
Az alapjelentés rekonstrukciójának kérdéséről* 

I. 

1. Néhány évvel ezelőtt az alapnyelvi rekonstrukcióval, az alapjelentések 
kikövetkeztetésével kapcsolatban, ha futólag is, említést te t tem a szemantikai 
jegyekkel való jelentés elemzés lehetőségéről.1 Az azóta eltelt idő alatt egyre 
erősebbé vált az a meggyőződésem, hogy ennek az elemzési módszernek a törté
neti jelentéstani kutatásokban való alkalmazása alaposabb vizsgálatot is meg
érdemelne, hogy az alapnyelvi rekonstrukció, s ezzel együtt az etimológiai 
kutatások sokat nyerhetnek a jegyekkel való elemzés révén. 

Akkor, amikor a komponenciális analízist tar tom a megfelelő, bár koránt
sem az egyedül üdvözítő eljárásnak, nem holmi modernkedés, vagy akár a tör
téneti jelentéstan eddig elért eredményeinek a lebecsülése vezérel. Miként 
bizonyítani próbálom, a szemantikai rekonstrukció azért követel meg olyan 
módszereket, amelyek csak részben egyeznek meg a történeti jelentéstan mód
szereivel, mert bizonyos tekintetben más a célja, mint a történeti jelentéstané. 

A jelentés-rekonstrukció az alapnyelvi rekonstrukció része, s mint ilyen, 
elválaszthatatlan mindazoktól a tényezőktől, amelyek az alapnyelvi rekonst
rukciót jellemzik.2 Ezek között is első helyet foglal el annak a nyelvi rendszer
nek a mibenlétéről alkotott felfogásunk, amelynek kikövetkeztetésére az alap
nyelvi rekonstrukció irányul. Éppen ezért, mielőtt az alap jelentések rekonst
rukciójával kapcsolatos, speciális problémákat megvizsgálnám, talán nem lesz 
fölösleges, ha erről szólok néhány szót. Ügy vélem, hogy ezzel az alapjelen
tések kikövetkeztetésének problémaköre is árnyaltabb megvilágításba helyez
hető. 

Mondandóm teljes egészében az uralisztikára vonatkozik (ha alap-
nyelv(ek)ről beszélek, mindig e nyelvcsalád különböző — uráli, finnugor, 
finn-permi, finn-volgai, ugor — alapnyelvi szintjeire gondolok). Az uráli 
nyelvcsalád, illetőleg a nyelvcsaládba tartozó rokon nyelvek története sok 
szempontból különbözik akár az indo-európai nyelvcsalád történetétől. E különb
ségekből következik, hogy nyelvcsaládunk alapnyelvének/nyelveinek a rekonst
rukciója számára olyan módszereket is igénybe kell vennünk, amelyek más 
alapnyelvek kutatásában esetleg nem jönnek számításba. Ide sorolom a kom
ponenciális analízist is, mint olyan módszert, amelyik nyelvemlékekkel nem 
rendelkező nyelvek eredeti, közös szókincsének, e szókincs jelentésstruktúrájá-

* A dolgozat egy készülőben levő jelentéstani munka egyetlen problémakörének 
vázlatos ismertetése, amelyet előzetes közleménynek szánok. 

1 Sz. BAKRÓ-NAGY MARIANNE, Rokon nyelvi megfelelések szemantikai vizsgálata. 
NytudÉrt. 89: 58.1.; a teljes szöveget 1. NyK 77: 118 —9.1. 

2 Az alapnyelvi rekonstrukcióról 1. HOSTTI LÁSZLÓ, AZ alapnyelvi rekonstrukciók 
kérdéséről. NytudÉrt. 89: 131 — 137. 1.; a teljes szöveget 1. NyK 77: 125—135. 1. 
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nak a feltárására alkalmas. Ez idő szerint tehát nem foglalkozom azzal, hogy 
a szemantikai jegyekkel való elemzés felhasználható-e, s ha igen, milyen mér
tékben, más nyelvek/nyelvcsaládok történetének a kutatásában, valamint 
azzal sem, hogy az általános történeti jelentéstanban milyen szerephez juthat 
a komponenciális analízis. 

2. Az alapnyelv (uráli, finnugor stb.) nem természetes nyelv, hanem 
egy hipotetikus, kikövetkeztetett „szinkrón" nyelvi rendszer, amely úgy, 
ahogyan ma azt rekonstruálni tudjuk, valójában soha nem létezett. Olyan nyelv, 
amelyet valójában soha senki nem beszélt. 

