv, 
Budapest 1971. 61. kk. 

4 Vö. PecJmpMaTCKHH, A.A. : ArrjiioTHHaijHH H <J)y3Híi Kan ppe TeHÄemjHH rpaMMaraHec-
Koro crpoeHHji cjioBa. In : Mop(J)OjiorKrcecKafl THnojiorHíi H npoöjieiwa KJiaccH^HKaijHH jrauKOB. 
MocKBa—JleHHHrpaÄ 1965. 64—92. U ő : BBeaeHHe B íöHKOBefleHHe. MocKBa 1967. 

"OopTVHaTOB, O. <t>.: H36paHHbie TpyflH. TOM I. 1956. 153. kk . 
• MejibHVK, H. A.: O «BHVTpeHHeH ({WICKCHH» B HHAoeBponefiCKHX H CCMHTCKHX »3biKax. 

Bfl. 1963. Xe 4. 27-40 . 
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[mesiö:] stb. Példák tőmorféma-alternációra: angol telis : tol-d, német Mann : 
Männ-er, orosz 6poiu-y : 6poc-uiUb, francia fait [fe] : fais-ons [foz-ö] stb. A pél
dákból is látható, hogy e két jelenség merőben más természetű. Mármost milyen 
tanulságokkal szolgál egy nyelv klasszifikaciós megítélésekor a morfonológiai 
tőalternáció és a belső flexió megléte vagy hiánya? Leszögezhetjük a követ
kezőket: Mind a flektálónak, mind az agglutinálónak nevezett nyelvekben 
a tő jelentés egyéb jelentésekkel való kibővítésének a l a p v e t ő módja 
az affixáció. (A különbség, mint látni fogjuk, az affixumok minőségében van.) 
Az agglutinatív típus a tőjelentésen kívül elvileg minden jelentéstartalmat 
affixumokkal fejez ki. Ezért a belső flexió mint a tő jelentéshalmozásának 
jelensége idegenebb az agglutináló típusú nyelvektől, mint a morfonológiai 
tőalternáció, amely a jelentéstől független megnyilvánulás, s mely a szóalakok 
típusának kérdését önmagában még nem dönti el. 

Mármost az észtben például a névszói tővariancia viszonylag igen válto
zatos képet mutat . A különböző magán- és mássalhangzó-alternációk (köztük 
a fokváltakozás) eredményeképpen az egyes tővariánsok oly mértékben eltér
hetnek egymástól, hogy az észtül nem tudónak még összetartozásuk is furcsá
nak tűnik, vö. pl. uba 'bab' : SgGen oa : Sglll uppa; sugu 'rokonság' : SgGen 
800 stb. Az összes tőtípust figyelembe véve hét, potenciálisan különböző tővál-
tozattal kell számolnunk (egyébként a magyarban is !), melyek közül a leg
gazdagabb tőtípusnak hat, a legszegényebbnek meg egy változata van. A hét 
potenciális változat: 1. a SgNom töve, 2. a SgGen -0 morfémája előtti tővál-
tozat, 3. a SgPt töve, 4. a Sglll képzésére szolgáló tőalak (erre még vissza
térünk), 5. a PIGen töve, 6. a PIPt töve és 7. a P1I11 rövidebb variánsának 
töve. Ezt a hét tövet kell ismernünk ahhoz, hogy bármely lehetséges névszói 
alak „kiszámítható" legyen F Bemutatunk néhány tőtípust az egyalakútól 
a hatalakúig: 

1. kőne beszéd' pea 'fej' vars ' szár' sőber 'barát' kâsi 'kéz' 
2. kőne- pea- varre- sőbra- käe-
3. kőne- pea- var- sőpr- kät-
4. köne- pea- varre- ~ var- sőbra- ~ sőpra- kätte (~k 
5. kőne- pea- var- sőpra- kä-
6. kőne- pä- vars- sőpr- käs-
7. kőne- pä- ~ pea- var- sőbra- ~ sobr- kä-
U) (2) (3) (4~ 5) (6) 

Az észt tőtípusok nagy többsége a fenti példákhoz hasonló megoszlást mutat . 
A Sglll variánsára azonban vissza kell térnünk. Néhány tőtípusnál ugyanis e 
helyen affixum nélküli tővariánsok is felléphetnek, például tuba 'szoba': Sglll 
tuppa, käsi 'kéz' : Sglll kätte, rida 'sor' : Sglll ritta stb. Ezekben az esetekben 
nem lehet szó analitikus tőmorféma-alternánsról + -0 morfémáról (mint a 
SgGen esetében), hiszen e tőből más alakokat nem képeznek, a belső tagolást 
pedig semmi sem támasztja alá (tehát pl. ritta ^ rit -f- ta, hiszen sem a szó 
töveinek rendszereiben nincs további példa rit- tőre, sem az 111 ragjai között 
nem találunk -ta alakú morfémát). Ily módon tehát szintetikus tővariánssal 
állunk szemben, a tő puszta változata fejezi ki a nyelvtani jelentést is, s ez 

7 Ez nem vonatkozik a melléknevekre, ahol a fokozásnál még két új, tehát más 
esetben elő nem forduló potenciális tővariáns léphet fel. 
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meghatározásunk szerint nem egyéb, mint belső flexió. A belső flexió viszont, 
mint mondottuk, nem jellemző az agglutinât!v nyelvekre, a flektáló nyelvek 
sajátja. El kell fogadnunk tehát, hogy ez flektív vonás, de hogy miként 
befolyásolja az észt nyelv típusáról alkotott ítéletünket, arra majd a statisz
tikai számításoknál visszatérünk. Mindenesetre jegyezzük meg, hogy csak 
az egyik szám egyik esetének egyik lehetséges változatáról van szó. 

