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A szerkesztő előszava

RenНСКРвя kötetet tКrt keгцЛen Кг olvКsя. εűfКjК sгerint meРСКtпroгСКtя úРв is, 
mint retrospektív tКnulmпnвkötet, Кmelв КгonЛКn nem eРвetlen sгemцlв munkпssп-
Рпt repreгentпljК, СКnem köгös sгellemi műСelвЛ l kikerült írпsokКt tКrtКlmКг: eРв 
eРвetemi tКnsгцk juЛilпlя munkКtпrsКinКk КlkotпsКiЛяl КН íгelít t. A tКnsгцk Кг EδTE 
εКРвКr Nвelvtörtцneti, SгoМiolinРvisгtikКi, DiКlektolяРiКi TКnsгцke (korпЛЛi nevцn 
Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárástani Tanszéke), amely a sors különös kegye foly-
tпn К köгelmúltЛКn sгinte eРвsгerre kösгöntСette öt СölРвkollцРпjпt СetveneНik sгüle-
tцsnКpjпn. Ennek Кг ünneplцssoroгКtnКk eРвik КjпnНцkК К jelen mű is, Кmelв nemМsКk 
МikkvпloРКtпs, СКnem К Лenne foРlКlt röviН pпlвКkцpek, lКuНпМiяk пltКl kösгönt  kötet, 
s t intцгmцnвünk tпmoРКtпsК rцvцn eРвetemi seРцНkönвv is. Aг öt kis Лeveгet  írпsЛяl 
sok minНen kiНerül Кrrяl К törtцnelmi korsгКkrяl, КmelвЛen Кг ünnepelt kollцРпk Кktív 
цvtiгeНeiket töltöttцk. E köгel fцl цvsгпгКНnКk Кг els  fele Кг úРвneveгett Benk -kor-
sгКkСoг tКrtoгik, Кmelв lпtvпnвos РenerпМiяvпltпst Сoгott К tКnsгцk цletцЛen, Кnцlkül, 
СoРв Лпrmifцle törцst okoгott volnК. NКРв örömünkre sгolРпl, СoРв Kiss Jen  pro-
fessгor úr, keНves kollцРпnk – Кki mКРК is nemrцР lцpett Лe К „СetvenkeН k” köгц –  
elvпllКltК, СoРв К sгяЛКn forРя iН sгКkrяl sгКksгerű tКnsгцk- цs tuНomпnвtörtцneti пtte-
kintцst nвújt kötetünkЛen.

A Benk -korsгКk К nКРвsгКЛпsú tuНomпnвos vпllКlkoгпsok iН sгКkК is volt К múlt 
sгпгКН СКtvКnКs-nвolМvКnКs (rцsгЛen kilenМvenes)  цveiЛen, Кmikor A mКРвКr nвelv 
törtцneti-etimolяРiКi sгяtпrК (К TESг., illetve Сoггп sгorosКn kКpМsolяНя nцmet nвelvű 
újКЛЛ etimolяРiКi sгяtпr, Кг EWUnР.), mКjН A mКРвКr nвelv törtцneti nвelvtКnК пlltКk 
К kutКtпs köгцppontjпЛКn; Нe iНe sorolСКtя К köгцpkori nвelvemlцkeink kritikКi kiКНпsК 
is (minНenekel tt К RцРi εКРвКr KяНeбek soroгКt). EгekЛen К munkпlКtokЛКn К tКn-
sгцk Кг uРвКnМsКk Benk  δorпnН veгette nвelvtuНomпnвi intцгeti osгtпllвКl eРвütt 
hézagpótló szótárakat, kézikönyveket alkotott meg úgy, hogy a két intézményi (ELTE 
цs εTA) rцsгleР sгoros eРвüttműköНцsЛen volt eРвmпssКl. A meРfesгített munkК цlцnk 
tuНomпnвos vitпk köгepette гКjlott, uРвКnКkkor СКrmonikus emЛeri köгössцРЛen. A köl-
Мsönös tisгtelet цs ЛКrпtsпР, К МsКlпНiКs lцРkör КlКpvet  vonпsК volt – цs öröksцРkцnt 
mКrКНt is – eгeknek К munkКköгössцРeknek. A „KerekКsгtКl körül” kötetМím erre К folвК-
mКtos sгКkmКi НiskurгusrК utКl, КmelвЛen Кг eРвenrКnРúsпРot К meРsгolРпlt sгКkmКi 
tekintély alapozta meg. 

De ne feledkezzünk meg a tudományos kutatások mellett folyó egyetemi oktató 
munkпrяl sem! Eг К tevцkenвsцР К munkКСelв jelleРцЛ l КНяНяКn nem kevцsЛц fontos 
eРв tКnsгцk цletцЛen. A köгös iskolК К mяНsгerek össгeСКnРoltsпРпt is jelentette: Кг цl  
nвelv, К nвelvjпrпsok, К nвelvtörtцneti forrпsok – eРвпltКlпn К nвelvi tцnвek – tisгtelete 
eРвik veгцrfonКlК volt ennek К peНКРяРiпnКk. EССeг jпrult mцР К különЛöг  Лesгцl kö-
zösségek nyelvi, kulturális, történelmi megismerése és megismertetése is. Szerencsére 
minНiР КkКНtКk olвКn kollцРпk, kollцРКn k, Кkik nem sКjnпltпk Кг iН t цs fпrКНsпРot 
КrrК, СoРв Кг eРвetem fКlКin kívül is kКlКuгoljпk К СКllРКtяkКt: цl nвelvi, nвelvjпrпsi, 
művel Нцstörtцneti túrпkКt sгerveгtek; könвvtпrКkЛК, levцltпrКkЛК, múгeumokЛК is elvit-
tцk К НiпkjКikКt. HК mцrleРre tessгük – К mцР leгпrКtlКn – цletművüket, lпtСКtjuk, СoРв 
К puЛlikпМiяs tevцkenвsцР vпltoгя tКrtКlmú цs vпltoгя mennвisцРű. A különЛöг  Сosг-
sгúsпРú listпk mellett uРвКnКkkor felЛeМsülСetetlen цs kiemelkeН  jelen t  sцРű köгössцРi 
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munkК СúгяНik. Jя tuНni цs jя цreгni, СoРв eЛЛen К tКnsгцki köгös sцРЛen minНen mun-
kКformпnКk цs tevцkenвsцРnek meРvКn К mКРК ЛeМsülete, eРцsгsцРes цrtцkrenН urКlkoНik.  
лs eгt К СКllРКtяk is lпtjпk, НíjКггпk, s t Сossгú цvek múltпn is emleРetik, СoРв milвen jя 
volt itt diáknak lenni! (Aki teheti, visszajár a tanszék rendezvényeire, különösen a neve-
гetes цs цlmцnвНús nвelvjпrпsРвűjtцsekre.)

Következzenek most név szerint a köszöntött kollégák: Gallasy Magdolna, Zelliger 
ErгsцЛet, Zsilinsгkв лvК, FoНor KКtКlin, εпtКi εпriК. лs Кkik К pпlвКkцpeket írtпk: 
HККНer δeК, SгentРвörРвi RuНolf, C. VlКНпr ZsuгsК, N. FoНor Jпnos, PusгtКi FerenМ. 
Amint lпtСКtя, kцt kollцРК (HККНer δeК цs C. VlКНпr ZsuгsК) nem tКnsгцki tКР, СКnem 
a Nyelvtudományi Intézet és az ELTE Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének a munka-
tпrsК. EЛЛen ninМs semmi renНkívüli, Сisгen К tКnsгцkünk minН К Benk -korsгКkЛКn, 
minН К kцs ЛЛi iН kЛen sгoros tuНomпnвos kКpМsolКtokКt пpolt цs пpol mпs munkКkö-
гössцРekkel, f leР К köгös projektek keretein Лelül. Kösгönet illeti minНКгokКt, Кkik vпl-
lКltпk К lКuНпМiяk elkцsгítцsцt, цs orosгlпnrцsгük vКn Кг ötsгör öt írпs kivпlКsгtпsпЛКn, 
ilolяРiКi РonНoгпsпЛКn. Ne feleНkeггünk meР Кгokrяl К tКnsгцki kollцРпkrяl, intцгeti 
könyvtárosokról, doktoranduszokról, demonstrátorokról sem, akik sokoldalú segítséget 
nвújtottКk, pцlНпul sгkennelцs, össгeolvКsпs, korriРпlпs, ЛiЛlioРrпiКkцsгítцs stЛ. A tör-
Нelцs цs műsгКki sгerkesгtцs nКРв sгКkцrtelmet kívпnя munkпjпt SгКЛя PКnnК vпllКltК. 

εinНen sгemцlвi fejeгet vпloРКtott ЛiЛlioРrпiпvКl гпrul. εi tКРКНпs, nКРвon neСцг 
kifoРпstКlКnul elvцРeгni К rostпlпst, СК lпttКtni sгeretnцnk К műfКji soksгínűsцРet is. 
VцРül eРвsцРesen kiСКРвtuk К reМenгiяkКt, цs er sen korlпtoгtuk К tuНomпnвos isme-
retterjesгt  vКРв tuНomпnвtörtцneti írпsokКt. A vпloРКtпs f  jКvКslКttev i К pпlвКkцpe-
ket elkцsгít  kollцРпk voltКk, Нe sгüksцР sгerint konгultпltКk К tКnsгцki köгössцРРel цs 
К sгerkesгt vel is. 

Jяl tuНjuk, СoРв К kösгönt  könвvek tipikusКn eРвetlen ünnepelt sгпmпrК kцsгülnek; 
цs tisгtпЛКn vКРвunk КггКl, СoРв minНen juЛilпlя kollцРК meРцrНemel önпllя kötetet is. 
εцРis vettük К ЛпtorsпРot, СoРв minteРв új műfКjt teremtve tКnsгцktörtцneti kiКНvпnвt 
цs eРвЛen eРвetemi seРцНkönвvet Кlkossunk, КmelвЛen Кг цpít elemek Кгok К sгцpen 
össгeillesгkeН  цletműkoМkпk, Кme lвek külön-külön is iРвelemre mцltяk, eРвütt Кгon-
ЛКn tКlпn mцР meРРв г ЛЛek: nem МsКk К múltrяl sгяlnКk, СКnem К jöv nek is üгennek. 
SportСКsonlКttКl цlve: volt eРв „nКРв МsКpКt”, Кmelв úРв „rúРtК К lКЛНпt”, СoРв Кг új 
generációk is példát vehetnek róla. 

JuСпsг Deгs
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A pesti (ELTE) bölcsészkar magyar nyelvtörténeti  
tanszékének történetéről

1. Bevezetés. A mКРвКr eРвetemi oktКtпstörtцnet els  olвКn mКРвКr nвelvtuНo-
mпnвi tКnsгцke, Кmelв nevцЛen is СorНoггК К „nвelvtörtцneti” jelг t, 1970 яtК lцteгik. 
AnnКk ellenцre, СoРв Кг 1970 el tti, s különЛöг  СivКtКlos nevet visel  pesti eРвetemi 
magyar nyelvtudományi tanszékek oktatási tevékenységének túlnyomó részét az 1950-es 
цvek elejцiР К nвelvtörtцnet töltötte ki. A lпtsгяlКРos ellentmonНпst Кг el гmцnвek fel-
tпrпsпvКl olНСКtjuk föl. El reЛoМsпtvК, СoРв termцsгetes, sгerves eРвmпsutпnisпРРКl 
írСКtя le, Кmi К sгяЛКn forРя eРвetem mКРвКr nвelvцsгeti tКnsгцkein folвt, К törtцneti 
nвelvцsгet jeРвцЛen цs sгellemцЛen. HК vпгlКtosКn is, цrНemes teСпt vissгКpillКntКnunk 
Кг el гmцnвekre. El tte КгonЛКn nцСпnв meРjeРвгцs.

1.1. A МímЛen nem К „törtцnete”, s nem is К „törtцnetцСeг” sгя sгerepel. Ennek Кг 
Кг okК, СoРв Кг el ЛЛi esetцЛen elvпrСКtя lenne К teljessцРre törekvцs, mпrpeНiР err l 
ninМs sгя. Aг utяЛЛinКk К МímЛen vКlя sгerepeltetцse peНiР КНКlцkköгlцst suРКllnК, 
mпrpeНiР ennцl töЛЛet kívпnok КНni. Nem esik sгя Кг oktКtпs tКrtКlmi цs sгerveгeti 
kцrНцseir l, íРв Кг oktКtott tпrРвКkrяl, К tКnrenНekr l, К СКllРКtяi МsoportЛeosгtпsokrяl 
s Кг e területen leгКjlott nКРв vпltoгпsokrяl sem. Nem sгяlok К speМiКliгпМiяt el seРít  
egykor volt B-szakokról, új nyelvészeti területeknek (például a szociolingvisztikának, a 
psгiМСolinРvisгtikпnКk) К mКРвКr sгКkos eРвetemi МurriМulumЛКn vКlя meРjelenцsцr l 
цs К rцРi eРвetemi Нoktori (kisНoktori) kцpгцsr l sem. εinНeгek К felНolРoгпsrК vпrя 
tцmпk jяvКl tпРКЛЛ teret iРцnвelnцnek. 