Az uráli alapnyelv, amelyet mi a legrégibb szintként vizsgálhatunk, 
csupán nyelvcsaládunk története szempontjából a legrégibb. Kialakulására 
vonatkozóan H A J D Ú PÉTEBt3 idézem, aki az alapnyelvet korábban egymástól 
független, de földrajzilag egymáshoz közel került nyelvek összeolvadásából, 
kiegyenlítődéséből vezeti le: ,,A paleolit kor nyelvi viszonyairól nagyon keveset 
tudunk. Feltehetjük azonban, hogy . . . hasonló típusú emberek egymástól 
elszigetelten élő kisebb csoportjaival kell számolnunk, melyek mindegyikének 
megvolt a maga külön nyelve . . . Később azután ezek az izolált nyelvi egy
ségek . . . kisebb-nagyobb areális (földrajzilag kondicionált) tömbökbe cso
portosultak, s ez a kapcsolatba került csoportnyelvek integrálódásával jár
hatot t együtt. Végső soron ez a folyamat alakíthatta ki azokat a nyelvi közös
ségeket, amelyek az uráli, az indo-germán, az »altáji« nyelvcsaládok előzmé
nyéül szolgáltak . . . a nyelvcsaládok kikristályosodásának több tízezer éves 
története során egyes összefüggő földrajzi areálok lakói azonos nyelvi szövetség 
tagjaiként fejlesztették ki egyező ( = rokon) vonásaikat." Azokat a nyelvi 
változásokat, amelyeknek eredményeként az uráli alapnyelv általunk kikövet
keztethető rendszere kialakult, egyelőre nem ismerjük. 

A finnugor és szamojéd alapnyelvek kialakulását az uráli alapnyelv fel
bomlása eredményezte. A finnugor alapnyelv — miként az uráli, ugor stb. 
alapnyelv sem — nem egységes nyelvi rendszer. Noha a finnugor őshaza 
határait nem tudjuk pontosan megvonni, kétségtelen, hogy nagy kiterjedésű4 

területen élt az a közösség, amelyiknek a tőlünk kikövetkeztetett nyelvet, 
a finnugor alapnyelvet tulajdonítjuk. E területen mozgott, vándorolt, és egy
általán nem valószínű, hogy egyetlen, zárt csoportban tet te volna ezt, hanem 
inkább kisebb-nagyobb csoportokban. Az egyes ágak — ugor, finn-permi, 
finn-volgai — kiválása is e csoportok egymástól való jelentősebb eltávolodá
sának lehetett a következménye, noha e dialektusszerű elkülönülés nem felel 
meg szükségszerűen a leánynyelvek egyikének sem. Mivel a vándorlások nem
csak térben játszódtak le, hanem időben is, szinkronitásról az alapnyelvvel 
kapcsolatban csak bizonyos megszorításokkal beszélhetünk. Az alapnyelv 
szinkrón jellege nem hasonlítható össze a természetes nyelvek szinkronitásával, 
hiszen jóval hosszabb időszakaszt jelöl, és a ma már csak rekonstruálható 
nyelvet beszélő közösség korántsem lehetett olyan egységes, hogy a szinkro-
nitás megjelölést a szónak általánosan elfogadott értelmében használhassuk. 

Mi következik mindebből az egyes nyelvi jelenségek datálására vonat
kozóan. Egyszerűen az, hogy azoknak az alapnyelvre rekonstruálható jelensé
geknek legalább egy része — legyenek azok a fonéma állománynak, a suffixu-

3 H A J D Ú PÉTER, Preuráli nyelvi kapcsolatok. Magyar őstörténeti tanulmányok 
Budapest 1977. 161. 1. 

4 H A J D Ú PÉTER, Bevezetés az uráli nyelvtudományba. Budapest 1966. 6 —10. 1. 
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mok apparátusának avagy a szókészletnek az elemei —, amelyeket finnugor 
korinak minősíthetünk, a finnugor alapnyelven belül sem létezett feltótlenül 
egyazon időszakban, illetőleg nem terjedt el az egész alapnyelvben. Éppen 
ezért lehetséges, hogy a finnugor koron belül is még további közbülső szintek
kel számolhatunk, noha ezek egykori meglétét ma még csak néhány közvetett 
tény alapján bizonyíthatjuk. 