A morfonológiai szint másik jelenségcsoportja, mely a típus elbírálása 
szempontjából hagyományosan szóba jön, az agglutináció és fúzió témaköre. 
(Sapir óta tudjuk, hogy í g y és e z e k a fogalmak állíthatók szembe egy
mással, nem pedig az agglutináció és a flexió.) Az agglutináció és a fúzió nem 
egyéb, mint a morfémák egymáshoz kapcsolódásának (főleg az affixummorfé
mák tőhöz és egymáshoz illeszkedésének) két lehetséges technikája. Aggluti-
náción olyan morfémakapcsolást értünk, melyben az egymáshoz illesztett 
morfémák morfonológiailag változatlanok maradnak, vagy/és a morféma-
határok élesen látszanak.8 A fúzió pedig a morfémakapcsolás olyan módja, 
melyben a morfémák fonológiai felépítése a kapcsolódás révén jelentősen meg
változik, a kapcsolódó objektumok részlegesen vagy teljesen egymásba forrnak, 
a morf émahat árok nem világosak, esetenként meghatározhatatlanok.9 SAPIR 
klasszikus angol példáit ismételhetjük meg: agglutinatív alakulat a farm-er, 
good-ness; fúziós a height, depth, az utóbbiakban sem az affixumaiktól meg
fosztott tövek nem önállóak, sem az affixumok nem tipikusak. Az észtben teljes 
fúzióra egyáltalán nincs példa (a söna 'szó' : PIPt sőnu, muna 'tojás' : PIPt 
mune, puha 'szent' : PIPt pühi szerű alakulatokról taxonomikusan megállapít
ható a tökéletes agglutinatív szerkezet), részlegesre is jóval ritkábban, mint 
mondjuk a magyarban vagy a finnben. (Vö. mégis: mis-ki 'valami' :mida-gi 
'valamit' és ehhez hasonlók.) Általában elmondható, hogy a névszó- és ige
ragozás és a szóképzés jó részét az agglutinatív affixáció jellemzi. 

összefoglalva megállapíthatjuk, hogy morfonológiai szinten gazdag tőva-
riációjávai az észt nyelv eltávolodik ugyan az ún. „tisztán agglutinatív" típus 
követelményeitől, de egy erősen körülhatárolt esetet kivéve nem jellemző rá 
a flektáló nyelvek két eklatáns morfonológiai vonása, az introflexió és a fúziós 
morfémakapcsolás. (Az előbbi persze, szigorúan véve, morfológiai jelenség is, 
sőt elsősorban az.) 

3.2. A morfológia minden idők nyelvtipológiájának központi kérdésköre 
volt. A klasszikus nyelvtipológia és a XX. századi gyakorlati tipológia nagy 
része alapvető feladatának ugyanis a szóalakok tanulmányozását tar tot ta , 
s ezen belül azt vette és veszi figyelembe, hogy a szóalakon belül (már ahol 
szóalakról értelmes beszélni) milyen típusú morfémák kapcsolódnak egymás
hoz, s hogy milyen a morfémakapcsolás technikája. Az utóbbi kérdésre mai 
strukturális nyelvleírásunkban a morfonológiai vizsgálatok adnak választ, 
de a morfémák minősége a morfológia problémája. A tipológiában azonban a 
morfológia a deszkriptív elemzésben használt értelmezésnél nagyobb távlatokat 
kap, pontosabban: a morfológiát és szintagmatikát együtt vizsgáljuk. Az előbbi 
a szóalakon belül egymáshoz kapcsolódó morfémák minőségével foglalkozik, 
az utóbbi pedig a szintagmák morfológiai felépítésével. Az együttes tárgyalást 

8 Agglutináción voltaképpen csak ezt volna szabad érteni. A gyakorlatban azonban 
ezt a szót az agglutináló típus megjelölésére is használják (jobb híján mi is ezt tesszük), 
s ez nem kevés félreértéshez vezethet. 

9 Ezen belül részlegesnek mondható a fúzió, ha a morfémák fonológiai felépítése 
megváltozik, de a morfémahatárok világosak. 
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a tipológiai elemzés sajátos természete indokolja. A tipológiában ugyanis szi
gorúan véve nem lehet csak egy nyelvről beszélni. Bármit állítson a tipológus 
egy nyelv tulajdonságairól, azt mindig más nyelvek jellegéhez viszonyítva 
állítja. A típus mindig a maga fajfogalmának típusa, mely azonban csak konk
rét nyelvekből absztrahálható. Nyíltan vagy rejtetten tehát mindig össze
hasonlításról van szó, ez esetben viszont nem szabad szem elől tévesztenünk, 
hogy a kifejezés síkján az egyes nyelvek szintjeik felhasználása tekintetében 
különböznek (azonos tartalmakat más-más nyelvi szinten fejeznek ki). így a 
tipológiának együtt kell tárgyalnia mindazon nyelvi szinteket, melyek egyaránt 
tartoznak a tartalom és a kifejezés síkjához (olyan nyelvek esetében, ahol 
mondattani jelenségek, pl. a szórend, a nyelvtani tartalom kivetülésének is 
fontos eszközei, a fent említett két szintet a mondattannal is együvé kell 
vennie). Mindez azonban nem jelenti a különböző szintű jelenségek egybe-
mosását. 

Elemzésünk —- s szerintünk a gyakorlati nyelvtipológia — központi 
kérdése: az analitizmus és szintetizmus. Egy nyelv tipizálásának kérdése azon 
múlik, hogy összes magasabb nyelvi szintjére nézve külön-külön s végül össze
gezve megállapítottuk-e analitikus vagy szintetikus jellegét. A morfológiai— 
szintagmatikai elemzésben ehhez három objektumot kell részletesen meg
vizsgálnunk: 

a) a morfémákat, melyek természete döntő jelentőségű a szerkezeti 
nyelvtipológia számára, az agglutináló és flektáló nyelvek legalapvetőbb 
különbsége ugyanis affixummorfémáik természetében van: az előbbiek túl
nyomórészt analitikus (egy grammatikai jelentést hordozó), az utóbbiak pedig 
szintetikus (alaktanilag oszthatatlan, de több grammatikai jelentést hordozó) 
segédmorfémákat használnak; 

b) a közvetlen szintagmákat (azaz olyan több, szabad morfémából álló 
szószerkezeteket, melyek a maguk komplexitásában egy általában affixu
mokkal alakult elemekből álló rendszerbe illeszkednek, pl. az igeragozás egyes 
analitikus alakjai); 

c) a tulajdonképpeni szintagmákat (azaz az ún. kiterjesztett szerkeze
teket, vagyis az elsődleges mondatrészeket és bővítményeiket együtt), ahol 
a morfémák analitikus vagy szintetikus voltának kérdése magasabb szinten 
merül fel: hatósugarukat tekintve. (Erről részletesebben 1. alább.) 