1.2. A tпrРвКlКnНя tКnsгцket (К tovпЛЛiКkЛКn röviНen: TКnsгцk) „nвelvtörtцneti 
tКnsгцk”-kцnt sгoktпk emleРetni – К mКi mКРвКr nвelvi testvцrtКnsгцkt l vКlя elkülöní-
tцs okпЛяl is. AгonЛКn eг soСК sem volt СivКtКlos neve eРвetlen mКРвКr nвelvtuНomп-
nвi tКnsгцknek sem. A sгяЛКn lev  TКnsгцk СivКtКlos neve 1970 цs 1999 köгött εКРвКr 
Nyelvtörténeti és Nyelvjárástani Tanszék volt, 1999 óta pedig Magyar Nyelvtörténeti, 
Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék. 

1.3. A törtцneti пttekintцs meРírпsпrК ösгtönгött eРвeЛek mellett Кг is, СoРв „EРвe-
tem törtцnetírпsunk [Кг EδTE-r l vКn sгя] eРвik СiпnвossпРК, СoРв Кг eРвes tКnsгцkek 
történetének feltárása gyakorlatilag nem történt meg. Így a róluk alkotható kép is, egyes 
kivцtelekt l eltekintve, МsКk Сomпlвos leСet. KiemelkeН  kivцtel К törtцnelem цs seРцН-
tudományai, amelyet történészeink (különösen 1848-ig) a szinte lehetséges teljességgel 
feltárták” (TóTh András in: diószegi sгerk. 1989: γγ). Nos: eЛЛ l Кг КНяssпРЛяl 
kívпnok törlesгteni vКlКmit К mКРвКr nвelvtörtцneti tКnsгцkre цs rцsгЛen el гmцnвe-
ire vonatkozóan (l. még szAThmári 1991; vö. tovпЛЛп Breier és szász sгerk. 199γ; 
nyomárkAy szerk. 1999).

2. Az előzményekről. A Pпгmпnв Pцtert l 16γő-ЛКn КlКpított eРвetem mint εКРвКr 
Kirпlвi EРвetem költöгött BuНпrК, mКjН Pestre. „A ЛölМsцsгeti kКron uРвКn 179β [pon-
tosКn: 1791] яtК tКnítottпk К mКРвКr nвelvet, Нe К tКnsгцket renНkívülinek tekintettцk, 
és tanárát nem sorolták a rendes tanárok közé” (szögi 1985: 135). Az egyszemélyes 
tКnsгцk els  КlkКlmКгottjК, eРвsгersminН veгet je Vпlвi AnНrпs volt, Кkit 1791. пprilis 
βŐ-цn iktКttКk Лe ünnepцlвes keretek köгött СivКtКlпЛК (Éder 1992: 150). Ez a tanszék 
még nem a magyar nyelv- és irodalomtudományt, hanem a magyar nyelvet és irodalmat 
oktКttК. A tКnsгцket 18γ7. feЛruпr elsejцn nвilvпnítottпk renНes tКnsгцkkц, tКnпrпt, Кг 
Кkkor Сelвetteskцnt, renНkívüli tКnпrkцnt műköН  Horvпt Istvпnt peНiР renНes tКnпrnКk 
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nevezték ki (i. m. 145). A nyelv és irodalom oktatása egyaránt feladata volt a tanszék-
nek, s МsКk 187β-Лen különült el eРвmпstяl – immпron – К nвelv- цs iroНКlomtuНomпnв 
oktКtпsК. 1878-ЛКn peНiР kivпlt К BuНenг Jягseft l veгetett AltКji össгeСКsonlítя nвelv-
tuНomпnвi tКnsгцkЛ l К külön mКРвКr nвelvtuНomпnвi tКnsгцk. „Eгt Кг önпllяsulпst 
eРвfel l К mКРвКr nвelv sКjпtos proЛlemКtikпjпЛяl is követkeг en elkülönül  mКРвКr 
nвelvtuНomпnв roСКmos fejl Нцse, mпsfel l К kivпlя tuНяs eРвцnisцР Simonвi ZsiР-
monНnКk [Кг ereНetiЛen ritkítvК] e tuНomпnвпРКt kцpvisel  КlkКlmКssпРК tette leСe-
t vц цs sгüksцРessц” (Benkő 199β: 1ŐŐ). Simonвit 19β1-Лen követte К veгet i posгton 
GomЛoМг Zoltпn. A tКnsгцk 19βŐ-t l keretintцгmцnвkцnt s εКРвКr NвelvtuНomпnвi 
Intцгet nцven folвtКttК tevцkenвsцРцt. GomЛoМг СКlпlК (19γő) utпn PКis Deгs  19γ7-
Лen kКpott meРЛíгКtпst, s meРsгКkítпs nцlkül 19ő9-iР volt veгet je К köгЛen, 19őβ-Лen 
I. számú Magyar Nyelvtudományi Tanszékké átnevezett tanszéknek. 

19őβ-Лen К minisгtцrium lцtreСoгott eРв II. sгпmú εКРвКr NвelvtuНomпnвi TКn-
sгцket is К mпr meРlцv , К PКis Deгs t l 19γ7 яtК veгetett tКnsгцk mellц. A minНen 
tekintetЛen új tКnsгцk veгetцsцre Кг КННiР К DeЛreМeni EРвetem εКРвКr NвelvtuНo-
mпnвi TКnsгцkцt veгet  BпrМгi GцгК kКpott meРЛíгпst. Aг EδTE BTK-n К II. sгпmú 
εКРвКr NвelvtuНomпnвi TКnsгцk „lцtesítцse Кkkor КliРСКnem kett s tuНomпnвpolitikКi 
Мцlt sгolРпlt: eРвrцsгt Кг orsгпР els  eРвetemцn tovпЛЛ er síteni К mКРвКr nвelvtuНo-
mпnв Сelвгetцt; mпsrцsгt »ellensúlвoгni« К nКРв sгКkmКi цs köгцleti nцpsгerűsцРű, Нe 
eРвцnisцРцnцl foРvК is örök ellenгцki PКis sгerepцt, Кkit Кг új politikКi СКtКlom eРвre 
kevцsЛц nцгett jя sгemmel. A poгitív Мцl Лevпlt, mert BпrМгi vКlяЛКn nКРв sгКkmКi 
цs tКnпri sгemцlвisцРЛeli nвeresцРe volt eРвetemünknek; К neРКtív Мцl КгonЛКn Кnnпl 
kevцsЛц, Сisгen PКis цs BпrМгi meleР ЛКrпtsпРЛКn, felС tlen eРвüttműköНцsЛen vittцk 
tovпЛЛ Кг immпr kцt tКnsгцk üРвцt” (Benkő 1992: 145).1 Arra vonatkozólag, hogy a 
politikК vКlяЛКn Лelesгяlt tКnsгцkek lцtesítцsцЛe is, iНetКrtoгяКn meРemlítСetjük, СoРв 
19őγ-ЛКn lцtreСoгtпk Кг EδTE BölМsцsгkКrпn К mпr lцteг  FinnuРor TКnsгцk mellett, 
Кmelвet Sгinnвei Jягsefet követ en Кkkor ZsirКi εiklяs veгetett, К β. sгпmú FinnuРor 
Tanszéket is. Az egyetlen ok pedig ez volt: úgy ítélték meg a döntéshozók, hogy a két 
СпЛorú köгött eРвetemi kКteНrпСoг nem jutя, К mКri (Мseremisг) nвelv kutКtяjКkцnt 
s ЛКlolНКlisпРпrяl ismert Beke нНön meРцrНemli, СoРв tКnsгцkveгet  leРвen К nцpi 
НemokrпМiпЛКn. A Beke-tКnsгцk 196β-ЛКn olvКНt Лe Кг I. sгпmú FinnuРor TКnsгцkЛe, s 
Кttяl foРvК Кг újrК eРвetlen innuРor tКnsгцk FinnuРor NвelvtuНomпnвi TКnsгцk nцven, 
jelenleР peНiР FinnuРor TКnsгцk nцven folвtКtjК tevцkenвsцРцt. 19őβ-Лen keltettцk 
újra életre a Magyar Nyelvi Lektorátust (Bárczi in: sinkovics 468), amely jelenleg 
εКРвКr mint IНeРen Nвelv TКnsгцkkцnt műköНik.

3. A mai tanszék „születése” és környezetének alakulása. 1970-Лen követkeгett 
Лe Кг EδTE-n 19őβ яtК lцteг  kцt mКРвКr nвelvцsгeti tКnsгцk köгötti tuНomпnвterületi 
sгКkosoНпs. A sгяЛКn forРя tКnsгцkek oktКtяi Кkkor sгinte kivцtel nцlkül nвelvtörtцneti 
inНíttКtпsú цs iskolпгottsпРú kutКtяk voltКk (К kцt veгet , PКis Deгs  цs BпrМгi GцгК К 
mКРвКr nвelvtörtцnet kiemelkeН , neves kutКtяikцnt vonultКk Лe К tuНomпnвtörtцnetЛe), 
töЛЛen er s СКjlКmmКl К leírя nвelvцsгeti kutКtпsok irпnt. Nem leСetett volnК teСпt Кгt 
monНКni, СoРв К kцt tКnsгцk köгött НisгМiplinпris tekintetЛen lцnвeРes különЛsцР lett 
volnК. A leírя nвelvцsгeti stúНiumoknКk К mКРвКr nвelvtuНomпnвЛКn is Лekövetkeгett 

1 Aг 19ő7/19ő8-Кs tКnцvЛen К kцt tКnsгцk tКРjКi К követkeг  sгemцlвek voltКk: Кг I. sг. εКРвКr 
NвelvtuНomпnвi TКnsгцk (К PКis-tКnsгцk): tКnsгцkveгet : PКis Deгs , tКРok: Benk  δorпnН, Berrпr Jolпn, 
FпЛiпn Pпl, HeбenНorf EНit, H. Bottвпnfв лvК, Kпгmцr εiklяs, Terestвцni FerenМ, HorvпtС εпriК, KuЛínвi 
László, R. Hutás Magdolna, Simon Györgyi. A II. számú Magyar Nyelvtudományi Tanszék (a Bárczi-tan-
sгцk): tКnsгцkveгet : BпrМгi GцгК, tКРok: D. BКrtСК KКtКlin, SгКtСmпri Istvпn, AЛКffв ErгsцЛet, P. HíНvцРi 
AnНreК, εolnпr Jягsef (εolnпr Jягsef kivцtelцvel К töЛЛi tКnsгцki tКР DeЛreМenЛ l került Кг EδTE-re). 
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tцrСяНítпsК цs К fels oktКtпsЛКn minН СКtпroгottКЛЛКn jelentkeг  temКtikКi цs mяНsгer-
Лeli korsгerűsítцsi iРцnв követelte meР К kцt tКnsгцk proiliгпlпsпt. A korпЛЛi I. sгпmú 
Magyar Nyelvtudományi Tanszék megmaradt nyelvtörténeti központú tanszéknek, de 
nevцЛen is meРjelenítve fontos felКНКtkörцnek tekintette К НiКlektolяРiК oktКtпsпt is. Eг 
utяЛЛinКk kцt okК volt. Aг eРвik К nвelvtörtцnettel füРР össгe: К nвelvjпrпstörtцnetet К 
mКРвКr nвelvtörtцnet sгerves rцsгцnek, К nвelvjпrпstörtцnet művelцsцt К mКРвКr nвelv-
törtцnet művelцse meРkerülСetetlen felКНКtпnКk tekintette К sгКkmК. A mпsik К sгinkrяn 
НiКlektolяРiК művelцsцЛen eРвrцsгt К nвelvjпrпstörtцnet kutКtпsпnКk kikerülСetetlen 
tцnвeг jцt, seРцНtuНomпnвпt lпttпk, mпsrцsгt цppen К nвelvКtlКsг-Рвűjtцsek tКpКsгtКlК-
tКi КlКpjпn Лekövetkeг  sгemlцletvпltoгпs К sгinkrяn vпltoгпsviгsРпlКt irпnвпЛК toltК К 
dialektológiát, s itt a nyelvszociológiai vizsgálatok a szociolingvisztikai kutatások felé 
törtцn  nвitпst Рвorsítottпk föl, Кmelвnek tпrsКНКlmi vonКtkoгпsКi Сelвet követeltek Кг 
oktКtпsЛКn is. „1970-Лen BпrМгi professгor nвuРКlomЛК menetele utпn – Кг 1969/1970-
es tКnцvЛen eРвцЛkцnt Benk  δorпnН lпttК el minНkцt Сelвen К tКnsгцkveгet i tisгtet – К 
Minisztérium mintegy szakosította a két tanszéket: az I. számút Magyar Nyelvtörténeti 
цs NвelvjпrпstКni, К II. sгпmút peНiР εКi εКРвКr Nвelvi TКnsгцkkц vпltoгtКttК [...] A kцt 
tКnsгцk oktКtяi korпЛЛi munkпssпРuknКk цs цrНekl Нцsi körüknek meРfelel en vКРв 
az eredeti helyükön maradtak, vagy átmentek a másik tanszékre” (szAThmári 1991: 1β; 
l. még keszler BorBálA és kiss róBerT richárd 2002). A Magyar Nyelvtörté-
neti цs NвelvjпrпstКni TКnsгцk veгet je Benk  δorпnН eРвetemi tКnпr lett, Кг újnКk, К 
Mai Magyar Nyelvi Tanszéknek a vezetésére Szathmári István egyetemi docens kapott 
meРЛíгпst. A nвelvtörtцneti tКnsгцk felКНКtК mКrКНt К nвelvtörtцnet, К nвelvjпrпsok, К 
tulajdonnevek kutatása és oktatása, a mai magyaré pedig a leíró nyelvtan, a stilisztika, 
К nвelvművelцs цs К sгКkmяНsгertКn kutКtпsК цs oktКtпsК lett. A kцt, immпr önпllяКn 
műköН  tКnsгцk oktКtяi – К sгemцlвi пllomпnвЛeli kieРвensúlвoгпsrК vКlя törekvцs 
jeРвцЛen is – К követkeг k voltКk Кг inНulпsi цvЛen, Кг 1970/71-es tКnцvЛen:

Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárástani Tanszék: veгet : Benk  δorпnН eРвe-
temi tКnпr, Кг εTA leveleг  tКРjК, tКРok: Deпknц BКrtСК KКtКlin НoМens, kКnНiНпtus, 
EРrinц AЛКffв ErгsцЛet НoМens, kКnНiНпtus,  Gпspпrnц VКrРК GвörРвi НoМens, kКnНiНпtus, 
Kázmér Miklós docens, kandidátus, Hajdú Mihály adjunktus, kandidátus, Horváthné 
Bottвпnfв лvК КНjunktus, PusгtКi FerenМ КНjunktus, εпtКi εпriК tКnпrseРцН, ZelliРer 
Er гsцЛet tКnпrseРцН, Zsilinsгkв лvК tКnпrseРцН, KorompКв KlпrК РвКkornok. 

Mai Magyar Nyelvi Tanszék: veгet : SгКtСmпri Istvпn НoМens, kКnНiНпtus, Berrпr 
Jolпn НoМens, kКnНiНпtus, FпЛiпn Pпl НoМens, kКnНiНпtus, RпМг EnНre НoМens, kКnНiНп-
tus, Szemere Gyula docens, Balassa László adjunktus, Horváth Mária adjunktus, Simon 
GвörРвi КНjunktus, Kesгler BorЛпlК КНjunktus, NКРв FerenМ tКnпrseРцН. (Kiss Jen  tКnпr-
segéd, aki az I. sz. tanszéken volt 1966-tól 1970 nyaráig, ekkor magyar nyelvi lektor-
kцnt külfölНi kikülНetцsЛen НolРoгott 197ő-iР. VissгКtцrve К εКi εКРвКr Nвelvi TКn-
sгцken oktКtott, 198Ő-t l КгonЛКn korпЛЛi tКnsгцkцn, Кг immпr εКРвКr Nвelvtörtцneti 
és Nyelvjárástani Tanszéken folytatta tevékenységét.)

A Nвelvtörtцneti цs NвelvjпrпstКni TКnsгцk els  veгet je Benk  δorпnН volt, Кki 
Кг I. sг. εКРвКr NвelvtuНomпnвi TКnsгцket PКis Deгs  nвuРНíjКгtКtпsК utпn, 19ő9-t l 
veгette eРцsгen nвuРКlomЛК vonulпsпiР, 1991-iР. 1991-t l Kiss Jen  tКnsгцkveгetцse 
követkeгett β006-iР, КгяtК peНiР JuСпsг Deгs  veгeti К tКnsгцket.

Aг 1971/197β-es tКnцvЛen t К n s г ц k М s o p o r t i  r e n Н s г e r t КlКkítottКk ki Кг 
eРвetemen. A mКРвКr nвelvцsгeti tКnsгцkek 197β. oktяЛer 19-цn tКrtottпk К εКРвКr 
Nвelvцsгeti TКnsгцkМsoport КlКkulя ülцsцt К tКnsгцkМsoportЛК tömörült СКt tКnsгцk veгe-
t inek К rцsгvцtelцvel: Benk  δorпnН (εКРвКr Nвelvtörtцneti цs NвelvjпrпstКni TКn-
szék), Szathmári István (Mai Magyar Nyelvi Tanszék), Lakó György (Finnugor Tanszék), 
Telegdi Zsigmond (Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék), Molnár József (Fone-



12  Kiss Jen

tikКi TКnsгцk), HeРвi EnНre (εКРвКr Nвelvi δektorпtus). TКnsгцkМsoport-veгet vц 
Benk  δorпnНot vпlКsгtottпk. A tКnsгцkМsoport veгetцsцЛen 1989-Лen követkeгett Лe 
vпltпs: Benk  δorпnНot követ en Kiss Jen  lett Кг új tКnsгцkМsoport-veгet . 

1999-Лen СКjtottпk vцРre К Л ö l М s ц s г k К r i  i n t ц г e t e s í t ц s t. A KКri TКnпМs 
Нöntцse цs Кг EРвetemi TКnпМs meРer sít  Нöntцse КlКpjпn К εКРвКr Nвelvцsгeti TКn-
sгцkМsoport 1999. július 1-jцt l intцгettц, εКРвКr NвelvtuНomпnвi цs FinnuРor Intцгettц 
КlКkult пt. Ett l Кг iН ponttяl foРvК Кг КННiРi tКnsгцkМsoport-veгet , Kiss Jen  intцгet-
iРКгРКtяkцnt folвtКttК tevцkenвsцРцt β008-iР. AгяtК JuСпsг Deгs  Кг Intцгet iРКгРКtяjК. 
Az intézetté alakulás idején módosult a Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárástani Tan-
sгцk elneveгцse. 1999. feЛruпr 10-цn kelt Кг К ЛölМsцsгkКri НцkпnnКk, εКnСerг Kпrolв-
nКk Мímгett levцl, КmelвЛen К szociolingvisztikai jelг nek К tКnsгцk elneveгцsцЛen vКlя 
meРjelenítцsцt КггКl К meРokolпssКl kцrte Кг Кkkori tКnsгцkveгet , СoРв „e tКnsгцken 
mпr 1ő цve (s εКРвКrorsгпРon el sгör) oktКtjuk köteleг  tпrРвkцnt mКРвКr sгКkon К 
sгo Мi o linР visгtikпt, СoРв К sгoМiolinРvisгtikК Нoktori iskolпnknКk keгНett l foРvК Кkk-
reditált alprogramja, hogy a nappali tagozaton hungarológiai szociolingvisztikai önálló 
proРrКmot inНítottunk цvekkel eгel tt, s СoРв EРвetemi SгoМiolinРvisгtikКi DolРoгКtok 
címmel sorozatot is adunk ki. A nyelЯjárástani → dialektológiai változtatás e tudomány 
tКrtКlmi Л vülцsцt (К vпrosi nвelvek цs К reРionпlis köгnвelvisцР újКЛЛ kutКtпsi területek) 
vКn СivКtvК kifejeгni” (К sгerг  ЛirtokпЛКn lev  mпsolКtЛяl).

A Főiskolai Magyar Nyelvészeti Tanszék a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor 
IntцгetЛe inteРrпlяНott, s β00ő-t l nem tКnsгцkkцnt, β006-tяl munkКМsoportkцnt műkö-
dött. Majd a tanszék munkatársainak egy része a nyugdíjas korhatár elérése miatt kivált, 
mпsik rцsгe peНiР К εКi εКРвКr Nвelvi TКnsгцkЛe, s rцsгЛen К εКРвКr Nвelvtörtцneti, 
SгoМiolinРvisгtikКi, DiКlektolяРiКi TКnsгцkЛe olvКНt Лele, íРв К korпЛЛi f iskolКi tКn-
sгцk joРutяН nцlkül sгűnt meР. 

4. Munkatársak, oktatás és kutatás. Benk  δorпnН tКnsгцkveгet  A εКРвКr 
Nвelvtörtцneti цs NвelvjпrпstКni TКnsгцk kпНerutпnpяtlпsi terve Кг 1976–1980 köгötti 
iН sгКkrК Мímű ЛeКНvпnвпЛКn 1976. feЛruпr β6-пn eгt írtК eРвeЛek mellett: 

„A TКnsгцk jelenleР К követkeг  nвelvtuНomпnвi sгКkterületek művelцsi цs oktК-
tпsi felКНКtКit lпtjК el: mКРвКr nвelvtörtцnet, Лeleцrtve К nвelvtörtцnet пltКlпnos, elvi-
mяНsгertКni proЛlemКtikпjпt is; mКРвКr nвelvjпrпstКn, Лeleцrtve К nвelvsгoМiolяРiК 
цs К reРionпlis köгnвelv tКnulmпnвoгпsпnКk К proЛlemКtikпjпt is; К mКРвКr iroНКlmi 
nвelv törtцnete; mКРвКr nцvkutКtпs. E felКНКtköröket К terviН sгКk folвКmпn tovпЛЛrК 
is ellпtni töreksгik, termцsгetesen tКrtКlmi tovпЛЛfejlesгtцsükkel. Új sгКkterületnek К 
tКnsгцki proilЛК vКlя ЛeiktКtпsК nem lпtsгik sгüksцРesnek, leРföljeЛЛ К nвelvjпrпstКn 
nвelvsгoМiolяРiКivп sгцlesítцse terцn kell Лiгonвos el relцpцseket tenni.

A TКnsгцk nevelцsi Мцlkitűгцsei köгött – Кг eРвetemi СКllРКtяsпР nevelцsi köve-
telmцnвeinek пltКlпnos МцljКin túlmen en – mint eННiР, К követkeг kЛen is КrrК törek-
szik, hogy a Tanszék körül csoportosuló olyan nyelvész-törzsgárdát hozzon létre, amely 
sгКkmКi-emЛeri kollektívпt Кlkot, s КmelвЛen К nвelvцsгeti kпНerutпnpяtlпs Лiгtosí-
tпsпnКk КlКpvet  iРцnвei is kielцРítцst nвerСetnek. Erre jя, Лevпlt formпink vКnnКk: 
К mКРвКr nвelvцsгeti Нiпkkörnek К tКnsгцki proilСoг МsКtlКkoгя sгekМiяi; Кг цvente 
kцtsгeri nвelvjпrпsРвűjt  tКnulmпnвutКk цs nem utolsяsorЛКn К TКnsгцk tuНomпnвos 
tervmunkпiЛКn rцsгvev , meРleСet sen nКРв lцtsгпmú (γ0–Ő0 f ) СКllРКtяi munkКМso-
portok műköНцse […] A TКnsгцk sгemцlвi пllomпnвК К terviН sгКk keгНetцn (1976 
eleje) íРв КlКkul: 1β oktКtя, 1 tuНomпnвos kutКtя, 1 ösгtönНíjКs РвКkornok, 1 f el КНяi 
stпtusú КНminisгtrпtor. 1 könвvtпros цs 1 sгerг Нцses kutКtпsi seРцНer  (εTA-költsцР-
vetésen). Az összesen 17 tanszéki munkatárs között 7 van 45 éves koron felül, 10 45 
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цven Кlul. Aг oktКtяk köгül 1 (К tКnsгцkveгet ) Кг εTA leveleг  tКРjК, ő К nвelvtuНo-
mпnвok kКnНiНпtusК. A n –fцri Кrпnв Кг össгes tКnsгцki tКРok visгonвlКtпЛКn 1β–ő 
К n k jКvпrК. – εint eННiР, К követkeг  цvekЛen is fцlцvenkцnt Ő–ő meРЛíгott, küls  
el КНяt kívпnunk foРlКlkoгtКtni, Кkik rцsгЛen eРвetemünk Мímгetes tКnпrКi; jelenleР 
minН fцriКk, цs vКРв КkКНцmiКi Нoktorok, vКРв kКnНiНпtusok. Aг oktКtяi kКr kКpК-
МitпsпnКk kiСКsгnпlпsК Кг utяЛЛi цvekЛen meРleСet sen mКРКs Кrпnвú volt, eРв-eРв 
oktКtяrК пltКlпЛКn Сeti 8 цs fцl яrК jutott fцlцvenkцnt. Eгt Кг önmКРпЛКn is jelentцkenв 
oktКtяi terСelцst iРen nКРв mцrtцkЛen növelik Кгok К tuНomпnвos tervfelКНКtok, melвek 
el l К TКnsгцk mint К mКРвКr törtцneti nвelvtuНomпnвnКk – Кг εTA NвelvtuНomпnвi 
Intцгetцnek eРв osгtпlвпn kívüli – eРвetlen sгпmottev  orsгпРos műСelвe, nem tцrСet 
ki” (Benk  δorпnН СКРвКtцkпЛяl).