Sokszor finnugor alapnyelvinek kell tekintenünk olyan alapszavakat is, 
amelyek a rendelkezésünkre álló adatok alapján csupán a finnségi és volgai/ 
permi nyelvekben őrződtek meg (az ugor nyelvek közül egy sincs képviselve), 
tehát csak a finn-volgai, illetőleg finn-permi együttélés koráig volnának vissza
vezethetők. Ezek többnyire jövevényszók, más nyelvcsalád(ok)ból származ
tak át. Mivel a finnugorság kapcsolatait más nyelvcsaládokkal hozzávetőle
gesen datálni lehet, így pl. tudjuk, hogy az indo-európai alapnyelvből a finn
ugorok csak teljes szétválásuk előtt kölcsönözhettek szavakat, a kérdéses szók 
is finnugor koriaknak rekonstruálhatók. Ilyen például a finn jyvä 'Korn, 
Getreide, Samen' szó és etimológiája.5 E szóval még mordvin, votják és zűrjén 
szavak egyeztethetők, tehát a szócsalád finn-permi korinak volna tekinthető. 
E szavak közös előzménye viszont indo-európai jövevényszó, így el kell fogad
nunk, hogy tulajdonképpen finnugor eredetű szóval van dolgunk, noha az ugor 
nyelvekből nincsenek adataink. 

Még különösebb a következő egyeztetés: mordvin E ukso, uks 'Esche, 
Ulme' ~ cseremisz K B o§k§ 'Esche, Pappel', B oSko 'Schwarzpappel'.6 A többi 
rokon nyelvből hiányzik e szavak etimológiai megfelelője, mégis finnugor 
eredetűeknek mondhatjuk őket, mert valószínű, hogy előzményük az indo
európaiból való kölcsönzés.7 

Az elmondottak értelmében a két indoeurópai szó csakis a finnugor 
együttélés korában kerülhetett át. A kérdés „csupán" annyi, hogy (az első 
példában) a hiányzó ugor és (a második példában) a hiányzó finnségi-lapp-
permi-ugor nyelvekben is megvoltak-e valamikor a kölcsönzött szavak, vagy 
eredetileg sem voltak ismeretesek bennük. Ha megvoltak, akkor 1. kipusztultak, 
2. megtartották őket, de hangtani szempontból vagy jelentésüket tekintve 
annyira megváltoztak, hogy nem tudjuk azonosítani őket. Ha eredetileg sem 
ismerték e szavakat, ez csak egyféleképpen magyarázható: azok a finn
ugorságbéli csoportok, amelyekből kialakultak, egyáltalán nem vették át e 
szavakat. Másként fogalmazva: a jövevényszavak közül nem mindegyik terjedt 
el a finnugor alapnyelvben. És vajon mi mást támasztana alá ez a tény, ha 
nem azt, amit az alapnyelv viszonylagos egységességéről, illetőleg viszonylagos 
szinkronitásáról mondtunk. 

M u t a t i s m u t a n d i s vonatkozik mindez az ún. belső keletkezésű finn
ugor (uráli, ugor stb.) alapszavakra is. E szavaknak egy része nem közvetlenül 
a finnugor (uráli, ugor stb.) együttélés korának legelején született meg, hanem 
későbbi, esetleg különböző időpontokban létrejött, belső keletkezésű finnugor 
szó. Továbbá feltételezhető az is, hogy még az alapnyelv felbomlása e l ő t t 
az alapnyelv egyik-másik csoportja/ága valamely más, újabb keletkezésű 

5 L . SKES 129. 1. 
6 B. COLLINDEB: IUrSprG 67, FUV; A. J. J O K I : FUFA 32: 44; S K A L ^ K A : UAJb. 

41: 337. Az idekapcsolt osztják és kamassz szavak hangtani különbözőségük miatt 
nem egyeztethetők a fenti adatokkal. 

7 További példák találhatók A. J . JOKI , Uralier und Indogermanen (MSFOu. 151, 
1973) c. munkájában. 
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szóval helyettesített régebbi szavakat, valamint az is, hogy e belső finnugor 
szavak közül (így például az előbb említett, relatíve újabban keletkezettek 
közül) nem mindegyik terjedt el az egész alapnyelvben. Többek között ezzel 
magyarázható, hogy a finnugor (uráli, ugor stb.) alapnyelvből szép számmal 
mutathatunk ki olyan alapszavakat, amelyeknek jelentései tökéletesen azono
sak. Az egyező jelentésű testrészeket, eszközöket, szerszámokat jelölő szavak 
vagy anyagnevek viszonylag magas száma szembetűnő. Ám ha arra gondolunk, 
hogy e szavak szinkronitása csak viszonylagos jellegű, akkor számuk logikusan 
csökkenthető. 

