
KISEBB KÖZLEMÉNYEK 

Az alapjelentés rekonstrukciójának kérdéséről* 

I I . 

5.1. Az alap jelentés rekonstrukciójának első lépése az etimológiában 
szereplő minden egyes rokon nyelvi szó jelentéseinek szemantikai jegyekkel 
való elemzése. Már az első lépés is fölvet néhány elméleti és módszertani—tech
nikai problémát. Ezek közül először is a legfontosabbal foglalkozom, mégpedig 
azzal, hogy milyen jelentéseket elemzünk. A megvizsgálandó jelentés-fajta 
kijelölése önmagában is előfeltétele bármilyen szemantikai tárgyú dolgozatnak, 
esetünkben azért is lényeges, mert látni fogjuk, hogy a komponenciális analízis 
nyújtotta lehetőségek l á t s z ó l a g nem felelnek meg a jelentés-egyeztetés, 
illetőleg a rekonstrukció követelményeinek. Ha a jegyekkel való elemzés szem
pontjából tesszük fel a kérdést — milyen jelentést elemzünk? —, csak azt 
válaszolhatjuk, hogy a komponenciális analízis segítségével csak egyetlen jelen
tés-fajtát, a d e n o t a t i v (vagy kognitív) jelentést lehet, illetőleg érdemes 
leírni. Ha viszont a nyelvtörténész-etimológusnak tesszük fel a kérdést, a vá
lasz már másképpen hangzik, ugyanis a jelentéstani egyeztetés során egyetlen 
jelentés-fajtát sem részesíthetünk előnyben, és — legalább a munka kezdetén 
— valamennyi adat valamennyi jelentésére tekintettel kell lennünk. 

A két válasz, ti . egyfelől az, hogy a jelentéseknek csak egy jól meghatá
rozható, kisebb csoportja elemezhető a jegyekkel, másfelől viszont az, hogy a 
rekonstrukció során az összes jelentést (amelyek más és más jelentés-fajtákat 
képviselnek) bele kell vonnunk az elemzésbe, ellentmondásos. Az első válasz 
értelmében egy sor, nem-denotatív jelentést ki kellene rekesztenünk a vizsgá
latból, a második válasz értelmében viszont szinte végtelen számú jegyre kel
lene fölbontanunk valamennyi adat valamennyi jelentését. 

Ezt az ellentmondást fölodhatnánk azzal, hogy az analízist a következő 
feltételhez kötnénk: a közös jegyek kiválasztásának az előfeltétele az, hogy 
egyetlen leány-nyelv összes jelentését megvizsgálva föltárjuk e leány-nyelv 
adatainak denotativ jelentését szemantikai belső rekonstrukció 
éppúgy megelőzné az alapnyelvi rekonstrukciót, mint ahogyan a hangtani 
belső rekonstrukció gyakran megelőzi az ún. alapalakok kikövetkeztetését. 
így a közös jegyek kiválasztásakor már csak a jegyekkel elemezhető denotativ 
jelentések állnának szemben denotativ jelentésekkel, és ezzel a komponenciális 
analízis feltételének eleget tehetnénk. Eljárásunk mellett szólna még az az 
érv is, hogy ha az etimológiában szereplő leány-nyelvi alakok jelentéstanilag 
valóban egyeztethetők egymással, az egyeztethetőségnek — és a rekonstruk
ciónak is — a denotativ jelentések azonosságán (illetőleg részleges azonossá
gán) kell alapulnia. 

*A cikk első részét 1. NyK 80:381-389. 
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Csakhogy nem biztos, hogy ami módszerként elfogadható, sőt sokszor 
követendő a hangtani rekonstrukcióban, az alkalmazható az alap jelentés ki-
következtetésekor is. Miért nem? Nézzük meg egy példán, mi történik akkor, 
ha a javasolt feltételhez tartva magunkat az ellentmondást a belső rekonstruk
ció segítségével próbálnánk meg föloldani. (Tekintsünk most el a jegyek föl
sorolásától, később úgyis látunk rá példát.) Az oszt jakban (az etimológiára 
vonatkozóan 1. STEINITZ 1970. 358 további irodalommal) a Trj. jâz: pupi 
jáL, Ni. jot, O jal szóknak a következő jelentéseit ismerjük: Trj. 'Bärenfett ' 
(pupi 'Bär'), Ni. 'Blut des Bären; Bibergeil', 0 'Bibergeil' stb. Etimológiai 
megfelelőjét a lappban találhatjuk meg: N (NIELSEN) jplle -l- 'middling fatness, 
good condition', L (GRUNDSTRÖM) 'Rückenfett (des Rentiers)'. Ha az oszt jak
ban elvégeznénk a jelentések belső rekonstrukcióját, legföljebb annyit kap
nánk eredményül, hogy [állati] [testrész] vagy [anyag], ami túlságosan is ál
talános ahhoz, hogy biztonsággal kapcsolatba hozhassuk a lappban mutatkozó 
jelentéssel. Ha viszont az osztjákban az egyes jelentéseket külön tartjuk, és 
egyenként vetjük össze a lapp adatok jelentéseivel, azt látjuk, hogy a Trj. 
'Bärenfett' (illetőleg ha az összetételből kiemeljük) 'Fet t ' szépen egyeztethető 
a lapp szavak jelentéseivel. Következésképp egy eredeti *'(állati) zsír, háj ' 
rekonstruálható, amihez képest a lapp nem szorul különösebb magyarázatra, 
s az osztják 'Bärenfett' — amiről feltételezzük, hogy ez őrzi az eredetibb jelen
tést, tehát azt, amellyel e szó egy korábbi nyelvállapotban, az ősosztjákban ren
delkezhetett — is csak annyiban, hogy csupán a medvére (tehát tabu állatra) 
vonatkoztatva használatos, azaz tabuszó. Az osztják Ni. és O alakok jelen
téseit, illetőleg a jelentésváltozásokat is tabuisztikus okokkal magyarázhatjuk. 