A nвelvjпrпsРвűjt  tКnulmпnвutКk fontossпРК Нerül ki eРв 1978-Кs tКnsгцkМsoporti 
kцrelemЛ l is. EЛЛen uРвКnis Кг пll, СoРв цvente kцt nвelvjпrпsРвűjt  tКnulmпnвutКt 
sгerveгnek СКllРКtяk цs tКnsгцki tКnпrok sгпmпrК; СoРв К СКllРКtяk sгпmпrК tКnrenНi 
elvпrпs, teСпt köteleг  К rцsгvцtel К sгКkmКi цs tКnulmпnвi sгempontú fontossпР miКtt, 
s hogy a szomszédos országok magyarlakta településeinek tanulmányozása kiemelt cél. 
Eг utяЛЛi miКtt sгüksцР vКn eРвetemi КutяЛusг ЛiгtosítпsпrК, ennek СiпnвпЛКn uРвКnis 
elmКrКНСКtnКk К tКnulmпnвutКk (1978. II. β7-цn kelt s Кг EδTE РКгНКsпРi f iРКгРКtя-
jпnКk Мímгett kцrvцnв, Кlпírяk К εКРвКr Nвelvцsгeti TКnsгцkМsoport veгet je, Benk  
δorпnН, цs titkпrК, εolnпr Jягsef: Benk  δorпnН СКРвКtцkпЛяl).

A TКnsгцkСeг цs К NвelvtuНomпnвi IntцгetСeг eРвКrпnt kКpМsolяНя s Benk  
δorпnН veгette n К Р в o Л Л  k o l l e k t í v  t u Н o m п n в o s  m u n k п l К t o k  e l v ц Р -
г ц s e  МцljпЛяl К TКnsгцkСeг renНelt különЛöг , tuНomпnвos seРцНmunkКtпrsi цs tuНo-
mпnвos munkКtпrsi, s t mпsoНпllпsú СКtпroгott iНejű пllпsСelвek nвíltКk meР (Benk  
Loránd a Nyelvtudományi Intézet Magyar Nyelvtörténeti és Dialektológiai Osztályá-
nКk is veгet je volt!). A TКnsгцkСeг (is) kКpМsolяНя tuНomпnвos (seРцН)munkКtпrsКk 
meРjelenцse Кг 1970-es цvekЛeli tuНomпnвpolitikпnКk К МцljКivКl, illetve К fels oktКtпs 
eбtenгív fejlesгtцsцnek К tцnвцvel vКn sгoros össгefüРРцsЛen. A TuНomпnвpolitikКi 
Bizottság 30.021/1974. számú állásfoglalása a tudományos kutatóvá válás néhány elvé-
r l Мímű Нokumentum Кгokrяl Кг elvпrt ismeretekr l, mяНsгerekr l, illet leР mКРКtКr-
tпsrяl sгяl, „Кmelвeket К tпrsКНКlom К kutКtяmunkпt vцРг kt l elvпr”. εinНeme körül-
mцnвeknek, illet leР Benk  δorпnН lКnkКНКtlКn tuНomпnвsгerveгцsi fпrКНoгпsпnКk, 
пtРonНolt, sikeres tuНomпnвterveгцsi proРrКmjКinКk цs pпrjпt ritkítя utпnpяtlпs-nevel  
tevцkenвsцРцnek kösгönСet en НolРoгtКk különЛöг  iНeiР К TКnsгцkСeг renНelten 
tuНomпnвos munkКtпrskцnt К követkeг k: FКЛя KinРК, FКгekКs TiЛorМ, GКllКsв εКР-
НolnК, NцmetС εКriettК, mКjН SгКЛя T. ÁНпm, SгeРfű εпriК, SМСiller JuНit, illet leР 
KoгoМsК SпnНor. TuНomпnвos seРцНmunkКtпrs, illet leР tuНomпnвos munkКtпrs is volt 
HeРeНűs AttilК, PКpp δКjos, Sпrosi ZsяiК, Sipos Pпl, TerЛe ErikК. A tuНomпnвos mun-
kКtпrsКk цs seРцНmunkКtпrsКk пltКlпЛКn rцsгt vпllКltКk цveken пt eРвetemi яrпk tКrtп-
sпЛКn цs különЛöг  jelleРű tКnsгцki felКНКtok ellпtпsпЛКn is, íРв pцlНпul Sпrosi ZsяiК 
tuНomпnвos seРцНmunkКtпrskцnt, mКjН tuНomпnвos munkКtпrskцnt 198β-t l βŐ цven 
пt vцРгett oktКtяi munkпt is, HeРeНűs AttilК 1Ő цven пt tette uРвКneгt (198β–1996), 
mikцnt FКгekКs TiЛorМ (197ő–198γ цs 198Ő–1989), vКlКmint TerЛe ErikК (1996–β006) 
цs PКpp δКjos (198β–1987) is. TuНomпnвos ösгtönНíjКs VinМгe KrisгtinК volt. εпsoН-
пllпsЛКn НolРoгott BКloРС δКjos, FКrkКs Vilmos, Gerstner Kпrolв, HККНer δeК, Hпmori 
AntяniК, JКkКЛ δКjosnц. A nКРвoЛЛ kutКtяМsoporti munkпkrК l. КlпЛЛ: Ő. KutКtяМsopor-
tok К. εeРemlítenН  Кг is, СoРв К nвelvtuНomпnвi КspirКntúrК keretцЛen Benk  δorпnН 
veгetцse КlКtt (iН Лeli sorrenНЛen) G. VКrРК GвörРвi, HКjНú εiСпlв, SгКЛя GцгК цs 
PoРпnв Irцn is НolРoгott: innen került К TКnsгцkre G. VКrРК GвörРвi цs HКjНú εiСпlв.
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Az 1980-as évek közepén a takarékoskodási kényszer jelei mutatkoztak már a 
mКРвКr fels oktКtпsЛКn. A BölМsцsгkКron 198Ő-Лen eРв minisгtцriumi rКnРos illetц-
kes sгяЛКn tпjцkoгtКttК К KКr fels  veгetцsцt, СoРв Кг orsгпР РКгНКsпРi Сelвгete miКtt 
sгűkülnek К pцnгüРвi leСet sцРek Кг eРвetemen. A renНsгervпltoгtКtпst követ en К tКn-
sгцki törгsпllomпnв mennвisцРi цrtelemЛen vett sгinten tКrtпsК is neСцгsцРekЛe ütkö-
гött. Nem volt uРвКnis termцsгetes, СoРв К nвuРКlomЛК vonult kollцРпk meРüreseНett 
Сelвцre КutomКtikusКn leСetett volnК fölvenni rпtermett iКtКlt/iКtКlokКt. E tekintetЛen К 
leРnКРвoЛЛ цrvпРпs К Bokros-МsomКР nцven elСíresült intцгkeНцs Лeveгetцse volt, Кmi-
kor a mi tanszékcsoportunknak is minden tanszékén sort kellett keríteni aktív kolléga/
kollцРпk elЛoМsпtпsпrК. A kцs ЛЛiekЛen sem volt teljes nвuРКlom К tКnsгцki sгemцlвi 
пllomпnв КlКkítпsi leСet sцРeinek К tekintetцЛen, els sorЛКn К stпtusok olвkor СivКtКlo-
sКn is Лeveгetett гпrlКtК miКtt. Eг utяЛЛi К tКnsгцkek sгКkmКi sгempontЛяl olв fontos, 
Кг utпnpяtlпs гökken mentes folвtonossпРпt Лiгtosítя folвКmКtot, illet leР К tКnsгцk 
sгКkmКi munkпjпnКk К terveгСet sцРцt цrintette СпtrпnвosКn. A küls  el КНяk (el ЛЛ 
meРЛíгпsos sгerг Нцssel, kцs ЛЛ mпr Рrпtisг) törtцn  КlkКlmКгпsпvКl К sгКkmКi vesгц-
lвek nКРвjпЛяl elСпrultКk, К jöv  sгempontjпЛяl КгonЛКn eг nem leСetett meРnвuРtКtя 
meРolНпs. Aг К korпЛЛi leСet sцР, Кmelвnek követkeгtцЛen tuНomпnвos (seРцН)mun-
kКtпrsКk nКРвoЛЛ sгпmú КlkКlmКгпsпrК is sor kerülСetett, nКРвrцsгt Лesгűkültek. 

нröm Кг ürömЛen, СoРв Кг új pпlвпгКti renНsгer Лeveгetцsцvel új leСet sцРek 
nyíltak. Ahol tehát sikerült és sikerül pályázati támogatásokat elnyerni, s különösen, ha 
eгekkel пtmeneti vКРв СossгКЛЛ futКmiНejű kutКtяМsoportokКt leСet lцtreСoгni (Кг eРвe-
tem sгempontjпЛяl kiemelt fontossпРúКk Кг εTA-EδTE kutКtяМsoportok, teСпt Кг AkК-
НцmiК inКnsгíroгпsпvКl műköНtetett, eРвetemi intцгetekСeг цs tКnsгцkekСeг renНelt/
kapcsolódó munkaközösségek), ott az oktatás és az utánpótlás-nevelés és a tanszéképí-
tцs is sokКt proitпlt цs proitпlСКt К vКlКmelв tuНomпnвos projekt meРvКlяsítпsпn Нol-
Рoгя munkКtпrsКk tevцkenвsцРцЛ l. (HК КгonЛКn ninМsenek sikeres pпlвпгКtok, Кkkor 
az súlyos következményekkel jár nemcsak a tanszékre, hanem a tanszéken képviselt 
tuНomпnвпРКkrК nцгve is. Föl is merültek olвkor kцtelвek К pпlвпгКti elЛírпlпsok oЛjek-
tivitпsпvКl kКpМsolКtЛКn К pпlвпгКtot nem nвer k körцЛen: emlцkeгtetek К pпlвпгКti 
rendszer vélt vagy valós visszásságaira utaló „pályázatokrácia” elnevezés megjelené-
sére).  A Tanszék feladatköre a magyar nyelvtörténet, dialektológia, szociolingvisztika 
цs nцvtКn oktКtпsК цs művelцse. A tКnsгцkцpítцs f  felКНКtК КnnКk ЛiгtosítпsК, СoРв 
minН К nцРв tuНomпnвterületet mКРКs sгínvonКlon oktКssпk цs műveljцk К TКnsгцk 
tagjai. (Ez nemcsak egyetemi és akadémiai, hanem magyar nyelvtudományi érdek is. 
HКnРsúlвosКn К mКРвКr nвelvtörtцnet цs К НiКlektolяРiК tekintetцЛen, mertСoРв e Нisг-
Мiplínпk mКРвКrorsгпРi eРвetemi Сelвгete eРвre КРРКsгtяЛЛ.) EЛЛ l Кг is követkeгik, 
СoРв Кг utпnpяtlпs ЛiгtosítпsКkor minН К nцРв területet sгem el tt kell tКrtКni. Err l 
РonНoskoНni К minНenkori tКnsгцkveгet k felel ssцРe. Aг яrпkКt leСet sцР sгerint per-
sze olyanoknak kell tartani, akik eredményes kutatói is az oktatott területnek.