Az ún. alap jelentések rekonstrukciójakor, de méginkább egy alapnyelvi 
szókészlet vizsgálatakor ezeket a szempontokat — legalább elméletben — 
nem hagyhatjuk figyelmen kívül: mivel a jelentés elemzésének, s így a kom-
ponenciális analízisnek is az egyik feltétele az, hogy a vizsgálandó szavak 
jelentéseit ne önmagukban, hanem egy rendszer (ebben az esetben egy sze
mantikai tar tomány vagy mező) részeiként vizsgáljuk, tekintettel kell lennünk 
arra, hogy az azonos jegyek alapján egyazon mezőbe sorolt (és egyazon mező
ben ugyanazt a helyet elfoglaló azonos) alapjelentéseknek egy része feltehetően 
különböző, alapnyelven belüli szinteket képvisel annak ellenére, hogy a mi 
számunkra az azonos alapnyelvbe tartozó szavak mindegyike egyetlen (alap-
nyelvi) szinkrón szint elemeként tűnik fel. 

A jelentések rekonstrukciója során jogunkban áll feltételezni azt is, 
hogy e szavak jelentései az alapnyelv több ezer éve alatt bizonyos változásokon 
mentek át. Ezekre az alapnyelven belüli jelentésváltozásokra főként abból 
következtethetünk, hogy a ma már egymástól igen távol élő leánynyelvek 
egyik részéből azonos jelentésváltozatokat mutathatunk ki, míg a másik 
részük nem tanúskodik e változatokról. (Lényeges hangsúlyoznunk, hogy ma 
egymástól távol élő nyelvekről van szó, mivel a ma egymáshoz közel élő rokon 
nyelvek másodlagosan is kialakíthattak — vagy átvehettek egymástól — 
azonos jelentés változatokat.) 

3. Az alapnyelv hipotetikus jellegéből következik, hogy a rekonstruál
ható alapjelentések, a közöttük levő viszony, és változásaik is hipotetikusak. 
E hipotetikus jelleget alapvetően a következő tényezők határozzák meg: 
1. a rekonstrukció rendelkezésére álló nyelvi anyag jellege (az egyes uráli 
nyelvek történetéről való ismereteink) és 2. az alkalmazható kutatási mód
szerek (a történeti jelentéstan kutatási módszerei). E két tényező szoros 
kölcsönhatásban áll egymással, éppen ezért együtt tekintjük át őket. Mielőtt 
azonban erre rátérnék, talán nem lesz haszontalan, ha egy rövid kitérő erejéig 
szót ejtek arról, hogy az uralisztikában, legalábbis a legutóbbi időkig, milyen 
volt a ,,viszony" az etimológiai kutatásokban a hangtani (morfológiai) és 
a jelentéstani vizsgálódások között. 

Sokszor, az utóbbi időben egyre gyakrabban, hallhatunk arról, hogy 
a jelentéstani elemzés az etimologizálásban másodrendű szerepet játszik. 
Mintha a rokonítható szavakról csak azt kellene bebizonyítani, hogy hangtani-
lag-morfológiailag illenek-e egymáshoz, s mintha a jelentések eltérése kisebb 
akadálya volna az egyeztetésnek, mint a hangtani különbözőségek. Mindebből 
pedig kétféle kára származhatik a nyelvtörténetnek: 1. növekedhetik a rossz 
vagy bizonytalan egyeztetések száma, mivel számos, hangtani szempontból 
kifogástalan etimológia jelentéseinek alaposabb megvizsgálása után kiderülne, 
hogy jelentéseiket csak a legkörmönfontabb magyarázatokkal lehetne össz
hangba hozni, 2. jó, jelentéstanilag tökéletes egyeztetések vagy etimológiákból 
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adatok potyoghatnak ki csak azért, mert valamilyen hangtani probléma 
merült fel. Ezzel kapcsolatban hadd hivatkozzam MIKOLA TIBOR idevágó 
példáira, amelyeket Hangtan és jelentéstan az etimológiában8 c. előadásában 
sorolt föl; az alábbi idézeteket is onnan vettem: „Bizonyos, hogy a szemantikai 
viszonyok bemutatásában, a jelentésváltozások magyarázatában is ma már 
lényegesen előbb járunk, mint néhány évtizeddel ezelőtt. Ennek ellenére az a 
benyomásom, hogy a jelentéstani tényező súlya az etimológia egyéb tényezői
hez . . . viszonyítva ma észrevehetően kisebb, mint korábban volt. Ez a benyo
más persze abból is fakadhat, hogy egyik etimológiai szótár munkájában sem 
vettem részt . . ."9 ,, . . .az etimológiák megítélésében a hangtani egyezések 
szabályossága a döntő, s a jelentéstani tényezőknek a szerepe egészen alá
rendelt."10 (Mikola Tiborral teljes mértékben egyetértek. A készülő Uráli 
etimológiai szótárban viszont — és ez az, amiről a szerző nem tudhatot t — 
a jelentéstani tényezők egyenrangú szerepet játszanak.) S hogy nemcsak 
a nyelvtudomány láthatja kárát eddigi hangcentrikus eljárásunknak, arra 
nézve LÁSZLÓ GYULÁnak Szófejtés és régészet c. előadá-sához11 utalom az olva
sót, amelyből kiviláglik, hogy következtetéseink nincsenek mindig összhangban 
a régészet megfigyeléseivel. 