Láthatjuk tehát, hogy ha az említett ellentmondást úgy próbáljuk föl
oldani, hogy a belső rekonstrukció segítségével az egyes nyelvekből vett jelen
téseket (esetünkben az osztják szavak jelentéseit) egyetlen denotativ jelentésre 
szűkítjük, akkor éppen e leszűkítés által kizárjuk mindazokat a jegyeket, 
amelyek pedig megmutathatnák a közöttük levő kapcsolatot (vö. lapp ós 
osztj. Trj . [zsír], ami hiányzik az osztj. Ni. és O jelentésekből). Eljárásunkkal 
eleve deformálnánk az elemzés eredményét annak érdekében, hogy a módszer 
működőképes maradhasson, ez pedig értelmetlenség. I t t még a következőt 
érdemes megjegyeznünk: természetesen nem minden etimológiára jellemző a 
jelentéseknek ez a fajta megoszlása, sőt bizonyos, hogy csak kisebb részüket 
illusztrálta a fenti példa. Valószínű, hogy az etimológiák nagyobb részénél a 
szemantikai belső rekonstrukció nem adna olyan torz képet, mint az előbb 
láttuk, tehát alkalmazhatnánk. Mégis úgy gondolom, célszerűbb teljes mérték
ben kiiktatnunk, és külön-külön kezelnünk egyetlen leány-nyelven belül is az 
egyes jelentéseket: egyfelől azért, mert így egységesebben járhatunk el, más
felől pedig azért — s ez a lényegesebb —, mert a mező-összefüggés feltárása 
sem engedi meg az előzetes belső rekonstrukciót. Erre még később kitérek. 

Most viszont még vissza kell térnünk kiindulópontunkhoz, ahhoz az el
lentmondáshoz, ami a jelentés-fajták elemezhetősége kapcsán merült fel. 
Azzal ugyanis, hogy kizártuk a belső rekonstrukciót, még nem oldottuk meg a 
kérdést. Látszólagos ellentmondást emlegettem. Miért? Az etimológusnak a 
jelentések egyeztetésekor a munka kezdetén ugyanannak a szónak valamennyi 
jelentését figyelembe kell vennie (tehát pl. a konnotációs, érzelmi stb. jelenté
seket), de a külön nyelvi jelentések egybevetésekor már csak egyetlen jelen
tés-fajtával dolgozhatik, a denotativ jelentéssel, hiszen az egyeztetés feltétele 
a denotativ jelentések egyezése. A rendelkezésére álló összes (és különböző 
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jelentés-fajtákat képviselő) jelentésből kiszűri azt, ami az összesben azonos, 
relative változatlan, tehát a jelentés magját. (Ha nem így lenne, akkor pl. a 
zene szót — már ha egyéb akadálya nem lenne — bátran egyeztethetnénk a 
kenyérrel, tekintettel arra, hogy mindkettőről mondhatjuk, hogy 'lágy'.) 
A jelentésváltozások vizsgálatánál már más a helyzet, hiszen ott a konnotáció 
indukálhatja a jelentésváltozást, gondoljunk pl. a magyar ravasz és róka 
viszonyára ! Megállapíthatjuk tehát, hogy a jelentéstani egyeztetéskor csak 
olyan jelentés-fajtával dolgozunk/dolgozhatunk, amelyik szemantikai jegyek
kel is leírható. 

5.2. Említettem, hogy a jegyekre való felbontás során bizonyos techni
kai problémák is fölmerülnek, amelyek közül most csak egyről szólok. Köztudo
mású, legalábbis urálisták előtt, hogy az egyes uráli nyelvekről való adataink 
mennyiségileg és minőségileg is nagyon különbözőek. Vannak olyan nyelvek, 
nyelvjárások, amelyekből bőséges, s főleg megbízható anyagunk van, de vannak 
olyanok is, amelyekről igen csekély a tudásunk. A jelentés vizsgálatát ez any-
nyiban érinti, hogy sokszor csak egyetlen adatnak egyetlen szótári jelentését 
ismerjük, s szövegeink sincsenek, amelyek pedig segíthetnének. Ez az arány
talan adatoltság eleve bizonytalanná teszi az elemzést is, s az elemzés eredmé
nyét, a rekonstrukciót is. így hát fölmerülhet a kérdés, érdemes-e egyáltalán 
olyan vizsgálódásba kezdenünk, amelynek előfeltétele a megfelelő nyelvi infor
máció? Erre csak azt tudom válaszolni, hogy az uralisztika „világéletében" 
kénytelen volt beérni itt-ott hiányos információkkal, mégis vannak eredmé
nyei, s tán nem is rosszak. 