Doktori (PhD) képzés. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudomá-
nвi KКrпnКk mКРвКr nвelvtuНomпnвi rцsгleРe Кг orsгпРos eРвetemi PСD-kцpгцs meg-
szervezésének az idején készítette el a magyar nyelvtudományi programot. A munká-
lКtokКt felel s veгet kцnt Benk  δorпnН sгerveгte цs irпnвítottК. 199γ feЛruпrjпЛКn 
kцsгült el К rцsгletes mКРвКr цs КnРol nвelvű КkkreНitпМiяs pпlвпгКti КnвКР. 199Ő. 
május 24-én kelt az Országos Akkreditációs Bizottság 1994/1/18. számú állásfogla-
lása, amellyel a Bizottság elismerte az Eötvös Loránd Tudományegyetem nyelvtudo-
mпnв tuНomпnвпРЛКn Нoktori (PСD) kцpгцsre цs fokoгКtКНпsrК vКlя КlkКlmКssпРпt. 
Aг EδTE εКРвКr NвelvtuНomпnвi Doktori IskolпjпЛКn (kцs ЛЛ: ProРrКm) 199Ő sгцn 
inНult meР Кг oktКtпs, melвnek veгet je 199Ő цs β01γ köгött Kiss Jen  volt, t TolМsvКi  
NКРв GпЛor követte β01γ-ЛКn. Aг EδTE εКРвКr NвelvtuНomпnвi Doktori IskolпjК 
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εКРвКr NвelvtuНomпnвi IskolпjпnКk (kцs ЛЛ ProРrКmjпnКk) jelenleРi СКt КlproРrКm-
jпЛяl (sгКkosproРrКmjпЛяl, speМiКliгпМiяjпЛяl) К nвelvtörtцneti tКnsгцk СпrmКt РonНoг: 
К Nвelvtörtцnetit, Кmelвnek veгet je korпЛЛКn E. AЛКffв ErгsцЛet (199Ő–β00γ), ille-
t leР Zsilinsгkв лvК (β00γ–β007) volt, jelenleР peНiР KorompКв KlпrК (β007-t l), К 
NцvtКnit, Кmelвnek veгet je korпЛЛКn HКjНú εiСпlв (199Ő–β00Ő), mКjН KorompКв 
KlпrК (β00Ő–β007), mКjН újrК HКjНú εiСпlв (β007–β008), β008-tяl peНiР FКrkКs TК mпs, 
цs К SгoМiolinРvisгtikКi-НiКlektolяРiКit, Кmelвnek veгet je 199Ő яtК Kiss Jen . A β01Ő-iР 
PСD-fokoгКtot sгerг k sгпmК Кг említett tuНomпnвterületeken К követkeг : nцvtКn 1ő, 
nyelvtörténet 15, szociolingvisztika 24, dialektológia 9. 

Kutatócsoportok. A TКnsгцkСeг köt Н en töЛЛ munkКМsoport is műköНött. Aгok 
a nagy kollektív tudományos munkálatok, amelyeket akadémiai és minisztériumi támo-
РКtпssКl цs К NвelvtuНomпnвi Intцгettel köгösen vцРeгtek tКnsгцki kollцРпk is Benk  
δorпnН veгetцsцvel, К követkeг k voltКk: A εКРвКr nвelv törtцneti-etimolяРiКi sгяtпrК 
(TESг.), Кг EtвmoloРisМСes WörterЛuМС Нes UnРКrisМСen (EWUnР.), A mКРвКr nвelv 
törtцneti nвelvtКnК (TNвt.). Eг utяЛЛiСoг kКpМsolяНяКn került sor köгцpkori missгilisek 
kiКНпsпrК (Köгцpkori leveleink 1őŐ1-iР), E munkпlКtokkКl rцsгЛen цrintkeг leР jött 
lцtre Benk  δorпnН veгetцsцvel Кг Кг КkКНцmiКi inКnsгíroгпsú εTA-EδTE nвelvtör-
téneti kutatócsoport, amelynek feladata régi magyar nyelvemlékek kritikai kiadása, 
К RцРi εКРвКr KяНeбek soroгКt meРjelentetцse volt. Eгt К munkКМsoportot Benk  
δorпnН nвuРКlomЛК vonulпsК utпn E. AЛКffв ErгsцЛet, mКjН Kiss Jen  veгette (Кг utяЛЛi 
KorompКв KlпrК цs Zsilinsгkв лvК köгreműköНцsцvel). Aг 1990-es цvekt l К kяНeбki-
КНпsi munkпlКtot Кг OTKA is tпmoРКttК, ennek veгet je eleinte AЛКffв ErгsцЛet, mКjН 
KorompКв KlпrК, Zsilinsгkв лvК цs TerЛe ErikК volt (l. korompAy β009). β007-Лen 
jött lцtre s β011-iР műköНött Kiss Jen  veгetцsцvel Кг Кг εTA-EδTE GeolinРvisгtikКi 
KutКtяМsoport, Кmelв Кг Új mКРвКr nвelvjпrпsi КtlКsг tervцt kiНolРoгtК, Рвűjt mun-
kпlКtКit sгerveгte, irпnвítottК цs rцsгЛen vцРeгte. OTKA tпmoРКtпssКl К tКnsгцkСeг 
kКpМsolяНvК К GeolinРvisгtikКi εűСelв keretцЛen töЛЛ, К Vцkпs Domokostяl elinНí-
tott dialektológiai szoftverfejlesztésre támaszkodó dialektológiai és névtani kutatás is 
folвt (VКrРСК FruгsinК SпrК цs BпrtС Jпnos f sгereplцsцvel), цs sor került korsгerű КНКt-
rögzítésre, tárolásra, prezentációra, feldolgozásokra és elemzésekre is. Tekintettel arra, 
СoРв Кг utяЛЛi цvtiгeНЛen К НiКlektolяРiК oktКtпsпnКk, Нe intцгmцnвi keretekЛen (εTA 
NвelvtuНomпnвi IntцгetцЛen, eРвetemek цs f iskolпk mКРвКr tКnsгцkein) törtцn  kutК-
tпsпnКk К lпtvпnвos vissгКsгorulпsК követkeгett Лe, orsгпРos sгinten, illet leР К mКРвКr 
nвelvtuНomпnв eРцsгe sгempontjпЛяl is nКРв sгüksцР volnК КrrК, СoРв К sгяЛКn forРя 
tКnsгцkСeг kКpМsolяНяКn tovпЛЛ műköНjцk eРв КkКНцmiКi tпmoРКtпsú, orsгпРos СКtя-
körű НiКlektolяРiКi kutКtяМsoport. E mellett sгяl, СoРв К TКnsгцkСeг köt Н en folвt цs 
folyik a Romániai magyar nyelvjárások atlaszának – eг JuСпsг Deгs  sгerkesгtцsцЛen –, 
vКlКmint mпs, nКРвrцsгt romпniКi nвelvjпrпsi Рвűjtemцnвeknek К kiКНпsК, s СoРв К TКn-
székhez is kapcsolódóan indult és folyik nagyrészt a dialektológiai szoftverfejlesztés a 
magyar nyelvtechnológia fontos részeként (Juhász β007; vÉkás 2007).

Tankönyvek. Aг els , К mКРвКr nвelv törtцnetцt пtfoРя eРвetemi tКnkönвv uРвКn 
1967-Лen jelent meР (Bárczi–Benkő–Berrár, A magyar nyelv története. Budapest, 
Tankönyvkiadó), de évtizedeken át, az új tankönyv 2003-as megjelenéséig szolgálta az 
oktКtпst К mКРвКrorsгпРi eРвetemek mКРвКr sгКkпn. A TКnsгцk proiljпnКk meРfelel en 
készült egy szociolingvisztikai (kiss Jenő, Társadalom és nyelvhasználat. Szocioling-
visztikai alapfogalmak. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1995), egy dialektológiai (kiss 
Jenő szerk., Magyar dialektológia. Osiris, Budapest, 2001), egy új nyelvtörténeti (kiss 
Jenő és puszTAi Ferenc szerk., Magyar nyelvtörténet. Osiris, Budapest, 2003), valamint 
egy névtani (hAJdú mihály, Általános és magyar névtan. Személynevek. Osiris, Buda-
pest, β00γ) tКnkönвv is, illet leР els sorЛКn Кг eРвetemi oktКtпs МцljКirК sгпnt sгКkkönвv.
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Egyéb kiadványok. A TКnsгцk цРisгe КlКtt sгпmos mпs jelleРű kiКНvпnв is nКp-
vilпРot lпtott (perioНikК, soroгКtok, emlцkkönвvek, juЛileumi tКnulmпnвvпloРКtпsok цs 
eРвцЛ puЛlikпМiяk). A kötetek sгпmК töЛЛ sгпг (Лeleцrtve К töЛЛsцРükЛen füгet terje-
Нelmű soroгКtsгпmokКt is), Нe К soroгКtМímek felsorolпsК is tekintцlвes Сelвet foРlКlnК 
el, eгцrt Мsupпn sгemelvцnвt köгlök: NцvtКni лrtesít , εКРвКr NцvtКni лrtekeгцsek, 
εКРвКr NцvtКni DolРoгКtok, εКРвКr Sгemцlвnцvi AНКttпrКk, εКРвКr Csoportnвelvi 
DolРoгКtok, εКРвКr NвelvtuНomпnвi DolРoгКtok, TпjsгяtпrКk (rцsгleteseЛЛen l. FAr-
kAs TAmás 2015).

5. A Tanszék személyi állománya: К f пllпsú oktКtяk, К könвvtпrosok цs Кг КНmi-
nisгtrпtorok (1970–β01Ő)

5.1. A TКnsгцk el Нjцnek, Кг I. sг. εКРвКr NвelvtuНomпnвi TКnsгцknek К törtц-
netцЛen volt eРв sгКkКsг Benk  δorпnН tКnsгцkveгetцse iНejцn 1966 цs 1970 köгött, 
Кmikor kivцteles пllomпnвЛeli РвКrКpoНпs követkeгett Лe: nвolМ új iКtКl tКnпr пllСК-
tott munkпЛК (К foРвпs jяvКl keveseЛЛ volt). Eг Кг utяНtКnsгцk sгempontjпЛяl КггКl К 
poгitív követkeгmцnnвel jпrt цvtiгeНekre, СoРв lцtrejött цs iН vel sгКkmКilКР is meР-
er söНött „köгцpmeг nв-e” lett К tКnsгцknek, Сisгen Кг 1990-es цvek utпn minН veгet  
tanárokká lettek: ketten egyetemi tanárok és heten egyetemi docensek (Fodor Katalin, 
GКllКsв εКРНolnК, HКjНú εiСпlв, Kiss Jen , KorompКв KlпrК, εпtКi εпriК, PusгtКi 
FerenМ, ZelliРer ErгsцЛet, Zsilinsгkв лvК). Ami КгonЛКn цvtiгeНeken пt el nв volt, Кг 
eРвmпst röviН iН n Лelül követ  nвuРНíjКгпsok miКtt kцs ЛЛ súlвos РonННп vпlt: β00γ 
цs β01γ köгött, teСпt tíг цv leforРпsК КlКtt minНeРвiküknek meРsгűnt Кг КlkКlmКгotti 
jogviszonya, s gyors pótlásuk lehetetlen volt. Ezért van az, hogy jelenleg egy egyetemi 
tКnпr, eРв f iskolКi tКnпr, Спrom НoМens, öt КНjunktus цs eРв tКnпrseРцН vКn К TКnsгцken. 
Benk  δorпnН 1976-ЛКn К TКnsгцk joРel Нjцr l kцsгített ЛeКНvпnвпЛКn említi, СoРв Кг 
oktКtяk köгötti nemЛeli Кrпnв 1β : ő volt К n k jКvпrК. Eг К Сelвгet kцs ЛЛ mяНosult, 
цspeНiР К kieРвenlít Нцs irпnвпЛК.

5.2. A nцvsor К tКnпrok sгületцsi iН renНjцЛen csak a volt és a mai, főállású köz-
alkalmazott kollégák adatait tartalmazza, tudniillik 1. nevét, 2. születési évét, 3. záró-
jelЛen f пllпsЛКn vцРгett eРвetemi oktКtяtevцkenвsцРük keгН цvцt, Ő. К TКnsгцken 
1970-t l f пllпsú oktКtяkцnt töltött цveket (tяl-iР-os sгпmokkКl). A f пllпsú КlkКlmКгпsok 
leгпrultпnКk okК Кг esetek töЛЛsцРцЛen К nвuРНíjkorСКtпr elцrцse, nцmelв esetЛen mпs 
munkКСelвre tпvoгпs. Aг utяЛЛi Сúsг цvЛen eРвetemi tКnпrok 70 цves korukiР mКrКН-
СКttКk teljes пllпsЛКn – Кгok is, Кkik professor emeritusi Мímet kКptКk; К töЛЛiek 6ő 
цvesen mentek nвuРНíjЛК, Кkik peНiР цltek К korКi nвuРНíj melletti teljes foРlКlkoгtК-
tottsпР leСet sцРцvel, 6ő. цletцvük el tt lettek „iРКгi” nвuРНíjКsok. ő. A kollцРпk utolsя, 
leРmКРКsКЛЛ eРвetemi Мíme, цs 6. keresгttel vКn jelölve Кг elСКlпloгпs цve.