Nem számítható jelentéstani vizsgálatnak vagy akár magyarázatnak 
az a szinte kizárólagosan követett eljárás, amikor az egyeztetett szavak jelen
téseinek viszonyát vagy ugyanabból a nyelvből/nyelvcsaládból, vagy más 
nyelvcsaládok nyelveiből hozott analógiákkal támasztjuk alá. Az ilyen példák 
az egyeztetést (különösen, ha számos analógia mutatható fel) nagymértékben 
valószínűsítik ugyan, de nem magyarázzák, alapot szolgáltathatnak pl. uni-
verzálék vizsgálatához, de nem pótolhatják az egyeztethetőség indoklását. 

A jelentések vizsgálatának e másodrendű szerepe némileg jogos. A jelen
tés változása mindig is „megfoghatatlanabbnak" tűnt , mint a hangtani vagy 
morfológiai változások, korántsem olyan logikus menetű (megfelelő régészeti, 
néprajzi, művelődéstörténeti stb. ismeretek nélkül sokszor meg sem fejthető12), 
következésképp szabályszerűségek megállapítása is jóval nehezebb. 

Az alap jelentések rekonstrukciójakor ezek a problémák még hatványo
zottabban jelentkeznek, hiszen it t nem elégedhetünk meg az egyes jelentések 
egymáshoz való viszonyának a tisztázásával és magyarázatával, de ki kell 
mutatnunk azt a hipotetikus, eredeti jelentést is, amiből az etimológiában 
szereplő összes többi levezethető. E tekintetben az uralisztika nem rendelkezik 
semmiféle hagyománnyal, és kérdéses, hogy létezik-e egyáltalán olyan általános 
történeti jelentéstani elmélet, amelyben a jelentésváltozások feltárására alkal
mazott egzakt módszerek a rekonstrukció számára is megfelelőek lehetnek, és 
amelyre támaszkodva felépíthető a jelentéstani rekonstrukció elmélete is a 
történeti jelentéstan szerves részeként. E kérdés kapcsán térek vissza eredeti 
kiindulópontunkhoz, nevezetesen a rekonstrukció számára adott megvizsgá
landó anyag és az alkalmazandó módszerek viszonyának áttekintéséhez, ami 
azért fontos, mert lényegében magában foglalja a jelentés rekonstrukciójának 
legalapvetőbb problémáit. 

»NytudÉrt. 89: 211. 1. 
9 MIKOLA T.: i. m. 209. 1. 

1 0 MIKOLA T.: i. m. 210. 1. 
" L Á S Z L Ó GYULA: NytudÉrt. 89: 189—193. 1. 
12 Vö. Kiss LAJOS, AZ etimológiai kutatások újabb fejlődése külföldön e. tanul

mányát (NytudÉrt. 89: 27—47), különösen a 29—33. 1. 
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4. Elsőként azt kell megjegyeznünk, hogy a jelentés rekonstrukciója 
nem rendelkezik önálló szakirodalommal. E tényben nincs semmi rendkívüli: 
a rekonstrukció általában nem vált külön az etimológiai kutatásoktól. Ha tehát 
a jelentés rekonstrukciójára vonatkozó elméleti megállapításokat, módszereket 
akarjuk megismerni, hasznosítani, azokat az etimológia szakirodalmán belül 
kell keresnünk. Csakhogy az etimológiai kutatásokban a jelentéstani vonat
kozásoknak nincs önálló szakirodalma, és még ebben a tényben sincs semmi 
rendkívüli, ha elfogadjuk, hogy az etimológia jelentéstani tényezői (a jelentés 
változása, az egyeztetett szavak jelentéseinek egymással való kapcsolata) 
alapjában megegyeznek a történeti jelentéstan vizsgálta jelenségekkel.13 Mindez 
arra utal, hogy az alap jelentések kikövetkeztetésekor a történeti jelentéstan 
tanulságait kell felhasználnunk. De felhasználhatjuk-e valóban? 

