
Megjegyzések Pusztay János cikkéhez 

PUSZTAY JÁNOS A homonímia kérdéséről az uráli, a finnugor és az ugor 
alapnyelvben c. dolgozatában az MSzFgrE első két kötetében közölt, általa 
homonímoknak tekintett alapszavakat vizsgálta statisztikai jellegű és való
színűségszámítási módszerrel. Annak okát, hogy eredményei az uráli nyelv
tudomány számára nem válhatnak igazán értékelhetővé, nem abban látom, 
hogy viszonylag kis anyag alapján végzett számításokat (hiszen az MSzFgrE 
csak a magyar tagot is tartalmazó etimológiákat közli), s nem is abban, hogy 
ezekbe a számításokba esetleg hiba csúszhatott. Sokkal inkább abban, hogy 
az alapnyelvet — legyen az uráli, finnugor vagy ugor — mint kutatási modellt, 
meg a homonímiát mint az alapnyelvből kimutatható jelenséget kissé felüle
tesen, kevéssé differenciáltan fogja fel. Mivel kifogásaim, mint említettem, 
nem a számításokra, hanem a szerző elvi és módszertani kiindulópontjára 
vonatkoznak, nem törekszem arra, hogy e számítások végeredményét mondan
dóm befejeztével korrigáljam; remélem, végül az is kiderül, miért nem. 

„Az alapnyelv elemezhető szinkrón nyelvi jelenségként, állapotként 
is . . ." (7) írja PUSZTAY. Csakhogy ez a nyelv, jellegét tekintve alapvetően 
különbözik a természetes nyelvek bármelyikétől, hiszen nem más, mint egy, 
a rekonstrukció eszközeivel kikövetkeztetett hipotetikus nyelv, szükséges 
munkahipotézis a nyelvészek és a társadalomtudományok művelőinek a kezé
ben. T ü k r ö z h e t i az egykorú valóságot, de n e m a z o n o s magával 
az egykorú valósággal. (A dolgozat utolsó pontjában (20) találunk utalást 
e tükröző funkcióra, ám a cikk egészéből kitetsző szemléletmód ennek élesen 
ellentmond.) Elemezhető szinkrón nyelvi jelenségként is, de ez a szinkronitás 
megint csak eltér a természetes nyelvek egyes szinkrón szintjeitől, mégpedig 
elsősorban abban, hogy időben jóval nagyobb egységet jelöl, és feltehetően 
önmaga is különböző „belső" szinkrón szintek egymásra rakodásából tevődik 
össze. A finnugor egység több ezer évig tartot t , és ez idő alatt jelentős válto
zások játszódhattak le térben és időben egyaránt. így ezen a szinten belül is 
fel kell tételeznünk valamilyen időbeli rétegeződést, már csak azért is, mert 
azok a nyelvjárási tagozódások, amelyek többek között az egység felbomlásá
hoz vezettek, nem csupán térbeli, de szükségszerűen időbeli mozgást is jelen
tenek. A rekonstrukció még nem tudja kimutatni ezeket a rétegeket, az alap
nyelv kutatása során azonban, legalább elméletben, ezeket a tényezőket is 
szem előtt kell tartanunk, tehát az időhatárokat a lehető legszorosabbra kell 
vonnunk. (Különösen vonatkozik ez a homonímia kutatására, ahol egyfelől 
a szinkronitás dönti el, valóban egyalakúsággal van-e dolgunk.) 

Mindezeket figyelembe véve, azaz tudva, hogy jelenlegi ismereteink 
szerint csak az uráli, a finnugor, illetőleg — az említett dolgozat szempontja-
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ból — az ugor jelölhető meg ilyen ,,szűk" szinkrón szintként, kétséges, hogy 
beszélhetünk-e egyáltalán homonim alapnyelvi szavakról. Megfordítva a kér
dést: az alapnyelvre vonatkoztatva nem kell-e módosítanunk a homonímia 
fogalmát. 