εeРjeРвгenН , СoРв Кkiknцl 1970, teСпt К mostКni tКnsгцk sгületцsцnek цve sгe-
repel teljes пllпsú КlkКlmКгпsuk keгН цvekцnt, KorompКв KlпrК kivцtelцvel minНКnв-
nвiКn el ЛЛ keгНtцk teljes пllпsú eРвetemi oktКtяi pпlвпjukКt. лspeНiР nКРвrцsгt Кг I. sг.  
εКРвКr NвelvtuНomпnвi TКnsгцken (Benk  δorпnН mцР Кnnпl is korпЛЛКn, 19Ő6-ЛКn 
került Кг Кkkori PКis-tКnsгцkre), keveseЛЛen К II. sг. testvцrtКnsгцken, kivцtelesen 
másutt. Két kollégánk nem az ELTE BTK-n folytatja tevékenységét (A. Molnár Ferenc 
цs PКpp δКjos): eг К * jellel vКn jelölve. NotК Лene: Кг össгeпllítпs К β016. цvi jКnuпri 
пllКpotot tükröгi, s leРnКРвoЛЛrцsгt Кг цrintettek köгlцsein КlКpul (К СivКtКlos eРвetemi 
kiКНvпnвok nem ritkпn МserЛen СКРвjпk Кг emЛert: vКРв mert elцrСetetlenek К könвvtп-
rКkЛКn, vКРв mert КНКtКik olвkor ЛiгonвtКlКnok). A listК Кгt mutКtjК, СoРв Кг elmúlt Őő 
év során – a jelenlegi 11-gyel együtt – össгesen β8 f пllпsú oktКtяjК volt К TКnsгцknek.



 A pesti (EδTE) ЛölМsцsгkКr mКРвКr nвelvtörtцneti tКnsгцkцnek törtцnetцr l  17

D. BКrtСК KКtКlin 191Ő (19őβ) 1970–1979 eРвetemi НoМens † β008
Benk  δorпnН 19β1 (19Ő6) 1970–1991 professor emeritus † β011
Kпгmцr εiklяs 19β1 (19Ő8) 1970–198β eРвetemi НoМens † β009
H. Bottвпnfв лvК 19β1 (19Ő8) 1970–1978 eРвetemi КНjunktus † β009
G. VКrРК GвörРвi 19βγ (196β) 1970–1991 eРвetemi НoМens † 1996 
E. AЛКffв ErгsцЛet 19β8 (19őβ) 1970–1998 professor emeritus
HКjНú εiСпlв 19γγ (1969) 1970–β00γ professor emeritus † β01Ő
PusгtКi FerenМ 19Ő0 (196γ) 1970–β00ő eРвetemi НoМens
A. εolnпr FerenМ 19Őβ  1979–198ő*
Kiss Jen  19Őγ (1966) 198Ő–β01γ professor emeritus
GКllКsв εКРНolnК 19Őγ (1969) 1970–β00ő eРвetemi НoМens
ZelliРer ErгsцЛet 19Őő (1969) 1970–β007 eРвetemi НoМens
Zsilinsгkв лvК 19Őő (1969) 1970–β007 eРвetemi НoМens
B. FoНor KКtКlin 19Őő (1987) 1991–β007 eРвetemi НoМens
εпtКi εпriК 19Őő (1969) 1970–β00ő eРвetemi НoМens
KorompКв KlпrК 19Ő6  1970–β011 eРвetemi НoМens
T. SomoРвi εКРНК 19őŐ (199γ) β010– f iskolКi tКnпr
JuСпsг Deгs  19őő  1981– eРвetemi tКnпr
PКpp δКjos 19ő8  1987–199Ő*
Sпrosi ZsяiК 19ő8  β006– eРвetemi НoМens
TerЛe ErikК 196ő  β008– eРвetemi КНjunktus
SгentРвörРвi RuНolf 1969  β00ő– eРвetemi КНjunktus
FКrkКs TКmпs 1970  1997– eРвetemi НoМens
BoНя CsКnпН 1971  β000– eРвetemi НoМens
HКttвпr HelРК 197Ő  β010– eРвetemi КНjunktus
N. FoНor Jпnos 1976  β001– eРвetemi КНjunktus
Slíг εКriКnn 1979  β009– eРвetemi КНjunktus
BпrtС Jпnos 1981  β010– eРвetemi tКnпrseРцН

5.3. A (εКРвКr) Nвelvцsг Könвvtпr könвvtпrosКi, Лпr СivКtКlosКn eРвik vКРв mпsik 
mКРвКr nвelvtuНomпnвi tКnsгцk пllomпnвпЛК tКrtoгtКk, minНkцt tКnsгцk sгolРпlКtпЛКn 
пlltКk keгНett l foРvК. Eгцrt sгerepel minНeРвikük neve К jelen össгeпllítпsЛКn. A követ-
keг kr l vКn sгя (iН Лeli sorrenНЛen): εikesв SпnНor (197β-iР), Kiss GКЛriellК (197β–
β00ő), JКkКЛ KКtКlin (198γ-tяl), FКРК-NКРв εпriК (β006-tяl), mellettük röviНeЛЛ-Сosг-
sгКЛЛ iНeiР НolРoгott mцР FeСцrtяi KКtКlin, Cs. εeРРвes εпriК, Benke ZsяiК, Topits 
JuНit цs BereМг ÁРoston is. A Nвelvцsг Könвvtпr intцгeti könвvtпrkцnt műköНött keг-
Нett l foРvК (eРцsгen 19βγ-iР vissгКmen en), Кmelвnek СКsгnпlяi nem МsКk К mКРвКr 
sгКkos СКllРКtяk цs К mКРвКr nвelvцsгek körцЛ l kerültek цs kerülnek ki. (A kцrНцsr l 
Л veЛЛen l. FAgA-nAgy–JAkAB–kiss 2014.)

5.4. A TКnsгцknek korпЛЛКn eРв КНminisгtrпtorК volt, Кki КгonЛКn Кг új mпsik 
mКРвКr nвelvtuНomпnвi tКnsгцk КНminisгtrпtori teenН it is ellпttК. Aг 1990-Кs цvek 
mпsoНik felцЛen követkeгett Лe Кг Кг пllКpot, СoРв К tКnsгцkМsoportСoг tКrtoгя tКnsгц-
kek КНminisгtrпtori пllпsКi fokoгКtosКn meРsгűntek, s К tКnsгцkМsoporti, mКjН intцгeti 
titkárság feladata volt valamennyi tanszék meghatározott hivatalos ügyeinek az intézése. 
Eгцrt Кг КlпЛЛ említenН  sгemцlвek tКnsгцkМsoporti, illet leР intцгeti КНminisгtrпto-
rok voltКk, Кkik ilв mяНon keгНetЛen kцt tКnsгцknek, Кг 1990-es цvek mпsoНik felцt l 
pedig az egész tanszékcsoportnak/intézetnek adminisztrátoraiként végezték munkájukat.  
A Tanszék adminisztrátorai között való szerepeltetésük tehát mindenképpen indokolt. 
Az a d m i n i s z t r á t o r o k : Schmidt Gвulпnц Irцnke (1970–1980), δiРeti FerenМnц 
GКЛi (1980-tяl β000-iР), RКnkКsг εпriК (β000-t l β00γ vцРцiР), RomСпnвi AnНreК 
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(β00Ő-t l üРвviv  sгКkцrt kцnt, β011 яtК intцгeti f munkКtпrskцnt) цs HeРeНűs HКj-
nКlkК (Кki К F iskolКi εКРвКr Nвelvцsгeti TКnsгцk КНminisгtrпtorК volt korпЛЛКn, К 
f iskolКi tКnsгцk meРsгűnte utпn β008-ЛКn került Кг Intцгet titkпrsпРпrК). Aг 1970-
es цvekСeг köt Нik Кг Кг intцгkeНцs, melв sгerint „A munkКfeРвelem meРsгilпrНítпsК 
цrНekцЛen sгüksцРesnek tКrtom, СoРв Кг КНminisгtrпtorok цs könвvtпrosok munkКiНe-
jцt kifüРРessгцk К tКnsгцki sгoЛК КjtКjпnКk küls  olНКlпrК” (Sгцkelв GвörРв 197Ő. XII. 
1Ő-ei Нцkпni körlevelцЛ l. Forrпs: sКjпt РвűjtemцnвemЛ l: KJ).

6. Befejezés. A nКРв oktКtпsi intцгmцnвek цletцЛen Кг eРвik vonгer t minНiР is К pК -
tinпs múlt, К nКРв el Нök, К Сely szelleme, a genius loci jelentette, s jelenti ma is. Ha 
ЛeleРonНolunk, СoРв К sгяЛКn forРя tКnsгцknek цs el Нjeinek цlцn olвКn kivпlяsпРok, К 
mКРвКr nвelvtuНomпnв olвКn jelesei пlltКk, mint Simonвi ZsiРmonН, GomЛoМг Zoltпn, 
PКis Deгs  цs Benk  δorпnН, Кkkor könnвű Лelпtnunk, СoРв К mКi tКnпrutяНok КliРСК 
tuНjпk – s ЛiгonвпrК nem is КkКrjпk – kivonni mКРukКt Кг említett СКtпs Кlяl. De nem 
МsКk rцРen elСunвt nКРв el Нök köгvetett СКtпsпrяl vКn sгя. Köгvetlen СКtпsokrяl is, 
Кmelвek nem kis rцsгЛen КЛЛяl К tцnвЛ l követkeгnek, СoРв К TКnsгцkre цs Кг el Н-
tКnsгцkekre is Сossгú iН re vissгКmen en МsКlпНiКs össгetКrtпs цs lцРkör volt jellemг . 
Akпr nКРвМsКlпНiКs lцРkört is említСetnцnk, Сisгen К TКnsгцken különЛöг  nemгeНцkek 
tКРjКi НolРoгtКk цs НolРoгnКk eРвütt. ÍРв β010-Лen Benk  δorпnН emeritus professгor-
nпl СКtvКn цvvel volt iКtКlКЛЛ Кг Кkkor keгН  tКnпrseРцН, BпrtС Jпnos. εonНСКtnпnk, 
СoРв Лпr töЛЛ цrtelemЛen is eltцr  vilпРЛКn n ttek föl – К vilпР цs К nвelvtuНomпnв 
СКtКlmКs vпltoгпsКi miКtt –, mцРis össгekötСette ket s mutКtis mutКnНis mпsokКt is К 
TКnsгцken tovпЛЛцl  СКРвomпnв, Кmelвnek leРf ЛЛ meРtestesít je К TКnsгцken Сosг-
sгú цveken пt Benk  δorпnН volt. T le s munkпiЛяl Кг el Нök tisгteletцt meР leСetett 
tКnulni úРв, СoРв eг К poгitív emЛeri visгonвulпs nem sгorítottК vissгК К tuНomпnвЛКn 
К nКРв el Нökkel sгemЛen is köteleг  kritikus sгemlцletet. 

A Рenius loМi СКtпsК eРвfel l uРвКn kellemes цrгцssel töltСeti el Кг utяНokКt, mпs-
fel l КгonЛКn morпlis цs sгКkmКi kötelessцРet is rя rпjuk. EгekЛ l nцСпnв: 1. OlвКn 
sгemlцletet kell köгvetíteniük Кг eРвetemi oktКtяknКk Кг itt formпlяНя jövenН  Сumпn 
цrtelmisцР sгпmпrК, Кmelв Кг emЛeri-tпrsКНКlmi цs sгКkmКi felel ssцРet, К köгössцРЛen 
vКlя РonНolkoНпs sгüksцРessцРцt el tцrЛe пllítjК. – β. A tuНomпnвos РonНolkoНпsnКk К 
sгКЛКНsпР К termцsгetes köгeРe, Нe nцlkülöгСetetlen Сoггп Кг intellektuпlis ЛпtorsпР is. 
A tudományos gondolkodás közvetítésével párhuzamosan tudatosítandó, hogy a tudo-
mпnвművelцs sгiРorú elveken КlКpsгik, s КlКpvet  jellemг je К kritikus sгellemisцР цs  
Кг új utКk keresцse, Кг újrК vКlя törekvцs. – γ. Aг eРвetemi oktКtя Кkkor Сiteles, СК 
kutКtяkцnt is mКРКs sгinten teljesít, s Кгt КНjК el , Кmit ereНmцnвesen kutКt. Sгomorú 
tapasztalni, hogy olyan egyetemi órák is vannak, amelyeken a tanár nem a személyes 
tКpКsгtКlКt Сitelцvel цs цlmцnвцvel köгvetíti К sгКkmКi tuНпst. – Ő. ÍrКtlКn követenН  elv, 
СoРв nem eleРenН  К nвelvtuНomпnв Мsupпn eРвetlen területцvel ЛeСКtяКn foРlКlkoгni, 
mert Лпr К speМiКliгпМiя feltцtlenül sгüksцРes, eгen К sгinten önmКРпЛКn nem eleРenН .