A történeti jelentéstan, amelynek tárgya a jelentésváltozások tanulmá
nyozása, ezek külső és belső okainak a feltárása, valamint e változások típu
sainak a meghatározása, a klasszikus görög hagyományokon alapul, terminoló
giáját is a görög retorikából meríti. Ez a megállapítás általában rosszalló érte-
Jemben szokott elhangozni; hogy csak egyet idézzek:14 „Although semantics 
has been a target of scholarly investigation since the activities of Ancient 
Greek philosophers, we still do not hâve adquate ways of talking about it. 
As for semantic change, we still rely basically on the terminology of Greek 
literary rhetoric." Holott egyetlen jelentéselmélet sem attól értékes vagy 
értéktelen, hogy a terminológiája hagyományos-e vagy modern. Az a történeti 
jelentéselmélet viszont, amelyik a változások elemzését tekinti elsődleges 
(vagy tán egyetlen) feladatának, s nem vesz tudomást arról, hogy ezt az elem
zést maguknak a jelentések elemzésének kell megelőznie (azoké a jelentéseké, 
amelyek között a változás végbemegy), terminológiája legyen bármily modern, 
valóban elmarasztalható. Mert hogyan magyarázzam a változást, ha nem 
tudom pontosan, hogy mi az, ami változik? A jelentés szerkezetének a fel
tárása tehát éppúgy feladata egy történeti jelentéstani elméletnek, mint 
egy szinkrón szempontú szemantikaelméletnek. És ha a szinkrón vizsgá
latok már rendelkeznek akár egyetlen olyan elemzési metódussal, amelyik 
a diakrón kutatásokban is alkalmazhatónak tűnik, a történeti kutatásnak (és 
ezen belül a rekonstrukciónak) nem lehet oka arra, hogy e módszert a maga 
területén ne próbálja hasznosítani. 

A történeti jelentéstani kutatások ismert (adatolt) jelentések viszo
nyait igyekeznek feltárni, legfeljebb a két végpont, legrégibb ismert, 
vagy a legeredetibbnek feltehető és a legújabb között lehetnek olyan változás-
béli szakaszok, amelyekre, tények hiányában, csak következtetni lehet. Ezzel 
szemben a rekonstrukció (az uráli nyelvek esetében, ezek szinkrón szintet 
képviselnek, azaz a nyelvcsalád több ezer éves történetéhez viszonyítva kb. 
a mai állapotot tükrözik) csak egyetlen ismert jelentéssel dolgozik, a kiinduló
pont viszont, amiből ez az ,,egyetlen" ismert jelentés levezethető, ismeretlen. 
A rekonstrukció éppen ennek az ismeretlennek a kikövetkeztetésére irányul, 
mégpedig úgy, hogy az ismert jelentések közös jegyeinek a feltárása révén 
kísérli meg az alapjelentés rekonstrukcióját. (Nem egy esetben az alapjelentés 
megegyezik valamelyik mai jelentéssel, viszont a kettő között az a lényeges 

13 KÁROLY SÁNDOR, Általános és magyar jelentéstan Budapest 1970. 225. 1. 
14 R. ANTTILA, An Introduction to Historical and Comparative Linguisties. New 

York—London 1972. 133. 1. 
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különbség, hogy az előbbi egy hipotetikus rendszer, az utóbbi egy természetes 
nyelvi rendszer eleme.) Akkor, amikor az ősi jelentést már kimutattuk, tehát 
ismert az említett két pont, folyamodhatunk a történeti jelentéstan kategó
riáihoz, s használhatjuk fel azokat a rekonstruált alapjelentés és a mai jelen
tések közötti különbségek magyarázatához, tipizálásához. Ezek a kategóriák 
természetesen alkalmazhatók akkor is, amikor az egyes leánynyelvekből 
adatolt jelentések közötti viszonyt mérjük föl, de ez már csak másodlagos 
szerepet játszik az alapjelentés rekonstrukciójához képest. Tehát arról van szó, 
hogy pl. négy, különböző leánynyelvi szó jelentéseinek (Jj J 2 J 3 J4) egyez
tetésekor meghatározhatjuk, hogy J j J 2 stb. között milyen jelentéstani viszony 
(jelentésszukülés, absztrahálódás, névátvitel stb.) áll fenn: [Jj •** J 2 **• J3**• J 4 ] . 