Kezdjük tehát a legfontosabb affixummorfémákkal. Tekintsünk át először 
is egy észt deklinációs paradigmát ! 

Sg. Pl. 

jalg 'láb' 
jala-0 
jalg-a 

jala-d 
jalga-de-0 
jalg-u-0 

jala-sse J 
jalga j 

[jalga-de-sse 
\jal-u-sse 

jala-s [jalga-de-s 
[jal-u-s 

jala-st 
[jalga-de-st 
\jal-u-st 

Nom. 
Gen. 
Pt . 

111. 

Iness 

Elat. 



AZ ÉSZT NYELV TIPOLÓGIAI HOVATARTOZÁSÁNAK PROBLÉMÁJA 2 9 

AU. jala-le [jalga-de-le 
\jal-u-le 

Adess. jala-l \jalga-de-l 
\jal-u-l 

Abl. jala-lt [jalga-de-lt 
\jal-u-lt 

Transi. jala-ks \jalga-de-ka  
[jal-u-ks 

Term. 
Ess. 
Abess. 
Com.—Instr. 

jala-ni 
jala-na 
jala-ta 
jala-ga 

jalga-de-ni 
jalga-de-na 
jalga-de-ta 
jalga-de-ga 

Azért választottunk egy meglehetősen bonyolult ragozású fokváltako-
zásos szót, hogy láthassuk, mennyiben problematikus az észt deklináció tipo
lógiai szempontból. Mindenekelőtt válasszunk külön három problémát. Az első 
a tőváltakozas kérdése, erről már a fentiekben szóltunk. A második a többesjel 
morfémájával kapcsolatos. A legáltalánosabb a -d, -dej-te alakú többesjel, ezek 
funkciója nem- vitatott. Ami a jalul-szerű alakok jal-u-l felosztását illeti, erre 
két okunk is van. Először is az juj fonéma láthatólag nem tartozik a tőhöz, 
következésképpen affixum; s a szóalak egész jelentését, valamint a tő és az 
esetvégződés jelentését összevetve csak többesszámjel lehet. Másrészt az -i-
többesjel analógiája is támogatja ezt a felosztást (vö. pl. ose 'hely' Pllness 
aseme-te-s ~ aseme-i-s, P1A11 aseme-te-le «~ aseme-i-le stb.). Ezek a jalus, 
asemeis féle alakulatok tehát analitikusak. Velük kapcsolatban át is térhetünk 
a harmadik kérdésre, a ragmorfémák természetére. Az i t t említett szóalakok 
a PIPt alakjával vannak összefüggésben, melynek többféle ragmorfémája van. 
Legáltalánosabb a -sid szintetikus morféma (leíró szempontból semmiféle belső 
osztása nem megalapozott), mely a SgGen tövéhez járul, tehát egymaga fejezi 
ki a többes számot és a részelő esetet. A PIPt-nak ezenkívül van még (-i)-d 
és -0 végződése is, ezeknek analitikus volta taxonomikusan bizonyítható. 
Az egyes számi illatívusz egyik alakja, mint fentebb tárgyaltuk, szintetikus 
(példánkban a jalga alak, mely szerkezetileg eltér a vele látszólag egyező parti-
tívuszi jalg-a alaktól), további lehetséges alakjaiban analitikus ragmorfémák 
szerepelnek. A 14 esetalak közül tehát kettőnél (és ott is csak az egyik számban), 
bizonyos típusoknál szinteticizmussal találkozunk. Az arány azonban vitatha
tatlanul az analitikus alakok oldalára billenti a mérleget. Felmerül a kérdés: 
vajon mondhatjuk-e ezek után, hogy az észtben több deklináció van? A kér
dést bármely nyelvre nézve az dönti el, hogy léteznek-e (s ha igen, milyen 
arányban) olyan allomorfok, azaz azonos grammatikai tartalmat kifejező rag
morfémák, melyek tőtípusonként oszlanak meg. Például az oroszban a SgDat 
lehetséges morfémái közül az -u alakú, az -i alakú és az -e alakú különböző 
típusú névszókhoz járul, hiszen ugyanezen szavak a többi esetben is eltérő 
ragokat kapnak. A különböző deklinációk megléte flektáló vonás (vö. pl. 
a latin közismert öt deklinációját). Mi a helyzet az észtben? Az kétségtelen, 
hogy azokban az esetekben, ahol több morfémavariáns is van, ezek rendszerint 
típusonként, obligatorikusan járulnak egy-egy tőtípushoz (nem úgy, mint 
a finnben, ahol a választás sok esetben fakultatív, a sankari 'hős' szó PIGen 
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alakja például egyaránt lehet sankar-i-en, sankare-i-den, sankare-i-tten, san-
kar-t-en vagy sankare-i-n). Az észtben a helyzetet a többes jelek bizonyos alter-
nációja is bonyolítja. Mindez azonban mit sem változtat azon a tényen, hogy 
tizennégy esetalak közül tizenkettő végződései mindkét számban, minden szó
tőhöz járulva azonos fonológiai felépítésűek. Ilyen arányok mellett aligha lehet 
különféle deklinációkról beszélni. Más kérdés, hogy az észt nyelvkönyvek hét 
ragozási osztályt, s ezeken belül légiónyi alosztályt tartanak számon. Ez ugyanis 
annak a következménye, hogy a nyelvtanulónak tudnia kell, hogy éppen az 
említett esetvégződések és többesjelek tekintetében mikor melyik variánst 
válassza, s ráadásul a különböző tőtípusokkal, magánhangzóalternációkkal 
és a fokváltakozással is meg kell birkóznia. Hogy ebből a szempontból az észt 
deklináció ilyen bonyolult, az keserves tény a nyelv tanulója számára, de ennek 
nem szabad megtévesztenie a tipológust, akinek az egész rendszert kell szem 
előtt tartania. Nem érthetünk tehát egyet Skaliökával, aki így nyilatkozik: 
„Im Estnischen . . . ist . . . die Homonymie und Synonymie der Endungen . . . 
und die Zahl der Alternationen so groß, daß man schon von verschiedenen 
Deklinationen sprechen darf. . ."10 Az észt deklináció egész rendszerének 
jellege ezt a nézetet valójában nem igazolja. 