5.3. A szemantikai mező és a szemantikai jegyek kapcsolatára már ko
rábban utaltam, s arra is, hogy a jelentés elemzéséhez előbb azt a mezőt kell 
meghatároznunk, amelyikbe az illető jelentés beletartozik. Ez a kijelentés némi 
kiegészítésre szorul. A mezők és a jegyek között igen szoros a kölcsönkapcso-
lat (vö. pl. A. L E H B E E 1974. 66—72; N I D A 1975. 174—193; ellene LYONS 
1977. 326), tekintettel arra, hogy az azonos mezőbe tartozó lexémáknak van
nak közös jegyei, viszont azt, hogy bizonyos lexémák valóban ugyanabba a 
mezőbe tartoznak-e vagy sem, csak közös jegyeik alapján állapíthatjuk meg. 
Melyik tehát az elsődleges : a mezőösszefüggés vizsgálata vagy a komponenciá-
lis analízis? ,, . . . domains [ti. a szemantikai mezők — B.—N. M.] cannot 
be set up without at least a preliminary analysis of the componential structure, 
and the resulting componential analysis reflect the domain classification. I t is 
true that such an approach runs the risk of circular reasoning, but this danger 
is inhérent in the analysis of any system. I t is impossible to understand comple-
tely the relevance of any part of the whole until the whole has been analyzed, 
and yet one cannot understand the structure of the whole until its parts have 
been analyzed" (NIDA et al. 1977. 148). Messzire vezetne, ha most részletesen 
foglalkoznánk e kérdéssel, mindössze annyit jegyzek meg, hogy a mező meg
határozása azért tűnik elsődlegesnek, mert bizonyos tekintetben azonos a neki 
megfeleltethető fogalmi körnek, s ez utóbbi természetesebben adott, mint a 
szemantikai mezők. A jegyekkel való elemzés eredménye azután eldönti, hogy 
az előzetes mezőbe sorolás helyes volt-e vagy sem. 

Szó volt arról is, hogy a mezők kijelölése, illetve a bennük levő jelentések 
összefüggéseinek a vizsgálata kizárja az előzetes belső rekonstrukciót. Ez még 
magyarázatra szorul. 

Tegyük fel, hogy van egy olyan nyelv, amelyben egy adott lexémának a 
következő (denotativ) jelentései vannak: 'üt', 'megöl', 'hasonlít'. Ha most ki-
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zárjuk magyar nyelvi ismereteinket és intuíciónkat, amelynek alapján az 'üt ' 
és a 'megöl' közötti kapcsolatot az 'agyonüt', az 'üt ' és a 'hasonlít' közötti kap
csolatot pedig a 'valakire üt ' , pl. 'az apjára üt ' sugallná, akkor azt kellene 
mondanunk, hogy itt, legalábbis szinkrón szempontból, homonimakkal van 
dolgunk. Könnyen belátható, hogy e három jelentés három különböző mezőbe 
tartozik: az 'üt ' a 'ver', 'vág', 'odavág', 'csap', 'sújt'-félékkel egy külön mezőbe, 
a 'megöl' a 'meggyilkol', az 'agyoncsap', 'agyonüt', 'agyonver'-félékkel egy 
másik mezőbe, a 'hasonlít' pedig az 'emlékeztet', 'vkire üt'-félékkel együtt egy 
harmadik mezőbe. Következésképp az 'üt ' , a 'megöl' és a 'hasonlít' csak a 
saját szemantikai mezőjén belül (azaz három különböző mezőben) elemezhető 
még akkor is, ha esetleg bizonyítható, hogy 1. diakrón szempontból itt szó sincs 
homonímiáról (mert a három jelentés közül kettő egy harmadikból levezet
hető), 2. a három mező valahol érintkezik egymással. Nem emelhetjük ki őket 
a saját mezőjükből, és nem elemezhetjük őket egymáshoz viszonyítva „légüres 
térben", mert akkor nem szemantikai jegyeket kapunk, hanem fogalmi jegye
ket, tehát nem a jelentést fogjuk elemezni, hanem azt a tudásunkat, ami e há
rom lexémától megjelölt cselekvésekre vonatkozik. Ha a három jelentést külön-
külön, a saját mezőjében elemezzük, s a kapott három jegysort összevetjük 
egymással, az azonos jegyek alapján megmutatkozik, hogy e három jelentés 
egy korábbi nyelvállapotban egyetlen mezőbe tartozott-e vagy sem. Ám ha 
az a célunk, hogy egy — szempontunkból legkorábbi — alapnyelvi szintet re
konstruáljunk, és nem az, hogy egyetlen nyelvnek egy eredetibb állapotát, ak
kor veszélyes egy ilyen korábbi hipotetikus mezőnek a fölállítása, hiszen ez 
nem lenne egyéb, mint belső rekonstrukció, amiről pedig már megállapítottuk, 
hogy alkalmazása nem mindig célravezető. 

Kiindulópontunk tehát a következő: az etimológiában szereplő minden 
egyes rokon nyelvi szó denotativ jelentéseinek szemantikai jegyekkel való elem
zése úgy, hogy e jegyeket a jelentések saját mezőin belül tárjuk fel, s a kapott 
jegy-sorokat külön-külön kezeljük. 

Már most kénytelen vagyok előrebocsátani a következőket: 1. az alábbi 
analízis során nem mutatom be teljes egészükben azokat a mezőket, amelyekbe 
az egyes megvizsgálandó jelentések beletartoznak; az összes adat — számuk 
több tucatnyi — (és forrás) fölsorolása hosszadalmas lenne. Amikor azonban 
a jegyek kiválasztását megokolom, minden egyes esetben megmondom, hogy 
melyek azok a jelentések, amelyekkel szembe állítva indokolt ennek vagy 
annak a jegynek a számbavétele. Hiszen a megindoklás itt nem más, mint az 
oppozíciók fölállítása. 2. Mivel megállapítottuk, hogy az egyeztetéskor már 
csakis a denotativ jelentéseket vizsgálhatjuk, adataim nem-denotatív jelenté
seinek a bemutatásától is eltekintek. 3. Az etimológiában, amikor csak lehet, 
abszolút tőszavak kaphatnak helyet. A mező vizsgálatakor viszont a szárma
zékszavak jelentéseit is figyelembe kell venni, ezeknek a jelentései nem zárha
tók ki egy nyelv jelentés-struktúrájából. 