Ezekből az egymás közti viszonyokból ellenben még nem következ
tethetünk arra az alap jelentésre (*J), amelyből Jt J 2 stb. levezethető. A rekonst
rukció során, *J posztulálásakor, illetőleg azt követően a *J és a J1 J 2 stb. 
közötti viszonyt kell vizsgálnunk, mely 

j l J2 J3 J4 

viszonyok szintén besorolhatók pl. a jelentésszűkülés, absztrahálódás, név
átvitel stb. kategóriáiba. De eddig a lépésig is csak úgy juthatunk el, ha elő
zőleg — azaz mindenekelőtt — magát *J-t rekonstruáljuk, ami annyit jelent, 
hogy a z a l a p j e l e n t é s k i k öv é t k e z t e t é s e f e l t é t l e n ü l 
m e g e l ő z i a változások meghatározását. E lépések sorrendjón mitsem 
változtat az a tény, hogy sok esetben valamelyik leánynyelvi szó jelentése 
azonos lesz magával az alap jelentéssel (*J = J2) , azaz J 2 ,,őrzi" az eredeti, 
vagy eredetibbnek feltehető jelentést. Hiszen erre a ,,megőrződés"-re is csak 
úgy következtethetünk, ha előbb analizáljuk az összes jelentést. Ez az analízis 
pedig, amely a jelentés rekonstrukciójának az előfeltétele, nem más, mint 
azoknak a közös elemeknek, jegyeknek a feltárása, amelyek J r b e n , J2-ben stb. 
rendre megtalálhatók. Ezekből a közös jegyekből építhető fel, rekonstruálható 
az alapjelentés. 

Lényegesnek tartom megjegyezni, hogy ezek a jegyek szemantikai jegyek, 
s nem tévesztendők össze a fogalmi jegyekkel, a kettő ui. nem azonos, jóllehet 
sok esetben igen nehéz határvonalat húzni közöttük. Az előbbiek a nyelvi 
rendszer elemei közé tartoznak, az utóbbiak a világról való, nyelvi eszközökkel 
kifejezhető, de a nyelvi rendszertől független tudásunk elemei. Fogalmi jegyek
nek csak akkor felelhetnek meg szemantikai jegyek, ha azok a nyelvi rend
szeren, azonos szemantikai mezőn belül más szemantikai jegyekkel kerülnek 
oppozícióba, s a jelentés elemzése nem irányulhat másra, mint ezeknek a sze
mantikai jegyeknek a feltárására. Mert véget nem érő, s a jelentés elemzésének 
szempontjából teljesen fölösleges jegyek hosszú sorát állíthatnánk fel, ha egy 
adott dologra vonatkozó valamennyi ismeretünket jegyek formájában elő
sorolnánk. A rekonstrukció tekintetében ez még további következményekkel 
is járna, hiszen e jegyekbe mai tudásunkat vetítenénk bele, dolgoknak olyan 
jellemzőket tulajdonítanánk, amelyekkel azok soha nem rendelkeztek. így pél
dául őseink (s nyelvrokonaink közül sokan még ma sem) nem a mi fogalmaink 
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szerinti kovászolt kenyeret ismerték kenyérként. A „kovászolt" mint sze
mantikai jegy csak akkor jöhetne számításba, ha volnának még olyan ősi 
szavak, amelyek eredetileg is kovászolt kenyeret jelöltek — de nincsenek. 
A kikövetkeztethető alapjelentés tehát *'kenyér' kell, hogy legyen, s legföljebb 
kiegészítő magyarázatként jegyezhetnénk meg, hogy ez nem azonos azzal, 
amit ma kenyérnek nevezünk. 