3.3. A névszóragozás tárgyalása átvezet a közvetlen szintagmához. Igen 
sok nyelvben, így az észtben is, az esetragokon kívül számon kell tartanunk 
egy sor analitikus névszói szerkezetet, melyek nagyjából elölj árószó + névszó 
(-f esetrag) vagy névszó ( + esetrag) -f- névutó szerkezetűek. A közhiedelem 
szerint az agglutinatív és flektáló nyelvek között az analitikus névszói szerke
zetek terén az a legnagyobb különbség, hogy az előbbiek főleg névutókat, 
az utóbbiak pedig prepozíciókat használnak. Valójában ez részint nem is igaz 
(az észtben és a finnben például igazán szép számmal vannak elöljárók is, 
flektáló nyelvekben is vannak névutók), részint, s ez a lényeg, felszínes különb
ségtevés. A perdöntő eltérés az ilyen jellegű szerkezeteknél és a csupán eset
raggal ellátott szóalakoknál egyaránt az, hogy az adott szóalak milyen fokon 
szintetikus ill. analitikus. Ez jól látható, ha különböző típusú nyelvek azonos 
tartalmat kifejező szerkezeteit vetjük össze. Például figyeljük meg a rákkal 
szemben kifejezés megfelelőit az alábbi mondatokban: 

magyar: A rákkal szemben ma még tehetetlenek vagyunk. 
finn: Nykyään me olemme vielä voimattomia syöpää vastaan. 
észt: Käesoleval ajal me oleme veel vöimetud vähktove vastu. 
orosz : ílpomue pam Mbi ceroflHH emë öeccHJibHbi. 
német: Gegen den Krebs sind wir heute noch unmächtig. 
francia: À présent nous sommes encore impuissants contre le canser. 
angol: At présent we are still powerless against cancer. 

Ha a fenti példamondatok névutós ill. prepozíciós kifejezéseit összehasonlítjuk,, 
látjuk, hogy analitizmus és szintetizmus szempontjából három csoportra osz
lanak : 

a) a rák-kai szemben b) npomue pana c) contre le canser 
syöpä-ä vastaan gegen den Krebs against cancer 
vähktove-0 vastu 

10 SKALIŐKA V., Über die Typologie . . . 497. 



AZ ÉSZT NYELV TIPOLÓGIAI HOVATARTOZÁSÁNAK PROBLÉMÁJA 3 1 

Az a) csoportba tartozó kifejezések szerkezete ugyanis egyaránt tő -f- anali
tikus esetrag -f- viszonyszó (értelmezésünk szerint tipikusan agglutinatív ala
kulat) ; a b) csoportba tartozó kifejezések tő -f- szintetikus esetrag szerkezetűek 
(vagy az eset másfajta szintetikus kifejezési módjáról van szó, mint például 
a német esetében a szintetikus — esetet és számot kifejező — névelőről), 
s ezek a flektáló nyelvekre jellemzők; a c) csoportba pedig olyan alakok tar
toznak, melyeknek tagjai egytől egyig analitikus és szabad morfémák, a viszony
szók elhagyásával azt kapjuk, amit alapalaknak vagy szótári alaknak szokás 
nevezni (legfeljebb „szótári alakú" névelővel megtoldva). Az idetartozó szer
kezetek izoláló jellegűek. A viszonyszók elhagyása után fennmaradó névszói 
alak jellegében mutatkozó különbségek tehát sokkal lényegesebbek, mint 
a viszonyszó pozíciója. Ilyen meggondolások alapján az idetartozó észt szer
kezeteket egyértelműen agglutinatívnak tarthatjuk, még ha az észtben fel
tűnően nagy is az elöljárószók száma. 

A névszóragozással kapcsolatban van egy másik jelenség is, melyet 
az észt nyelv flektálóvá válásának bizonyítékaként fel szoktak hozni, neveze
tesen a birtokos személyjelezés hiánya. Valóban feltűnő ez a jegy, hiszen 
a finnugor nyelvek többsége birtokos személyjeleket használ, s az ilyen szó
alakokkal szembeállítva a megfelelő észt szerkezetek meglehetősen idegen-
szerűén hatnak. Például a magyarral és a finnel összevetve: 

észt: minu isa 
sinu isa 
téma isa 
minu isa-l 
minu isa-le 
minu isa-lt 
sinu isa-lt 
téma isa-lt 
stb. 

Szó se róla, a távolabbról rokon magyar és finn nyelv megoldása i t t 
sokkal közelebb állónak látszik (a Px és Cx különböző sorrendje ellenére is), 
mint az ,,édestestvér" finné és észté. Sőt az utóbbi tagadhatatlanul emlékeztet 
a flektáló nyelvek MOÜ omet}, mein Vater, mon père, my father szerű szerkeze
teire. Nincs is olyan kutató, aki az észt nyelv állítólagos flektív jellege mellett 
kardoskodva fel ne hozná ezt a jelenséget ! 