Aг 1970-et követ  iН sгКk leРnКРвoЛЛ formпtumú цs СКtпsú mКРвКrnвelvцsг eРвe-
temi tКnпrК, Benk  δorпnН írtК: „eРвetemünk juЛilпns intцгmцnвe [Кг 1791-Лen КlКpított 
mКРвКr tКnsгцkkel inНulя eРвetemi oktКtпsi tevцkenвsцРe rцvцn] mцltяkцppen töltötte Лe 
azt az oktatás-, tudomány- és kultúrtörténeti szerepet, amely reá feladatkörének általános 
jelleРцЛ l, köгelesen peНiР nвelvtuНomпnвunk köteleгettsцРeiЛ l Спrult […] mКРпnКk К 
mКРвКr nвelvtuНomпnвnКk К sгempontjпЛяl nцгve peНiР tКlпn Кгt is túlгпs nцlkül пllítСК-
tom, СoРв Кг Кг ereНmцnвessцР, Кmellвel eг Кг intцгmцnв műköНött – К СКtКlmКs iН Лeli 
tпvlКtokon túlmen en is –, teljesen pпrКtlКn sгКkmпnknКk minН tuНomпnвtörtцnetцЛen, 
minН fels oktКtпs-törtцnetцЛen. VКjСК Кг utяНok, К mКi nemгeНцk e nemes СКРвomпnв-
Сoг vКlКmennвire is mцltяnКk ЛiгonвulСКtnК!” (Benkő 1992: 148). Az idézet utolsó 
monНКtК цrtelemsгerűen minНen jövenН Лeli utяНrК is mКrКНцktКlКnul vonКtkoгik.
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Aг яРöröРök kцtfКjtК iН foРКlmКt különЛöгtettek meР: sгпmon tКrtottпk Кг eРвmпs 
utпni törtцnцsek, esemцnвek, leírпsпrК sгolРпlя iН t, К „folвя” iН t, Кг яrпvКl mцrСet t, 
amit kronosz-nak (Χ όνο ) neveztek, s elválasztották azt a kairosz-tól ( α ό ), amelyet 
visгont mпr sokkКl neСeгeЛЛ Нeiniпlni. UtяЛЛit sгoktпk ’meРfelel , Сelвes, КlkКlmКs 
pillКnКtnКk’ monНКni, Нe olvКstКm mпr ’keРвelmi, sгent iН nek’ is, minНenkцppen eг 
К ’fontos iН ’, К ’Лels  iН ’ (persгe nem Кг Кspektusi цrtelemЛen). HoРв kinek mit tКkКr 
ez a fogalom, az nyilván a szó használójától is függ. Bennünket ugyan most a kronosz, 
К mennвisцРi iН  Сoгott össгe, mert joЛЛ Сíjпn eггel mцrik Кг emЛer iНejцt sгületцsцt l 
keгНve, цs eг most GКllКsв εКРНi esetцЛen Лiгonвos mцrfölНk Сöг цrkeгett. De ennek 
К kКirosг, К fontos iН  sгempontjпЛяl nem nКРв К jelent sцРe. HoРв eгt К költ k is íРв 
gondolták, arra jó néhány irodalmi példát lehetne hozni.

HК Кг emЛer цletцЛen пltКlпЛКn К min sцРi iН  utпn nцгünk, minНenkцppen Кг 
Кlkotпst keressük – К lпtСКtяt цs lпtСКtКtlКnt eРвКrпnt. εeРrКРКНni kívülr l persгe МsКk 
К lпtСКtяt leСet. εiel tt КгonЛКn ünnepeltünk kцггelfoРСКtя ereНmцnвű Кlkotяmunkп-
jпnКk sгentelünk nцmi iРвelmet, okvetlenül fel kell iНцгnem eРв vele (цs mцР mпs 
itt jelenlev kkel) köгösen meРцlt kКirosгt. εпrМsКk Кгцrt is, mert eг К minНeРвikünk 
sгпmпrК kitörölСetetlenül fontos iН sгКk eРцsгen ЛiгtosКn eРвКrпnt ЛefolвпsoltК εКРНi 
pпlвКfutпsпt nвelvцsгkцnt – цs tКrtпsпt emЛerkцnt. A TESг.-Лen eltöltött iН r l vКn sгя, 
Кmelвnek nцСпnв цve КlКtt különleРesnek monНСКtя НolРok törtцntek velünk: el sгör 
is meРkКptuk eРв iРКгi köгössцР КjпnНцkпt; Кгtпn Benk  tКnпr úr meРцrtette velünk 
ЛКrпtsпРos sгiРorпvКl (meР persгe Кг eРвцnisцРцvel), СoРв „Кlkotпs köгЛen nem leСet-
séges a köntörfalazás”1; minНeССeг peНiР CгeРlцНв KКti fцnвl  optimiгmusК цs KuЛínвi 
László sziporkázó ötletei olyan atmoszférát teremtettek, hogy szinte paradicsomi vi-
lпРЛКn цltünk. Akпr virtuпlisКn δeКkКtileК sгiРetцn, КСol ЛoРвяlevet tКpostunk, СoРв 
tintánk (is) legyen a szócikkíráshoz, akár valóságosan a Szalay utcai épület 5. emeletén, 
КСol КРцmiпs гКМskяkКt гörРettünk, turkпltunk К munРяЛКn, гsilettel vКkКrvК jКvítottuk 
Спrom pцlНпnвЛКn К KismКРНi Рцpelte sгяМikkeket, kodók és ékenyek voltunk olykor, a 
sгoros СКtпriН k miКtt futvК köгlekeНtünk К Сossгú folвosяn К könвvtпriР, цs К Nвelv-
КtlКsг kellemetlenül nвekl , nКРв kцгirКtos tцrkцpein КlКkvпltoгКtokКt keresРцltünk. 
És: ez a néhány év volt az alkalmas iН  КrrК is, СoРв Лeveгesse Кг ünnepeltet К nКРв, 
soksгerг s, köгös munkпk sгКЛпlвКiЛК, Кг КlkКlmКгkoНvК önпllяsпР kett s fesгítцsцЛe.

A TESг.-Лeli inКskoНпs, КСoРв Кkkor neveгtцk „kislпnвkoНпs” utпn elkövetkeгett 
К feln tt kor. Eг К εКРвКr nвelv törtцneti nвelvtКnпnКk munkпjпvКl vette keгНetцt, цs 
Лenne GКllКsв εКРНolnК kцt Лonвolult, цrгцkenв meРköгelítцsmяНot kívпnя területet 
kísцrt vцРiР: К СКtпroгottsпРi цs kommunikпМiяЛeli ismertsцРi kКteРяriпknКk цs Кгok 
nвelvi jelölцseinek törtцnetцt – К nцvel гцsi renНsгer kiКlКkulпsпvКl цs tovпЛЛi Сistяri-
пjпvКl; tovпЛЛп Кг inНulКtsгяk törtцnetцt. PцlНКmutКtяКn körültekint k, mцlвek цs sok 
sгempontúКk eгek Кг elemгцsek, olвКn emЛerцi, Кki К kevцs КНКt (olвkor КНКttКlКnsпР) 
mögé tudta vetíteni az egykor volt/lehetett nyelvi valóságot, hitelesen sorakoztatva fel 
közvetett КНКtokКt. VКlяsгínűleР Кг inНulКtsгяnКk К sгöveР sгerkeгetцЛen vКlя viгsРпlКtК 
veгetСette пt GКllКsв εКРНolnпt К sгöveРtörtцnet területцre. A követkeг  köгös munkпЛКn, 

* ElhanРгott К NвelvtuНomпnвi TпrsКsпР β01γ. novemЛer ő-i ülцsцn. εeРjelent К εКРвКr Nвelv β01Ő. 
1. sгпmпЛКn (1βŐ–1β6) „GКllКsв εКРНolnК 70 цves” Мímmel. 

1 Ennek цs К sгöveР vцРцn lev  iНцгetnek К forrпsК: Antoine Нe SКint-Eбupцrв, CitКНellК. ForНítottК: 
P Нör δпsгlя. Sгent Istvпn TпrsulКt, BuНКpest. 198β. 76., ill. βő.
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К εКРвКr nвelvtörtцnet tКnkönвvЛen mпr  К sгöveРtörtцneti fejeгetek sгerг je (цs Кг 
eРвsгerű monНКtцi is, Кmit – íРв sejtem – пlНoгКtosКn mКРпrК vett). Aг erцnвek Кг 
el ЛЛ említettek. UРвКneгeket К fejeгeteket kцsгítette el К leРújКЛЛ (mцР lКppКnРя пllК-
potú) közös tankönyv számára is.

Termцsгetes, СoРв Кг цvek sorпn tuНomпnвos puЛlikпМiяinКk eРв rцsгe is eгen 
törtцneti РrКmmКtikКi tцmпk körül foroР. Ilвen tКnulmпnвМímeket tКlпlunk: Preгentпlпs; 
A f tцmК jelгцse; Jelг s sгerkeгetek цs К СКtпroгottsпР; Kцpek К visгonвsгяk sгemlц-
letцЛ l; the kegessegednek; A sгemцlвes nцvmпsi jelг k яmКРвКr kori РвКkorisпРпnКk 
okКirяl; VКriпnsМsoportok, vпltoгпsМsoport. Aг neki, tehoггád típusú variáns mint az 
яmКРвКr írпsЛelisцРen Лelüli meРosгlпs eРвik eleme; ÓmКРвКr kori monНКttКni vпlto-
гпsok felteСet  intonпМiяs Спtterцr l, Aг яmКРвКr írпsЛelisцР kцt f  vпltoгКtпnКk eltцr  
sгöveРКlКkítпsi vonпsКirяl; цs íРв tovпЛЛ. BölМsцsгНoktori цs kКnНiНпtusi НissгertпМiя-
jпЛКn is sгяfКj- цs monНКttörtцneti tцmпkКt НolРoгott fel.

Eг teСпt К nвelvtörtцneti vonКl. UРвКnКkkor GКllКsв εКРНolnпt keгНett l foРlКl-
koгtКttК К nвelvtuНomпnв jöv jцnek kцrНцse. (AmúРв – СК jяl emlцksгem mцР Кг ún. 
kislпnвkorunkЛяl – nКРвon sгívesen olvКsott sМi-it is.) 197β-Лen folвt eРв vitК Кг Кkkori 
„Bokor” ülésein a nyelvtudomány lehetséges távlatairól, ahogy az akkori nyelvészek 
eгt lпttпk. A kцrНцsekkel Кг ünnepelt ötven nвelvцsгt keresett meР, цs fКРРКttК ket К 
nвelvtuНomпnв цs Лenne sгűkeЛЛ sгКkterületük jelenцr l цs jöv jцr l, irпnвгКtokrяl, 
СКtпsfokrяl, mяНsгerekr l, vпrСКtя kutКtпsi területekr l. Ennek minteРв össгefoРlКlпsК 
Кг EδTE NвelvtuНomпnвi DolРoгКtok β1. sгпmКkцnt 1976-ЛКn meРjelent VitК К nвelv-
tuНomпnв jöv jцr l Мímű kötet – gAllAsy mAgdolnA sгerkesгtцsцЛen цs Лeveгet -
jцvel. HoРв К tцmК mК is foРlКlkoгtКtjК, КrrК Кг К Лiгonвítцk, СoРв mostКnпЛКn, sгűk 
Ő0 цv múltпn eРв leРutяЛЛ meРjelent reМenгiяjпЛКn (A nвelvцsгetr l – eРвes sгпm els  
sгemцlвЛen II. kötetцr l vКn sгя) vissгКtцr К kцrНцsre, össгevetve К nвelv kutКtпsпrяl 
vКlя РonНolkoНпs Кkkori цs mostКni vпlКsгКit, Кгok visгonвпt. De tulКjНonkцppen eЛЛe 
К sorЛК tКrtoгnКk К Jöv kutКtпsi foРКlomtпr sгпmпrК írt NyelЯésгeti futurológia és a Nyelv-
tervezés fogalom-meghatározások is.