5.4. Példám kiválasztásánál nem az verzérelt, hogy az sok nyelvet föl
sorakoztató, igen bonyolult szemantikai viszonyokról tanúskodó, s minél ne
hezebben rekonstruálható alapjelentést mutató etimológia legyen. Megpróbál
tam olyat találni, amelyik e dolgozat első részében fölvetett elméleti problé
mákat is illusztrálhatja, olyat, amelyikben a jelentések nem tartoznak azok 
közé, amelyeket a szakirodalomban már oly sokszor bemutattak (pl. rokon
ságnevek, színnevek, rangfokozatok stb.). 
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*carjä- 'schlagen' FU 

M o r d . (MordChr. 134) E cavo-, M áavo- 'schlagen, erschlagen, prügeln', 
(JE) M 'ütni, megölni' ~^ c s e r . (TscherT 108) K B carjye-, V corje- 'kerben, 
den Rohbau zimmern', (PS 154) B cor\e- 'Einschnitte in (die /Enden der/ für 
einen Blockverband bestimmten Balken hauen' ~ o s z t j . (OL 97) W j . 
coy-, Trj. cok-, DN c,or\y-, Ni. éur)%-, Kaz. éçrjx-, O sor\%- 'hinten erschlagen'; 
a szónak más forrásokból még a következő jelentéseit ismerjük: (KT 941) és 
P D 249) 'schlagen (VTrj. DN DT Ni. Kaz. O); einen Fußtr i t t geben (VJ Ko.); 
durch Beinstellen umwerfen (DN); herabstoßen (DN Kr.) ' ~ v o g. (KANN. , 
közli STEINITZ, WogVok. 195) TCs. $âr\k-, AK sari%-, K K sërjk-, P ëarjk-, 8a%~ 
'ausschlagen, einen Fußtri t t geben', (MSz.) N sär\%w- 'rúg, rugdos; stoßen'. 

Az egyeztetés HoNTitól származik (1978. 370). Adattárát csak ott egészí
tet tem ki, ahol a szövegek vagy más szótári adatok alapján szükségesnek mu
tatkozott. Talán különös, hogy olyan etimológiát választottam, amelyben már 
a rekonstruált alapjelentés is szerepel, de az elemzés révén kiderül, hogy miért 
és mennyiben szorul korrekcióra. 

Az elemzés során nem teszek különbséget szemantikai jegy és szemanti
kai megkülönböztető jegy között (semantic marker és distinguisher, vö. 
FODOR—KATZ 1964. 497), tehát elfogadom WEINREICH (1971) és BIERWISCH 
(1969) vélekedését a kétféle jegy megkülönböztetésének a szükségtelenségéről. 
Egyéb módon sem kategorizálom a jegyeket, szemben pl. N I D A (1975. 32—67) 
fölfogásával. Végül még egy megjegyzés a jegyekkel kapcsolatban (a konven
ciók szerint [ ]-ben állnak): ezek egy metanyelv elemei, és függetlenek attól 
a nyelvtől — ebben az esetben a magyartól — amelyen megfogalmazzuk őket. 
Előfordulhat, hogy egyetlen szóval nem adhatjuk vissza őket, ennek ellenére 
mindaz, ami [ ]-ben áll egyetlen jegynek tekintendő. 

Munkám során nagy mértékben támaszkodtam VOYLES (1973), F I L L -
MORE (1971) és GULSTAD (1974) idevágó tanulmányaira. 

Haladjunk a nyelveknek az adattárban megadott sorrendjében. 

Mordvin 

Láttuk, hogy mind a két nyelvjárásban közös az I. 'üt ' , az I I . 'agyonüt' 
és a I I I . 'megver' jelentés, de egy másik forrásból, az E nyelvjárásból a IV. 
'megöl' is ismeretes. 

I. 'üt ' 
[fizikai cselekvés] 

szemben a szellemi, érzelmi cselekvést stb. jelentő valamennyi igével 

[ember] 
a cselekvés végzője, szemben az állatok végezte cselekvésekkel (amelyek azon
ban sokszor azonosak lehetnek az ember végezte cselekvésekkel, később látunk 
rá példát) 

[érint] 
szemben mindazokkal, amelyek pl. mozgást, kommunikációt stb. jelentenek 

[kézzel] 
amivel a cselekvést végzik. Szemben áll mindazokkal, amelyekben az előbbi 
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jegy szerepel, de a [kézzel] már nem; ilyenek [testtel]: 'lök', 'taszít', más 
testrésszel, pl. [lábbal]: 'tapos', 'rúg', [ujjal]: 'kopog' stb. 

[eszközzel] 
ez a jegy a [kézzel] mellett vagylagosan szerepel, ugyanis mind a két mordvin 
nyelvjárásban vannak még olyanok, amelyekben a [kézzel] [eszközzel] jegy 
egyaránt szerepelhet, s emellett vannak még olyanok is, amelyek pl. csak egy 
meghatározott eszközzel való érintést jelentenek, pl. [veszővel] 'üt ' , 'vág', 
'szúr' stb. 