Az igazság viszont az, hogy az ilyen érvelés sem elméletileg, sem gyakor
latilag nem megalapozott. Elméleti ellenvetésünk a következő: Minden külső 
vagy belső analitizmusra11 valló jelenség per definitionem gyengíti egy flektáló 
nyelv „típustisztaságát". Bármily furcsán hangzik is, a mein Vater stb. szerű 

11 Ezeket a terminusokat a következőképpen kell érteni: A tŐjelentés és a gram
matikai jelentés megjelenése a kifejezés szintjén négy fokozatú lehet: 1) k ü l s ő a n a -
l i t i z m u s : a pozitív jelentést a tő hordozza, a grammatikai jelentéseket segédszavak, 
szabad morfémák. Pl. angol I would have been, német ich habe gelesen, francia j'avais 
donné stb.; 2 ) b e l s ő a n a l i t i z m u s r a pozitív jelentést a tő hordozza, a nyelvtania
kat analitikus kötött morfémák. Pl. angol un-able-ness, német ver-kauf-en, francia nature-
lle-ment stb.; 3 ) k ü l s ő s z i n t e t i z m u s : pozitív jelentésű tő + szintetikus kötött 
morfémák. Pl. német Kind-er, orosz doM-aM, latin omn-ibus stb.; 4) b e 1 s Ő s z i n t e t i z 
m u s : a tőalak a pozitív jelentésen kívül önmagában hordozza a grammatikai jelentés(e-
ke)t is. Pl. angol feet, német Bruder, észt kätte Btb. A második fokozatot más szerzők az 
elsővel szembeállítva szintetikusnak is szokták nevezni (pl. SAPIR: i. h., HAKTJLINEN: 
UAJb. 43. stb.). 

magyar: apá-m 
apá-d 
apj-a 
apá-m-nál 
apá-m-nak 
apá-m-tól 
apá-d-tól 
apj-á-tól 
stb. 

: isä-ni 
isä-si 
isä-nsä 
isä-llä-ni 
isä-lle-ni 
isä-ltä-ni 
isä-ltä-si 
isä-ltä-än 
stb. 
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szerkezetek legalábbis nem tekinthetők tipikusan flektív jelenségnek. Ily 
módon ha egy agglutinatív nyelvben ilyen jellegű szerkezetet találunk, az 
jelenthet ugyan elhajlást az agglutináló típustól, de semmi esetre sem a flektáló 
felé. A külső analízis végső soron izolációs vonás. 

De ettől függetlenül is: az észt minu isa, sinu isa stb. féle szerkezetek 
több szempontból is különböznek az indoeurópai nyelvek megfelelő birtokos 
szerkezeteitől. Először is: a minu, sinu, téma, meie, teie, nende nem a birtokos 
szerkezetek céljára szolgáló birtokos névmás, hanem a megfelelő személyes 
névmások genitívuszi alakja. Az indoeurópai nyelvekben a birtokos név
mások többsége leíró szempontból külön szófajt képvisel (még ha egyes esetek
ben a személyes névmásoktól való elszakadás nem teljesen következett is 
be12). Másodszor: mindazon indoeurópai nyelvekben, melyekben egyáltalán 
létezik deklináció, a birtokos névmás számban, esetben (és nemben) meg
egyezik a birtokkal, tehát a birtokos szerkezeten belül kötelezően fellép a 
kongruencia. Az észtben, mely egyébként ismeri az egyeztetést (erről később), 
az ilyen szerkezetekben mindenfajta kongruencia lehetetlen. Amíg a latinban 
pl. domus patria nostri, domi patrum nostrorum, az oroszban ÖOM Hűiaero omysL, 
ÖOMü HŰÍÜHX omifOB szerepel, addig az észtben ezek a szerkezetek meie isa 
maja, meie isade majád alakúak, vagyis a birtokost kifejező névmási alak nem 
változik a birtok esetalakjának függvényében. Az eddig még nem említett észt 
oma morféma, melyet olyankor használnak, ha a mondat alanya és a birtokos 
megegyezik, éppen abban különbözik az oma 'saját, tulajdon' jelentésű mellék
névtől, hogy az utóbbi kongruál a jelzett szóval, míg az oma birtokos névmás 
— az egyetlen tényleges birtokos névmás az észtben — mindig ebben az alak
ban jelenik meg. (Vö. Me räägime oma as just 'Ügyeinkről beszélünk' és Me 
räägime omist as just 'A saját ügyeinkről beszélünk'.) 

Ezekután aligha tarthatjuk a birtokos személyragozást helyettesítő ana
litikus szerkezeteket flektáló jellegűnek az észt nyelvben. 

3.4. Hátra van még a mondattani szintagmák vizsgálata. I t t is csak egy 
problémát ragadunk ki: a jelzői szerkezetekét. Ezek is azon jelenségek közé 
tartoznak, melyeket nem egyszer emlegettek az észt nyelv flektáló jellegű tulaj
donságai között. Arról a közismert tényről van szó, hogy míg a finnugor 
nyelvek nagy részében a jelző és jelzett szó közül mindig csak az utóbbihoz 
járulnak esetragok, addig egyes finnugor nyelvekben, így az észtben is, a függő 
eset ragja megjelenik mind a jelző, mind a jelzett szó végén. Ez egyszersmind 
a ragok természetére is utal. Nyilvánvaló, hogy például a magyarban az ala
kilag a főnévhez járuló esetrag valójában nemcsak a főnévre vonatkozik, 
hanem az egész jelzői szintagmára, s ezért nagy hatósugarúnak (funkcionálisan 
szintetikusnak) mondható, míg az észt esetragok ebben a tekintetben kis ható
sugarúnak (funkcionálisan analitikusnak) nevezhetők. Voltaképpen tehát arról 
van szó, hogy az észt nyelvben — a terminatívusz, esszívusz, abesszívusz és 
komitatívusz kivételével, melyek „ragjai" átmenetet képeznek a névutó és 