A feltételezett alapnyelv, annak felbomlása és az egyes leánynyelvek 
kialakulása (s mai állapota, amelyről adataink vannak) között eltelt idő alatt 
az alapszavak jelentései változások hosszú során mentek át, s e változások 
iránya, jellege a leánynyelvekben sokszor nagyon különböző. Ebből követ
kezően csökkent a közös jegyek száma; mivel kevesebb jegy alapján csak álta
lánosabb jelentésre lehet következtetni, a rekonstruált alap jelentések is inkább 
tekinthetők olyan „mikro mezők"-nek, amelyekbe az egykori, kevésbé álta
lános, egyes jelentések beletartozhattak. (Az „általános" és „egyes" kategó
riája nem keverendő össze az „absztrakt" — „konkrét" kategóriáival: abszt
rakt és konkrét jelentés egyaránt lehet általános és viszont.) Azt azonban, 
hogy ezekben a mikro mezőkben e jelentések miként helyezkedtek el, hogy 
milyen mértékben töltötték ki azt, hogy milyen volt a mezők belső szerkezete, 
nem tudhatjuk. 

Az alap jelentések hipotetikus volta az elmondottakból következik, 
miként az is, hogy mindazok a jelentésváltozások, amelyek talán már az adott 
alapnyelven belül, két alapnyelvi szint között, illetőleg az alapnyelv felbomlá
sától a ma adatolható jelentések kialakulásáig lejátszódtak, szintén hipote
tikusak; hipotetikus jelentések, vagy hipotetikus és valóságos jelentések között 
valóságos változásokat nem tételezhetünk fel. 

A 2. pontban megemlítettem, hogy számos, azonos alap jelentésű szó 
mutatható ki egyazon alapnyelvi szintből, ami egyfelől az alapnyelv viszony
lagos szinkronitásával magyarázható, másfelől viszont éppen azzal, hogy a 
jelentésváltozások következtében kevés közös jegyet őrző külön nyelvi ada
tokból csak általánosabb alap jelentéseket rekonstruálhatunk, így megnövek
szik annak a valószínűsége, hogy ezek az általános alap jelentések azonosak 
vagy megközelítőleg azonosak lesznek. 

Korábban utaltam arra is, hogy a szemantikai jegyekkel való jelentés
elemzés a szemantikai mezőkön belül végezhető el. Azonos mezőbe a részben 
azonos szemantikai jegyeket tartalmazó jelentések sorolhatók, nem utolsó 
sorban azért, mert az, hogy egy jegy valóban szemantikai jegynek tekinthető-e 
vagy sem, csak úgy derülhet ki, ha az adott mezőben vannak még olyan jelen
tésű szavak, amelyeknek szemantikai jegyei oppozícióba állíthatók vele. (Nem 
tekinthető szemantikai jegynek az a jegy, amelyik csupán két, azonos mezőbe 
tartozó jelentés szerkezetében fordulna elő.) Tehát akkor, amikor pl. ugyan
abban az etimológiában szereplő, egymással egyeztethető (és egyetlen közös 
alap jelentésre visszavezethető) szavak jelentéseit elemezzük, maga az etimo
lógia is — jelentéstani szempontból — egyetlen mezőnek fogható fel. 

A szemantikai rekonstrukciós eljárás során, összefoglalásként, a követ
kező lépéseket kell betartanunk (e vázlatos felsorolás csak a legfontosabb lépé
seket tartalmazza; egy nagyobb etimológiai anyag módszeres feldolgozásakor 
még számos, elméleti s gyakorlati problémával is számolnunk kell):15 

Ezekre a kérdésekre dolgozatom II . részében szeretnék kitérni. 
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1. Az etimológiában szereplő minden egyes rokon nyelvi szó jelentéseinek 
szemantikai jegyekkel való elemzése; 

2. a közös jegyek kiválasztása 
3. a közös jegyek alapján az alap jelentós rekonstruálása; 
4. a rekonstruált alapjelentés és a külön nyelvi szavak jelentései közötti 

viszony meghatározása ( = az egyeztethetőség indoklása)16. 

Sz. BAKRÓ-NAGY MARIANNE 

On the Question of Proto-Meaning Reconstruction 

I. 

by MARIANNE SZ. BAKRÓ-NAGY 

Summary will follow the 2nd part of this article. 

16 A komponenciális analízis bőséges irodalmát 1. E. A. NIDA, Componential Ana-
Lysis of Meaning (An Introduction to Semantic Structures). Mouton-The Hague 1975. 
A Katz—Fodor-elmélet (tkp. J . J . K A T Z — J . A. FODOB, The Structure of a Semantic 
Theory. Language 39 (1963): 170—210. 1.) magyar nyelvű ismertetése: K I E F E R F. , A 
Katz—Fodor féle szemantika- elmélet. NylOK 23 (1966): 178 — 188. 1. 

9 Nyelvtudományi Közlemények 80/2. 