[egyszer] 
szemben azokkal, amelyek folyamatos cselekvést jelentenek, pl. 'nyom', 'simít' 
stb. vagy ismételt cselekvést, pl. 'ver', 'többször üt ' , kalapál' stb. 

[erővel] 
szemben azokkal, amelyeket viszonylag kisebb erővel végeznek, pl. ' tapint', 
'érint', 'simogat' stb. 

[élőlényt] [tárgyat] 
amire a cselekvés irányul. 

Kínálkoznak még más jegyek is, így az ütés sebességét meghatározó, hi
szen a mezőben vannak még olyanok, amelyek gyors ütést jelentenek, viszont 
nincsenek olyanok, amelyek az előbbiekkel szemben lassabb ütésre vonatkoz
nak. Lehetséges, hogy a „semleges" 'üt ' jelenti a lassabbat, de mivel olyan 
jegy, amelyik csak két lexéma különbségének a leírására alkalmas, nem en
gedhető meg, a sebességre vonatkozó sem tekinthető szemantikai jegynek. 
Az ütés hangja ül. hangereje: a mezőben találhatunk még olyan lexémákat, 
amelyeknek jelentései ebből a szempontból különbözhetnek egymástól (pl. 
'vesszővel suhint', 'csattant ' stb.), csakhogy nincsenek olyanok, amelyek 'hang
talan ütést ' jelentenének. Jelentéstani szempontból ui. nem számít az a tudá
sunk, hogy az ütés, mint cselekvés valamilyen hangot ad. Az ütés eredményére 
vonatkozó jegy sem jelölhető ki, ahogyan pl. a magyarban lenne: 'szétüt', 
'átüt ' , 'kiüt' stb. 

I I . 'agyonüt, agyonver' 

[fizikai cselekvés] 
[ember] 
[érint] 
[kézzel] 
[eszközzel] 
[erővel] 

jegyek itt is felveendők, ezeken kívül még mások is: 

[egyszer] vagy 
[többször] 
[élőlényt] 

szemben mindazokkal a cselekvést jelentő igékkel, amelyek élettelen dolog 
ütésére vonatkoznak 

[okozza, hogy nem elő] 
szemben azoknak a lexémáknak a jelentéseivel, amelyekből ez a jegy hiányzik, 
pl. 'pofoz', 'ver', 'elver' stb. 
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Láthatjuk, hogy az 'üt'-tel szemben itt olyan két további jeggyel kell 
számolnunk, amely erősen megkülönbözteti őket egymástól, s hogy éppen az 
utolsó jeggyel az E nyelvjárásból való jelentés beletartozik egy másik mezőbe 
is. Az előbbiekkel kapcsolatban még annyit kell megjegyeznünk, hogy az 
[egyszer] [többször] jegyeket azért kellett vagylagosan fölvennünk mert az 
'üt'-ben az előbbi, a 'ver'-ben az utóbbi jegy van jelen. 

I I I . 'megver, ütlegel' 
[fizikai cselekvés] 
[ember] 
[érint] 
[kézzel] 
[eszközzel] 
[erővel] 

ezek a jegyek itt is azonosak, de még számolnunk kell további kettővel is : 

[többször] 
szemben az egyszeri 'üt ' , 'csap', 'odavág' stb. jelentésekkel 

[élőlényt] 
szemben pl. a 'megsemmisít', 'szétzúz' stb. jelentésekkel. 

IV. 'megöl' 
[fizikai cselekvés] 
[ember] 
[érint] 
[testrésszel] 
[eszközzel] 
[egyszer] 
[többször] 

e jegyek it t is szerepelnek, de a következő jegy révén már egy másik mezőbe 
tartozik 

[okozza, hogy nem elő] 
Az, hogy [nem elő] már implikálja, hogy a cselekvés csak élőre vonatkozhatik, 
tehát nem valamilyen [élettelen]-re, azaz csak állat vagy ember megöléséről 
lehet szó. Ezzel a jeggyel szemben áll mindazoknak a lexémáknak a jelentései
vel, amelyekben az [ember] [állat]-tól végzett cselekvés és az [okozza, hogy 
élő] jegyek szerepelnek, mint pl. 'szül' stb. Megjegyzendő, hogy az [okozza, 
hogy nem elő] mellett mint a cselekvés végrehajtója általában nem csupán az 
[élőlény], ill. [ember] jegy szerepelhet, hanem valamilyen [élettelen] is: élő
lényt megölhet a villám is stb. Ezt a lexémát viszont éppen az [élőlény] jeggyel 
különítettük el mindazoktól, amelyekben nem az [élőlény] van jelen. 

C s e r e m i s z 

Három jelentést kell ellemeznünk: V. 'bevág' és a VI. 'gerenda építményt 
ácsol' azonos a K B és U nyelvjárásokban. Az utóbbi némi magyarázatra szorul, 
ugyanis etimológiánk adattárában feltüntetett forrás német nyelvű jelentése 
nem egészen világos. Tulajdonképpen durván megácsolt faépítmény elkészíté
séről van szó, tekintettel arra, hogy a cseremiszek gerendaházakban laktak. 
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Házaik vagy más építményeik ácsmunkával gerendákból épültek. A B nyelv
járásban a jelentés VII . ugyancsak a gerendaépítmények ácsolásával kapcso
latos. A gerendákat bizonyos rendszer szerint (kötés szerint) illesztették egy
máshoz, s hogy azok ízesüljenek, meghatározott helyeken befaragták őket. 
így itt egy 'bevágást farag (gerendán)' jelentésből kell kiindulnunk. 