1Z A németben pl. a mein egyes esetekben névmási vonzatként is előfordul (vergiß 
mein nicht); az oroszban a ezo, eë ill. ux kapcsolata a megfelelő személyes névmások 
genitívuszi alakjával tagadhatatlan. Mindazonáltal ezekben a nyelvekben is a birtokos 
névmás a rendszer szempontjából ma már külön szófajt képvisel, s még az említett 
esetekben is van alaki eltérés a személyes névmás genitívusza és a birtokos névmás 
használata között (a németben a meine alak már egyértelműen a birtokos névmások 
rendszerébe ileszkedik; az orosz ezo, eë, ux elöljárók után nem veszi fel a megfelelő 
személyes névmások protetikus H-jét vö. y Hezo de y ezo omua). 
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az esetrag között, hiszen formálisan beleilleszkednek a paradigma többi tagja 
közé, de a jelző és a jelzett szó genitívusza után szoktak állni, mint a névutók 
nagy része (az egybeírás nem nyelvi, hanem helyesírási szempont !) — kötelező 
a jelző és a jelzett szó egyeztetése, kongruenciája. Vö. pl. 

• 
magyar: észt: 

szép lány ilus neiu 'ua.' 
szép lányo-k ilusa-d neiu-d 
szép lány-tói ilusa-lt neiu-lt 
szép lány-ról ilusa-st neiu-st 
stb. stb. 

Vajon mi ennek a tipológiai jelentősége? Ismét az a helyzet, hogy kézen
fekvőnek látszik a flektáló nyelvek analógiája. Hiszen ha ezeket a nyelveket 
vesszük szemügyre, látjuk, hogy mindenütt, ahol névszóragozás egyáltalán 
szerepel, kötelező a kongruencia is. Vö. pl. 

latin: orosz: 

virg-o pulchr-a Kpacue-an deeyim-a 
virgin-em pulchr-am Kpacue-yw deeyum-y 
virgin-is pulchr-ae npacue-oü deeyuiK-u 
virgin-i pulchr-ae Kpacue-oü deeyiUK-e 
stb. stb. 

Ismét azt a kérdést kell tehát feltennünk: azonosnak tekinthető-e az észt 
típusú egyeztetés az indoeurópai nyelvekben tapasztalható kongruenciával? 

Ezúttal is be kell látnunk, hogy a hasonlóság inkább formális, mint 
lényegi. Formálisan valóban arról van szó mindkét esetben, hogy a főnév és 
jelzője egyaránt ragmorfémát kap, ha a jelzős szerkezet valamely esetalakban 
áll. Ezen túl azonban el nem hanyagolható különbségeket látunk: 

1. A flektáló nyelvekben mind a melléknév, mind a főnév esetragja 
szintetikus morféma; 

2. A flektáló nyelvekben a jelzőhöz és a jelzett szóhoz járuló ragmorfé
mák nem szükségképpen egyeznek meg alakilag, a jelző és jelzett szó tartozhat 
más-más deklinációhoz is, egyes nyelvekben pedig (mint pl. az oroszban) 
a melléknévnek és a főnévnek következetesen különböző ragozása is lehet. 
Az észtben azonban, mint láttuk, a tizennégy kazusból tizenkettőt egyalakú 
végződés jelöl, s ily módon az esetek túlnyomó többségében puszta ragismét
lés figyelhető meg a jelzői szintagmában. A jelző végződését tehát az észtben 
csak szintagmatikai, az indoeurópai nyelvekben szintagmatikai + morfológiai 
elvek határozzák meg. v 

Az észtben is megfigyelhető „kis hatósugarúság" (funkcionális analitiz-
mus) célja nyilvánvalóan a szintagmatikus együvétartozás alaki jelölése, amit 
azokban a nyelvekben, ahol ilyesfajta kongruencia nem ismeretes, szupra-
szegmentális elemek fejeznek ki.13 

13 Megállapításunknak, mely szerint az észt (és következésképpen a balti-finn) 
kongruencia szinkrón szempontból is elvileg különbözik a flektáló nyelvek megfelelő 
szerkezeteitől, alighanem diakronikus jelentősége is van: érv lehet azon nézetek ellen, 
melyek a balti-finn egyeztetést germán vagy szláv hatásból eredeztetik. Valószínűtlen 
hogy pusztán egy külső hatás egy magától lényegében különböző jelenséget hozzon létre. 

3 Nyelvtudományi Közlemények 76/1—2. 
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Nem állíthatjuk tehát, hogy az egyeztetés elvileg hasonló jelenség lenne 
a flektáló és az agglutináló nyelvekben. Van még egy eddig nem említett szem
betűnő különbség a kétféle kongruencia között: az agglutináló nyelvek nem 
ismerik a genus, a grammatikai nem szerinti egyeztetés fogalmát. Ez azonban 
a fentiekből már következik: ha a jelzőként használható névszóknak (mellék
neveknek) csak egyféle deklinációja van, akkor a nyelvtani nem szerinti egyez
tetés s következésképpen a nyelvtani nem fogalma teljesen kizárt. (A flektáló 
nyelvekben a jelzőknek ott is két ül. három végződéssora van, ahol egyébként 
a főnév és melléknév ragozása nem különbözik egymástól, vö. pl. az ószlávban: 
CTapi> AOMT>, CTapa weHa, ül. crapo jvrbcTO.) Ily módon a genus kategóriájá
nak hiánya, mely, mint két évszázad nyelvészeti megfigyelései bizonyítják, 
oly szembetűnő különbsége az agglutináló és flektáló nyelveknek, voltaképpen 
csak annak a lényegesebb eltérésnek a következménye, hogy az agglutináló 
nyelvekben nincsenek különböző deklinációk. (Ez alól egyes névmások némely 
alakjai ugyan kivételt képezhetnek, de rendszerük ilyenkor is alapjában az 
egységes nomenragozáséhoz hasonló.) 

Mindebből világosan látható: pusztán a névszók s a névszói szerkezetek 
vizsgálata is meggyőzően bizonyítja, hogy lényeges flektáló vonásokat az észt
ben nemigen lehet felfedezni. (Az igeragozás tanulságai, melyekről itt az adott 
szempontból felesleges lett volna részletesen beszélnünk, nézeteinknek a leg
csekélyebb mértékben sem mondanak ellent.) 