Úgy tűnik, Pusztay nem gondolta át megfelelően ezeket a problémákat, 
ellenkező esetben nem jutott volna olyan mechanikus következtetésekre, mint: 
,.Az alapnyelv a származéknyelvek szókészleti, grammatikai közös jegyeinek 
a múltba való visszavetítesével rekonstruálható. Magától értetődő tehát, hogy 
az alapnyelvre é p p ú g y föltesszük a homonímia meglétét, mint pl. bizo
nyos eset- vagy igeragokat." (6. 1. Kiemelés tőlem — B.-N. M.) Továbbá: már 
akkor is használhatóbb eredményekhez jutott volna, ha egyazon alapnyelv 
(uráli—uráli, finnugor—finnugor stb.) ,,homonim" párjait mutat ta volna be. 
A szerző viszont ezeket az amúgy sem szűk időbeli határokat tovább tágí
totta, mégpedig a következő megfigyelés alapján: ,, . . . az etimológiák [már
mint a feldolgozott etimológiák — B.-N. M.] megoszlanak uráli, finnugor és 
ugor koriakra. Ami az etimológiák szó- és szótagszerkezetét illeti, a három 
alapnyelv teljesen megegyezik. Az adatok alapján a hangállományban sincs 
lényeges eltérés, ami azt jelenti, hogy pl. a finnugorságról leváló ugorság sokáig 
megtartotta alapvető finnugor szószerkezeti jegyeit. Mindez a jelen dolgozat 
szempontjából azért is fontos, mert a homonimák jelentős hányada különböző 
alapnyelvek megegyező szavaiból adódott, tehát uráli finnugor, uráli —ugor, 
finnugor—ugor párokkal dolgozunk." (9) Pusztay idézett megállapításai lénye
gében helyesek, még az is, hogy az ugorság sokáig megtartotta alapvető finn
ugor szószerkezeti jegyeit. A belőlük levont — ugyancsak mechanikus — 
következtetés (és e következtetés alapján összeállított anyag) azonban már 
nem fogadható el. Mert ha jól értettem, a fentiekkel a szerző hallgatólagosan 
azt a véleményét fejezi ki, hogy pl. egy alapszó, amelyik az uráli korra rekonst
ruálható, és amelyik megőrződött az ugor korban is, hangstruktúráját tekintve 
változatlan maradt, és ezért ,,homonímiát" alkothatott egy másik, azonos 
alakú, ugor eredetű alapszóval. Valóban nem változott volna, mondjuk az i. e. 
IV. évezredtől az i. e. I. évezredig? A szerzőnek minden egyes uráli és finn
ugor etimológiából ki kellett volna emelnie az ugor tagokat, és az ugor hang
történeti kutatások tanulságait alapul véve, rekonstruálnia kellett volna az 
ugor alapnyelvre feltehető alapalakokat ahhoz, hogy előbbi megállapítását 
a szószerkezet változatlanságáról igazolni tudja. Sajnos, ennek még a lehető
sége sem merült fel benne . . . 

Az elmondottak alapján, gondolom, érthető, hogy miért mutathatott ki 
a szerző oly sok ,,homonim" szót az alapnyelvből, amihez persze még az is 
hozzájárult, hogy szép számmal párosított igét névszóval stb. (Erről a nagyon 
is kétségbe vonható eljárásról azért nem szólok részletesen, mert az alapnyelv
re vonatkoztatva eleve fölöslegesnek tartom.) 

Pusztay a sok ,,homonim" tő láttán a ,,zavaró homonímia" kérdését 
veti fel: ,,Kérdés marad azonban, hogy az alapnyelvben ez a nagymérvű 
homonimitás nem volt-e zavaró" (20). Az, hogy a rekonstruált alapnyelvet 
valamikor valóban beszélt nyelvnek tekinti, talán ebből derül ki a legvilágo
sabban. Mert ugyan miért kellene zavaró homonímiát emlegetni egy hipote
tikus nyelvben? 

Végezetül egy rövid megjegyzés: a különböző alapnyelvekben található, 
azonos alakú és különböző jelentésű szavak száma valóban magas (mellesleg 
nem Pusztay az első, aki erre fölfigyelt: az indo-európai alapnyelvvel kapcso-
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latban 1. G. JUCQTJOIS, La théorie de la racine en indo-européen. La Linguis
tique 6/2: 69 — 102, 7/1: 73—91 (további irodalommal); a PU/PFU alapnyelv
ről pedig L. HONTI , On the Question of Proto-Language Reconstruction. NyK 
77: 132), ami elsősorban az alapnyelvi rekonstrukció hiányosságaiban és jelle
gében leli magyarázatát, meg abban, hogy az alapnyelvi fonémák megterhelt
sége, gyakorisága terén még nincs minden tisztázva. Azt hiszem, hogy az 
,,alapnyelvi homonímia" kutatása, főként ilyen formában, nem sokat segít 
a nyelvtörténeten, és nem egyéb, mint ,,nyelvi játék". 

Sz. BAKEÓ-NAGY MARIANNE 

Comments on J. Pusztay's Article 

by MARIANNE SZ. BAKRÓ-NAGY 

In her comments the author tries to clarify the nature and main charaeterictics 
of (PU/PFU) proto-language with especial regard to „homonimy". As „homonimious" 
proto-words of hypothesized proto-languages cannot be investigated like homonimious 
éléments of natural languages, J . Pusztay's results are not really valuable for further 
research. 