V. 'bevág' 
[fizikai cselekvés] 
[ember] 
[érint] 
[egyszer] 
[erővel] 
[tárgyat] 

e jegyek megegyeznek az 'üt ' jegyeivel. 

[éles eszközzel] 
szemben mindazokkal, amelyekben 1. az [eszköz] helyett — mint pl. az 'üt'-ben 
— pl. [testrészével] állnak, 2. valamint más, de nem [éles], hanem [hegyes 
eszközzel]: pl. 'szúr', 'döf, vagy [tompa eszközzel] pl. 'kalapál', 'tör', 'zúz' s tb. 
Az [éles eszköz] a 'bevág', 'hasít', 'metsz', 'hánt' , 'nyúz', 'farag' jelentésekben 
szerepelhet még. 

A következő jegy kijelölésénél igen óvatosan kell eljárnunk. Az azonos 
mezőbe tartozó jelentésekben ui. megkülönböztethetünk olyan jegyet, amelyik 
a cselekvés eredményére utal (arra, hogy az érintett élő vagy élettelen tárgyon 
vagy tárgyban milyen változás jön létre), szemben mindazokkal, amelyben ez 
a jegy nem jelölhető ki: úgy látszik, hogy a [hegyes eszközzel] jegyet tartal
mazó jelentésekből egy bizonyos jegy hiányzik. Mert hiába tudjuk, hogy a 
hegyes szerszámmal érintett tárgyakban is valamilyen változás jön létre, 
megszűnik az anyag folytonossága, ez jegyek segítségével mégsem írható le. 
Az [éles eszközzel] és a [tompa eszközzel] jegyet tartalmazókban viszont meg
van: 'bevág' , 'bemetsz' , 'nyes' , 'nyúz ' , 'hánt ' , 'farag', 'szétvág', 'szeletel', 'tör', 
'zúz' stb. abban a jegyben különbözik egymástól, hogy az érintett élő vagy 
élettelen tárgy nem létezik továbbra is, mint relative egész (azért relatíve, mert 
eredeti egész voltát megtartja ugyan, de hiányzik belőle, róla valami) vagy 
sem (tehát több részre oszlik, és megszűnik egésznek lenni). Az előbbiek közé 
tartozik a 'bevág', 'bemetsz', 'nyes', 'nyúz', 'hánt' , 'farag', az utóbbiak közé a 
'szétvág', 'szeletel', 'tör', 'zúz' stb. Érdekes azonban, hogy a [hegyes eszköz
zel], az [éles eszközzel] és a [tompa eszközzel] jegyeket tartalmazó lexémák 
jelentéseinek egy részét olyan jegy kapcsolja össze, amelyik az [éles eszközzel] 
jegyet tartalmazókból részben, a [tompa eszközzel] jegyet tartalmazókból 
pedig teljesen hiányzik: [behatol] (ti. az eszköz az érintett tárgyba). A 'szúr', 
'döf [hegyes eszközzel] jelentésekben megvan, a 'bevág', 'bemetsz', 'nyes' stb. 
[éles eszközzel] jelentésekben megvan, a 'szétvág', 'szeletel' stb. [éles eszköz
zel] jelentésekben nincsen meg (mert hiába tudjuk, hogy ahhoz, hogy szét
vágjuk, szeleteljünk valamit, ahhoz az eszközzel előbb bele kell hatolnunk 
abba a valamibe), és a 'tör', 'zúz' stb. [tompa eszközzel] jelentésekben sincs 
meg. így hát a 'bevág' jegyeihez még kettő tartozik: 

[okozza, hogy behatol] 
ti. ami a cselekvést elszenvedi. 
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VI. 'ácsol (gerenda építményt)' 

[fizikai cselekvés] 
[ember] 
[érint] 
[eszközzel] 

E jegyekkel i t t is számolnunk kell, de még a következőkkel is: 

[többször] 
[fatárgyat] 

szemben mindazokkal amelyekben nem ez a jegy, hanem más [kő], [föld] 
szerepel. 

[építmény] 
szemben mindazokkal, amelyek pl. a [bútor], [közlekedési eszköz] jegyet tar
talmazzák. 

[okozza, hogy legyen] 
ez a jegy szerepel mindazoknak a lexémáknak a jelentéseiben, amelyek vala
minek a megalkotására vonatkoznak. Úgy tűnik, hogy emellett a jegy mellett 
mindig szerepelnie kell azoknak a jegyeknek, amelyek az alkotás célját, illető
leg eredményét írják le. Ha a szemantikai jegyeknek van valamilyen hierar
chiájuk — ezzel a nagyonis vitatott kérdéssel itt most nem foglalkozom, bár 
eddigi elemzéseink arra utalnak, hogy létezik egy ilyen hierarchia —, akkor ez 
a jegy feltétlenül magasabb helyen áll, mint a megelőző kettő. 

VII. 'bevágást farag (gerendán)' 
valamennyi jegyét tekintve megegyezik a (V.) 'bevág' jegyeivel, de értelem 
szerint kivételt képez az [élőlényt], [erővel], [egyszer] jegy. Felveendő még a 

[fatárgyat] 
jegy és a 'bevág' kapcsán elmondottak szerint az 

[okozza, hogy nem folytonos] 
szemben mindazokkal, amelyek 1. az [okozza, hogy folytonos] jegyet tartal
mazzák, mint pl. a 'tapaszt'-félékben, 2. és amelyek az [okozza, hogy nem 
egész] jegyet mutatják, mint pl. a 'szeletel', 'hasogat' stb. 