4. Állításainkat néhány statisztikai adattal is alátámaszthatjuk. A sta
tisztika azon módszerek közé tartozik, melyek az utóbbi évtizedben egyre 
inkább helyet kérnek a tipológiában, bár nem vagyunk róla meggyőződve, 
hogy az a fajta statisztika, melyet eleddig ilyen célra használtak, valóban 
betöltené tulajdonképpeni feladatát. Szkepticizmusunk a szövegtipológiára 
vonatkozik, mely eddig inkább csak a legalsó nyelvi szintek jellemzésében tud 
eredményeket felmutatni. A szövegstatisztikán alapuló tipológia lényege az, 
hogy próbaképpen kiválasztott szövegekben bizonyos objektumok előfordulási 
számának egymáshoz viszonyított mértékében — például szavak és morfémák, 
agglutinatív szerkezetek és morfémajunktúrák, szavak és tőmorfémák arányá
ban — próbálja megragadni a nyelv típusát. Homályos azonban, hogy az adott 
nyelv szerkezetének előzetes ismerete nélkül milyen alapon identifikálhatok 
ezek az objektumok; ha pedig a nyelv szerkezete ismert, mi akadálya annak, 
hogy a nyelv tipológiai besorolását közvetlenül e struktúra megítélése alapján 
végezzük el. 

Egyszóval: a magunk részéről a r e n d s z e r s t a t i s z t i k a hívei 
vagyunk. Rendszerstatisztikán az egyes nyelvi struktúrák tipológiailag rele
váns tulajdonságainak egymáshoz viszonyítását, ill. összehasonlító vizsgálatok 
esetén a szembeállított rendszerek jellemző jegyeinek statisztikai egymáshoz 
mérését kell érteni. I t t tehát a statisztikai kutatás a kész, ismert rendszer(ek)-
ből indul ki, s vizsgálatának tárgyai a rendszer olyan tulajdonságai, melyeket 
a strukturális tipológiai elemzés feltár ugyan, de melyeknek súlyát nem tudja 
egzakt pontossággal meghatározni. Ha pl. az érdekel bennünket, hogy két, 
általában agglutinatív ragokkal operáló, de elvétve szintetikus kázusaffixu-
mokat is használó nyelv közül melyik a „tisztább", s melyik a „vegyesebb" 

(Erre a szempontra Bereczki Gábor hívta fel a figyelmemet.) Szintaktikai kongruencia 
önálló kialakulására vö. a magyar mutatónévmási szerkezeteket: en-nek a lány-nak, 
et-től a lány-tol stb. 
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típus, erre legpontosabban statisztikai adatokkal válaszolhatunk. Az ilyenfajta 
statisztikai adat nemcsak objektív (pedáns munkamódszer mellett ez minden 
statisztikai adatra jellemző), hanem egyszersmind lényegi is, tekintve hogy 
objektumai nem véletlen szövegek véletlen adatai, hanem a tipológustól fon
tosnak talált szerkezeti tulajdonságok. 

E meggondolások fényében közöljük az észt nyelv rendszerstatisztikai 
mutatóinak némelyikét, melyeket jellemzőnek találtunk. Ezek az adatok ter
mészetesen semmiféle „szenzációt" nem szolgáltatnak, azt emelik ki, amit 
eddig is tudtunk, csak nem ilyen egzaktan. 

4.1. A tővariancia mutatója. Ez nem más, mint egy adott nyelv összes 
lehetséges tőtípusa tővariánsainak átlagos száma. Csak megközelítően adható 
meg, a lényeg voltaképpen az, hogy 1 közelében van-e, vagy annál lényegesen 
nagyobb. („Tipikus" agglutinatív nyelv esetében — melyben a töveknek 
egyáltalán nem lenne variációja — a mutató értéke ugyanis 1,00 lenne.) 
Az észtben értéke 3,15 — vagyis alaposan eltér az „ideálistól". 

4.2. Fúziós mutató. Ez az adat arról tájékoztat, hogy egy adott rend
szeren belül hány affixummorféma mutat fel a tővel való kapcsolatba lépéskor 
fonemikus variabilitást (vagyis hány affixummorfémának vannak a fonetikai 
helyzettől függően más-más fonológiai felépítésű változatai). Azt vizsgáljuk 
tehát, hogyan viszonyul a morfonológiai variációt mutató affixumok száma 
a részrendszer összes affixumának számához. Célszerű pl. a névszóragozási 
rendszer vizsgálata. Az észtben ez a fúziós mutató — nulla. A magyarban ez 
a mutató 70,59%, a finnben meg 64,28% — a magánhangzó-illeszkedés követ
keztében. 

4.3. A szinteticitás mutatója. A morfológiai vizsgálatok során többször 
is vizsgáltuk az analitikus és szintetikus esetragok kérdését. Ezek egymáshoz 
vagy a rendszerhez viszonyított aránya döntő jelentőségű egy nyelv alap
típusának meghatározása szempontjából. E mutató statisztikailag is előállít
ható mint a külső vagy belső szintetizmust (is) felmutató esetek és az összes 
eset arányszáma. Az észt nyelvben ez az adat 16,67% ! Könnyen belátható, 
hogy flektáló nyelveknél ennek az adatnak a 100% közelében kell járnia, 
hiszen ot t a kázusvégződések többsége szintetikus (több grammatikai jelentést 
fejez ki). 