O s z t j á k 

Az osztjákban négy jelentést kell elemeznünk: VII I . '(hátrafelé) kirúg' 
(ti. a ló), IX. 'rúg', X. 'elgáncsol', XI . 'lecsap' (ti. a héja). Most nem sorrend
ben haladunk, amennyiben először a IX. 'rúg' jelentést próbáljuk meg leírni, 
ui. a VIII . jelentés így könnyebben elemezhető. 

IX . 'rúg' 
I t t is, mint az előbbiekben megvan a [fizikai cselekvés] és az [ember] 

jegy is, de fel kell vennünk az [állat]-ot is, tekintettel arra, hogy — már ameny-
nyire az osztják anyagból kiderül — a cselekvés végzője állat is lehet. Az 
[érint] jegy it t is szerepel, de az 'üt ' jelentésétől már abban különbözik, hogy 
nem a [kézzel]/[eszközzel], hanem a [lábbal] jeggyel kell számolnunk. Azonos 
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továbbá az [egyszer], szemben a folyamatos 'tapos'-félékkel, és az [erővel], 
[élőlényt]/[tárgyat] is. 

Könnyen belátható, hogy az 'üt'-től csupán egyetlen jegyben a [lábbal]-
ban különbözik. 

VIII . '(hátrafelé) kirúg (ti. a ló)' 
Az első két jegy abban különbözik, hogy csak az [állat] jöhet számításba. 

Azt viszont már nem kell fölírnunk, hogy egy bizonyos állattól végzett cse
lekvésről van szó, mert a jelentés leírása szempontjából érdektelen az a tu
dásunk, hogy még milyen állatok rúghatnak olyan jellegzetes módon a lábuk
kal, ahogyan a ló. Az [állat] jegy ui. megfelelően elválasztja az azonos [em
ber]-! cselekvésre utaló jelentésektől. További jegyek: 

[mozgás] 
[lábbal] 
[egyszer] 
[erővel] 

X. 'elgáncsol' 
[fizikai cselekvés] 
[ember] 

jegyeket írhatjuk fel, mivel semmi nem utal arra a szövegekben, hogy állat is 
végezheti ezt a cselekvést. Az 

[érint] 
[egyszer] 
[erővel] 

azonos az 'üt ' jegyeivel. 
[lábbal] 

Ahhoz, hogy ennek a jegynek a kiválasztását megindokoljuk, még két további 
jegyet is föl kell vennünk. Ezek a cselekvés eredményét jelölik: 

[élőlényt] 
[embert] 

ti . akire a cselekvés irányul 
[okozza, hogy nem mozgó] 

a [mozog] itt az összes lábbal való mozgást jelentő lexémának is a jegye. 
A [lábbal] jegyet azért kellett felvennünk, mert az embert másként 

if lehet akadályozni a mozgásában, illetőleg az akadályozás eszköze más is 
lehet, pl. [kézzel]: ' tart ' , 'fog', 'szorít'; [eszközzel]: 'megkötöz', 'csapdába fog' 
stb. Az [okozza, hogy nem mozgó] jegyet azért kellett fölírnunk mert me-
különbözteti az összes olyan jelentéstől, amelyben az [okozza, hogy mozgó] 
jegy szerepel: 'dob', 'lő' (ti. nyíllal): [kézzel] [eszközzel]; 'elrúg': [lábbal]. 

Bárkiben fölmerülhet a kérdés, hogy a gáncsolás valóban megakadá
lyozza-e annak a mozgását, akit elgáncsoltak? Jelentéstani szempontból lé
nyegtelen, hogy azzal, akit elgáncsoltak, mi történik, ti . — már ami az oszt-
jákot illeti — nincsenek olyan lexémák, amelyeknek a jelentései a cselekvés 
eredményének a szempontjából különböznének. 

XI . 'lecsap (ti. a héja)' 
[fizikai cselekvés] 
[állat] 
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[érint] 
[egyszer] 
[erővel] 

jegyek megegyeznek a 'rúg' jegyeivel. A 

[testével] 
jegyben viszont már különbözik. Fölösleges lenne jegyekkel leírnunk, hogy 
valóban egész testével vagy csak szárnyaival, karmaival végzi-e a cselekvést, 
hiszen nincsenek még olyan lexémák, amelyeknek jelentései ebben a jegyben 
különböznének egymástól vagy ettől a lexémától. Az 

[élőlényt] 
[tárgyat] 
[okozza, hogy nem mozgó] 

jegyek megegyeznek az 'elgáncsol' jegyeivel. 

V o g u l 

Mindössze két jelentést kell leírnunk: XI I . 'kirúg' (ti. a ló) és XI I I . 'rúg, 
rugdos'. Mindkettőnek a leírása megtalálható az osztják alatt. A XI I I . jelentés 
a IX.-től abban különbözik, hogy az [egyszer] mellett a [többször] jegy is 
szerepel. 

* * * 

A fenti elemzés alapján kirajzolódnak előttünk a szemantikai mezők: 
valamennyi a fizikai cselekvést jelentők mezőjébe tartozik, s ezen belül három 
nagyobb különül el egymástól: az érintést, a mozgást ('kirúg') és az alkotást 
jelentőké. Az érintést jelentők mezőjén belül elkülönül egymástól az ütést 
jelentők mezője ('üt', 'ütlegel', 'agyonüt'), a rúgást jelentőké ('rúg'), az aka
dályozást jelentőké ('gáncsol', 'lecsap'), a vágást jelentőké ('bevág', 'farag') 
és az ölést jelentőké ('agyonüt', 'megöl'). 