4.4. Az allomorfizmus mutatója. Ez az esetragok morfológiai megoszlásá
nak más szempontból való felmérését jelenti. Kiszámítjuk, hogy milyen arány
ban vannak jelen egy rendszerben a morfológiai alternánsok, tehát az eset
ragok allomorfjai. (Az egy és ugyanazon grammatikai jelentést kifejező allo-
morfok aránya az összes létező esetraghoz.) Agglutináló nyelvek esetében ez az 
adat nullához konvergál, flektálókéban viszont jelentékeny (ilyenkor ugyanis fi
gyelembe vesszük az összes kivételt, eltérő ragozást stb.). Az észtben, mint mon
dottuk, mindkét szám partitívuszi és illatívuszi alakjai tekinthetők allomor-
fikusnak, az ilyen esetragok száma 12. Az összes esetrag száma (a többi esetben 
csak egy-egy változat lévén) 36, az allomorfizmus aránya tehát elég tekin
télyes: 33,33%. 

Természetesen más adatokat is kiszámíthatnánk a fenti módon, azonban 
az it t felsoroltakat tar tot tuk a legjellemzőbbeknek. 

5. Mindezek fényében összefoglalásul a következőket mondhatjuk el. 
Az észt nyelv tipológiai vizsgálata során megállapítottuk, hogy e nyelvet mor
fonológiai szinten a gazdag tővariáció mellett részlegesen fúziós morféma-

3* 
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kapcsolás i t e c h n i k a , morfológiai szinten 16 ,67%-ban a f lektá ló jellegű eset
végződés-szinte t izmus, 83 ,33%-ban viszont az agglu t iná ló nye lvekben szo
kásos ana l i t i zmus jel lemzi; a m a g a s a b b sz in teken pedig s e m m i olyasmit n e m 
ta lá lunk , ami az észt nye lve t a f lektáló nye lvek felé közel í tené (éppen ellen
kezőleg, ahol e l té rés t l á t u n k az agglut inációtól , o t t ez m i n d e n ü t t az analízis 
i r á n y á b a m u t a t ) . Az észt nye lvben t e h á t va lóban v a n n a k bizonyos f lektáló 
vonások , de a r á n y u k jóva l k i sebb , semhogy az ész te t a f lektá ló t ípusú nye lvek 
közé sorolhassuk. Ak ik mégis ez t t e t t é k , m i n t l á t t u k , rendszer in t köve tkeze t 
l ennek b i zonyu l t ak v a g y az észt nye lv t énye inek számbavé te lében , v a g y a 
szerkezet i t ipológia fogalmainak kezelésében.1 4 

Mindennek az észt n y e l v és a t ipológiai elemzés ke re te in t ú l m e n ő érde
kessége is lehet , hiszen máig sem véglegesen e l d ö n t ö t t ké rdés : hol a h a t á r a 
a n n a k , hogy egy nye lv m e n n y i r e t á v o l o d h a t el t ipológiai lag genet ika i roko
nai tó l , s érvényesül-e az i lyen jel legű e l t ávo lodásban bizonyos törvényszerűség? 
A k o n k r é t nye lvcsa ládok ez i r á n y ú k u t a t á s a e kérdések eldöntéséhez is sok 
segí tséget a d h a t . 

H A V A S F E R E N C 

Проблема типологической принадлежности эстонского языка 
Типология уральских языков пока принадлежит к мало затронутым отраслям как 

типологии, так и ураловедения, несмотря на бесспорную интересность проблематики «в 
разных мерах» агглютинативных языков. В эстонском языке, например, наблюдался ряд 
интересных свойств, отдаляющих его от большинства генетически связанных с ним языков, 
и тем самым—по мнению некоторых исследователей — приближающих эстонский язык к 
представителям флективного типа. Автором данной статьи утверждается, что большинство 
таких взглядов основывается то на ошибочной оценке некоторых характерных черт этого 
языка, то на поверхностном употреблении терминов типологии. На уровне морфонологии, 
например, в эстонском наблюдается чрезвычайное богатство корневых алломорф, но тем не 
менее, на более важном для типологии морфологическом уровне, эстонский оказывается в 
основном агглютинативным, т. к. в 83,33% падежных форм, при всех возможных вариан
тах, выступают аналитически построенные словоформы. (Синтетические словоформы, в 
свою очередь, встречаются только в иллативе ед. ч., где мы имеем дело с настоящей внутрен
ней флексией, и в партитиве и иллативе обоих чисел, где порой наблюдаются синтетические, 
т. е. многозначные, падежные окончания.) Притяжательные конструкции, столь отличаю
щиеся от конструкций с притяжательными окончаниями большинства финно-угорских 
языков, тем не менее, коренным образом расходятся с соответствующими конструкциями 
в индоевропейских языках, ведь minu, sinu и т. д. в эстонском не являются притяжа
тельными местоимениями, а просто формами генитива личных местоимений, причем они не 
вступают ни в какое согласование с существительными, к которым они относятся. Что 
касается согласования определения с определяемым словом, оно также не имеет ничего 
общего с конгруэнцией флективных языков, ибо в эстонском мы видим простое повторение 
одного и того же падежного окончания, даже следа нет разных склонений для существи
тельного и для прилагательного, и грамматический род — неизвестное понятие в эстон
ском. Все изложенное подтверждается и статистическими данными. В ходе рассуждений 
автор затрагивает определения некоторых важных для структурной типологии понятий, 
таких как внутренняя флексия, корневая альтернация, агглютинация, фузия, аналитичес
кое и синтетическое склонение, типологическая статистика текстов и структур и т. п. 

Ф Е Р Е Н Ц ХАВАШ 

14 Még nagyobb tévedésbe esnék, aki ezek után az észt nyelvet „vegyes típusúnak" 
tartaná. A „vegyes típus" fogalmának minden értelmezése feloldhatatlan logikai ellent
mondásokra vezet (ti. azt tételezi fel, hogy egy nyelvben e g y ü t t fordulnak elő olyan 
tulajdonságok, melyek egymást k i z á r ó típusokra jellemzőek; hacsak nem tartjuk 
magukat az absztrakt típusokat is egymást ki nem zárónak, ebben az esetben viszont 
értelmezhetetlen a „vegyes" szó egy konkrét nyelv tipológiai besorolására nézve), és nem 
egyében alapszik, mint lényeges és lényegtelen jegyek összekeverésén. 