6. A következő lépést a közös jegyek kiválasztása jelenti. Az áttekinthe
tőség kedvéért a jeletéseket illetőleg a jegyeket táblázatba foglalhatjuk. 
(L. 350—351. 1.) 

A táblázatból leolvasható, hogy melyek azok a jegyek, amelyek a tizen
három jelentésben leggyakrabban előfordulnak. Egyetlen közös jegy a [fizikai 
cselekvés]; 11 esetben szerepel az [ember] mint a cselekvés végzője, 11 esetben 
az [erővel], 11 esetben az [érint], 10 esetben az [egyszer], 9 esetben az [embert], 
8 esetben az [állatot], és 7 esetben a [tárgyat] mint akire vagy amire a 
cselekvés irányul. A cselekvés eszközét leíró jegy—[tes t te l ] , [kézzel], [lábbal] 
[eszközzel] — összesen 17 esetben szerepel. Ezekből a leggyakoribb jegyekből 
lehet fölépítenünk az alapjelentést. 

7. Ha a nyolc leggyakoribb jegyet vesszük alapul, s azokat definícióba 
foglaljuk, ezt kapjuk: *'olyan fizikai cselekvés, amelynek során az ember 
egyszer, nagy erővel érint valakit vagy valamit'. Ez a meghatározás nagyjából 
megfelel a magyar üt jelentésének, ha tehát az alapjelentést magyarul akarjuk 
megadni, ezt mondhatjuk: FU *car)8- 'üt ' . 
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összesen: 13 11 5 11 1 4 6 7 2 

Az eredeti etimológiában németül a 'schlagen' szerepel, ami nagyjából 
megfelel mind a definíciónak, mind pedig a magyar 'üt'-nek. De csak nagy
jából. 

Ha most arra gondolunk, hogy egy nyelvcsalád teljes közös szókincsét, 
az összes közös eredetű U/FU/FP/FV/Ugor szó jelentését rekonstruálva egyet
len etimológiai szótárba összefogva akarjuk bemutatni, az ilyen hosszadalmas, 
kikövetkeztetett definíciók megnehezítik az áttekinthetőséget, s valóban cél
szerűbb — már ahol lehet — egyetlen szóval megadni az alapjelentést. De ha 
arra gondolunk, hogy 1. az alap jelentések nem egy (akár ma is létező) termé
szetes nyelv elemei, hanem hipotetikusak, s egy metanyelv rendszerébe tartoz
nak, s hogy 2. egy természetes nyelvből vett szó jelentése, bármennyire is el
vonatkoztatunk arra a természetes nyelvre vonatkozó ismereteinktől, befolyá
solja gondolkodásunkat, akkor már nem tűnik célravezetőnek a definíció ki
iktatása. Mert semmi nem biztosíthat bennünket arról, hogy annak a hipote
tikus alapnyelvnek a jelentés-rendszerében az 'üt ' ugyanazt a helyet foglalta 
el, mint pl. a németben vagy a magyarban. Az idő, hiányos ismereteink s ellen
őrizhetetlen következtetéseink nem engedik meg hogy áthágjuk a metanyelv 
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határait, mert ha így teszünk, vizsgálataink eredménye egyszeriben kétségessé 
és bizonytalanná válik. 

Van még egy ok, amiért jobb a jegyekből rekonstruált definícióhoz tar
tanunk magunkat, s ez a jelentésváltozások magyarázata: egyfelől megköny-
nyíti munkánkat, másfelől megóv attól, hogy jelentésváltozások magyarázata 
helyett a dolgokról való tudásunk, fogalmaink változását magyarázzuk. Ezzel 
a kérdéssel egy önálló dolgozatban szeretnék részletesen foglalkozni. 

Sz. B A K B Ó - N A G Y M A R I A N N E 
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On the Question of Proto-Meaning Reconstruction 

by MARIANNE SZ. BAKRÓ-NAGY 

I. 

In the first part theoretical and empirical problems of proto-language and proto-
meaning reconstruction are raised. I t ' s argued that means and methods of traditional 
historical semantics are not sufficient for proto-meaning reconstruction and componential 
analysis is suggested, especially for languages without written records. 

n. 
Following 13 meanings of etymologically related words (verbs) are analyzed: (i) 

'hit', (ii) 'strike sy dead; beat sy to death', (iii) 'beat, thrash', (iv) 'kill', (v) 'make a eut', 
(vi) 'carpenter (a blockhaus)', (vii) 'carve (a cutting in)', (viii) 'kick out (horse)', (ix) 
'kick', (x) 'trip sy up' , (xi) 'swoop (up)on sg (kite)', (xii) = (viii), (xiii) = (ix). Following 
semantic fields can be established: Events: a) surface-contact verbs: a.) impact (i, ii, iii), 
ß) kick (viii, ix, xii, xiii), y) hinder (x, xi), ö) eut (v, vii); b) kill (ii, iv); c) construet (vi). 
Most fréquent common features: [event], [human being] = instigator of the event, 
[forcefully] = force of the impact, [surface-contact], [once] = momentary action 
[human being] [animal] [object] = the animate or inanimate entity which reçoives or 
expériences the action. The proto-meaning of the proto-form is reconstructed on the basis 
of thèse features. 