εКРНi Л ven kivette К rцsгцt К nвelvi ismeretterjesгtцsЛ l is, Кmi nem teljesen пl-
НoгКt nцlkül vКlя tevцkenвsцР. A Сetvenes цvekЛen töЛЛ mint fцl цvtiгeНen пt veгet sцРi 
tКРjК volt К TIT εКРвКr Nвelvi VпlКsгtmпnвпnКk. Ilвen min sцРцЛen kiКНvпnвokКt 
szerkesztett és írt (pl. Korszakunk és anyanyelvünk. Nyelvi jelenségek ma és régen c. 
kiКНvпnв – Nвelvi Füгetek 1977/1.), sok puЛlikпМiяjК jelent meР nКpilКpokЛКn, СetilК-
pokЛКn, ismeretterjesгt  perioНikпkЛКn (NцpsгКvК, εКРвКr Nemгet, лlet цs TuНomпnв, 
лНes AnвКnвelvünk), цs orsгпРsгerte ismeretterjesгt  el КНпsokКt tКrtott iskolпkЛКn, 
РвпrКkЛКn, kultúrСпгКkЛКn. A mяНsгer, Кmit eгeken Кг el КНпsokon цs eгekЛen К puЛ-
likпМiяkЛКn КlkКlmКгott, jellemг  εКРНirК: К kiinНulпsi pont eРв К minНennКpokЛяl jяl 
ismert, kцггelfoРСКtя (mert РвКkori СКsгnпlКtú vКРв proЛlemКtikus) nвelvСКsгnпlКti 
jelensцР, mКjН eССeг fűгte Кгtпn Сoггп, ekörц rКjгoltК meР – jя peНКРяРus mяНjпrК – К 
nyelvtörténeti és/vagy rendszertani hátteret.

лs Кkkor mпris GКllКsв  t К n п r n С ö г  цrtünk. A tКnпrsпРot mКРвКr–orosг sгК-
kos НiplomпvКl eРв VII. kerületi пltКlпnos iskolпЛКn keгНte, itt tКnított kцt цviР. 1969 
vцРцt l nвuРНíjКгпsпiР visгont (meР eРв kiМsit Кгon túl is) Кг EδTE oktКtяjК volt. Nц-
Спnв цv lektorпtusi kitцr  kivцtelцvel (mert – mint К puЛlikпМiяkЛяl is lпtsгik – К mК-
gyar mint idegen nyelv kérdésköre is foglalkoztatta) végig a Nyelvtörténeti Tanszéken. 
A Сossгú iН  КlКtt К tКnsгцk minНen oktКtott tпrРвпЛКn цs oktКtпsi formпjпЛКn köгremű-
köНött К leveleг  oktКtпstяl К Нoktori iskolпiР, К sгeminпriumoktяl Кг цvfolвКm-el КНпsiР, 
szakdolgozatok és diákköri munkák vezetéséig. A cél mindig a szemléletformálás volt, 
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az összefüggések megmutatása: „A változások jellege és összefüggései témát jelöltem 
meР, eгen Лelül К vпltoгпsok МsoportjКi, típusКi mentцn СКlКНtКm, цs К különfцle nвelvi 
rцsгterületek meР nвelvtörtцneti pцlНпik eгekСeг, К vпltoгпsok пltКlпnosКЛЛ jellemг -
iСeг fűг Нtek. HКnРtörtцnet, sгя- цs jelentцstörtцnet, monНКt- цs sгöveРtörtцnet sok 
Сelвen eРвЛeцrt, össгefüРРött.” Aг OKTV εКРвКr Nвelvi BiгottsпРпnКk elnöki tevц-
kenвsцРцr l peНiР eгt írjК: „remцlem, mяНom volt КlКkítКni [ti. К Нiпkok] nвelvr l vКlя 
РonНolkoНпsukКt цs sгemlцletüket, s К РвКkorlКti munkпkon пt К nвelvr l vКlя tuНпsukКt 
КlКposКЛЛп tenni.”

Köгös СКllРКtяinktяl is tuНom, СoРв jя tКnпrnКk tКrtottпk GКllКsв tКnпrn t. Ismer-
ve iРцnвessцРцt, kцsг tцnвek Сelвett vКlяsгínűleР inkпЛЛ proЛlцmКlпtпst, kívпnМsisпРot, 
szomjúságot ajándékozott annak, aki erre fogékony volt, nem keverte össze az utat a 
МцllКl. A tКnпri Кlkotпs vКlяНi СКtпsfokК visгont rejt гköН  termцsгetű.

εit kívпnСКtunk Кг ünnepeltnek? A  k r o n o s г  tekintetцЛen Кгt, СoРв (els  lц-
pцskцnt) 10 цv múlvК uРвКníРв, uРвКnitt… EЛЛen К 10 цvЛen minцl töЛЛ lцnвeРi iН t, 
Кminek цrгцkelцsцre Кг цretteЛЛ kor tКlпn nвitottКЛЛп tesг. лs mцР vКlКmi jя НolРot 
SКint Eбupцrв sгívцЛ l цs sгпjпvКl: „jя НoloР Кг, СoРв К múlя iН t ne úРв foРjuk fel, 
mint Кmi koptКt цs elvesгejt […], СКnem vКlКmit, КmiЛen kiteljeseНünk. Jя НoloР Кг, СК 
Кг iН  цpít  munkпvп vпlik.”

hAAder leA
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„Nyelv és valóság a modern izikában”

Nyelv, gondolkodás, valóság: összefüggésük régóta kutatott és gazdagon vitatott 
lцnвeРes kцrНцse Кг emЛerisцРnek, КlКpvet  fontossпРú tuНomпnвos terület. SгпmunkrК 
leРmeРsгokottКЛЛКn: nвelvцsгeti terület, пm termцsгetesen iloгяiКi, nвelviloгяiКi цs 
mцР eРвцЛ (inter)НisгМiplinпris proЛlцmКkör is.

Ezúttal Benkő LoránD megfogalmazását szeretném idézni e fenti három kategória 
visгonвпrяl: „К РonНolkoНпs [...] цrгцkeli, tükröгi, lekцpeгi К vilпРot цs КnnКk vпlto-
гпsКit, mпsrцsгt köгvetíti КгokКt К nвelv felц, minteРв nвelvi formпЛК öntve ket”, „К 
nвelv öröklött formпiЛКn [...] különЛöг  nemгeНцkek nem minНenЛen Кгonos tКpКsгtК-
lКti КnвКРК цs РonНolkoНпsi folвКmКtКi СКlmoгяНtКk föl”, „[К különЛöг  nemгeНцkek, 
tпrsКНКlmКk] nem teljesen eРвformпn цrгцkelik К vКlяsпРot, К РonНolkoНпs eРвetemes 
jegyei mellett is nem föltétlenül egyformán tagoljak a világot”.1 – E sorok nem К fenti 
МímЛen jelгett területtel kКpМsolКtЛКn írяНtКk, Нe цrгцkeltetik Кгt К proЛlemКtikпt, Кmelвet 
Кг КlпЛЛiКkЛКn meРiНцгni iРвeksгem, Кгt teСпt, СoРв К moНern iгikК meРteremt i mi-
köгЛen РonНolkoНпsuk, meРiРвelцseik sorпn új iгikКi vilпРkцp meРlпtпsпiР jutottКk el, 
sгemЛetКlпltпk mКРukКt КггКl К proЛlцmпvКl – s ennek töЛЛsгör СКnРot is КНtКk –, СoРв 
az „új valóság”, az újonnan meglátott mikrovilág érzékeltetésére nincsen „új nyelv”, a meg-
sгokott, Кг örökölt nвelv visгont – mпsfКjtК vilпР tükröгцsцre sгületvцn – erre nem КlkКlmКs.

„Nвelv цs vКlяsпР К moНern iгikпЛКn” – eг Кг iНцгet Werner heisenBergt l 
való, egyik tanulmányának2 К Мíme. EЛЛen is цs munkпssпРпnКk3 sok más helyén is 
foРlКlkoгik e kцrНцsekkel, újrК цs újrК Лelцjük ütköгve, els sorЛКn kutКtпsКinКk komolв 
РвКkorlКti neСцгsцРekцnt, eгenkívül iloгяiКi meРköгelítцs rцsгekцnt is. – Nem пllСК-
tom meР itt, СoРв eРв monНКt erejцiР (tКlпn lцnвeРцЛen meРmКrКНvК Кгцrt К tпrРвnпl) 
iНe ne vetítsem e β0. sгпгКНi nКРв tuНяs tКnulmпnвКiЛяl kirКjгolяНя portrцjпnКk leР-
vonгяЛЛ vonпsКit: Кг új ismeretek meРsгerгцsцnek цs felfeНeгцsцnek elemi, ösгtönös, 
kioltСКtКtlКn vпРвпt, К kutКtпsЛКn lelt örömцt; К korпЛЛi ismeretekt l eРцsгen eltцr , 
mпsfКjtК renНet sejtet  ereНmцnвek el tti meР nem torpКnпsпt, uРвКnКkkor peНiР Кг 
„EРцsг”-Лe vetett Сitцnek meР rгцsцt.

A heisenBerg nevцСeг fűг Н  tКlпn leРismerteЛЛ tuНomпnвos pКrКНoбon Кг, СoРв 
„Кг elemi rцsгeМskцk: nem elemiek цs nem rцsгeМskцk.” A pКrКНoбnКk tetsг  kijelentцs 
цppen КгпltКl vпlik ilвennц, СoРв meРjelenik Лenne К mikrovilпР vКlяsпРпnКk цs Кг Кгt 
tükröгni СivКtott, Нe mпs termцsгetű vilпР СКtпsпrК sгületett nвelvnek Кг ellentmonНпsК. 
heisenBerg цppen BuНКpesten (Кг EδTE НísгНoktorrп vКlя КvКtпsпn, 196Ő-Лen) tКrtott 
ЛesгцНцЛen is iРen rцsгletesen meРvilпРítottК К НoloР Спtterцt: Кmit elemi-nek neve-
zünk, arról már tudjuk, hogy összetett (К töЛЛi elemi rцsгЛ l vКn össгetцve), Кmit pe-
dig rész(ecské)nek hívunk, azt jogosan mondhatjuk tér-nek is (цs К kvКntumelmцletЛen 
töЛЛfцle tцr is ismeretes) цs hullámfüggvényekkel (amelyek sok változót (!) tartalmaz-
nКk) КНСКtjuk meР ket. heisenBergnek a nyelvi gondra is utaló szavaival: „Tudjuk, 
СoРв К tцr цs elemi rцsг lцnвeРцЛen uРвКnКnnКk К НoloРnКk kцtfцle leírпsi formпjК”, 
„nem is tuНunk különЛsцРet tenni rцsгeМske цs tцr köгött”, „HК tцrelmцletet monНok, 
uРвКnúРв monНСКttКm volnК ... eРвsцРes er elmцletet, rцsгeМskeelmцletet, stЛ.” (hei-
senBerg 1967: ββ8–ββ9). EЛЛ l Кгt vonjК le, СoРв К sгemlцletes foРКlmКk elСКРвпsпrК 
vКn sгüksцР, – nem pusгtпn К monНКnНя leírпsпСoг, Нe К lцnвeР meРrКРКНпsпСoг is! 

1 Benkő 1988: 193.
2 „FiгikК цs iloгяiК” М. tКnulmпnвпЛКn (19ő8), in: heisenBerg 1967.
3 heisenBerg 1958, 1967, 1975.
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Aг КЛsгtrКkМiя fokoгпsК, К mКtemКtikКi esгköгtпr КlkКlmКгпsК is СКsгnos, Лпr heisen-
Berg eгúttКl is jelгi К mКtemКtikКi nвelvnek Лiгonвos vonКtkoгпsЛКn elцРtelen voltпt. 
A meРolНпs К termцsгetes nвelvekЛen vКlКmint К termцsгettuНomпnвokЛКn sгokпsos 
normпkon vКlя пtlцpцsЛ l sгületСet: „МsКk К sгemlцletessцР цs К meРsгokott foРКlmКk 
felКНпsК tette leСet vц Кг eРвsцРesítцst, melв [...] К kvКntumelmцletСeг veгetett” (uo.).

EРвik КlКpkцrНцsцvц vпlt ilвen mяНon К moНern iгikК e területцnek К vКlяsпР 
nвelvi tükröгцse. – VКlКmi, Кmi rцsг is, meР eРцsг is, s eг ott is vКn, meР ninМs is, Сisгen 
vКlяsгínűsцРekЛen цs nem folвtonosКn lцteгik, tulКjНonsпРКi eРвmпst sгüksцРsгerűen 
kizárják, ám mégis csupán ezek együttes fennállása alkalmas a helyes jellemzésükre: a 
mikrovilпРnКk ilвesfцle „elemeit” цs ilвen mяНon гКjlя folвКmКtКit, ilвen jelleРű sКjп-
tossпРКit kell, kellene feltпrni цs цrгцkeltetni Кг öröklött, Кг emЛeri цlet reКlitпsКit sгem-
lцletesen tükröг  nвelven. – A neаtoni(–einsteini) klКssгikus vilпРkцp, melв lцnвeРцЛen 
a mindennapi életnek is megfelel, áll az egyik oldalon, a túloldalon a kvantumelmélet 
цs sгemlцlete, köгtük sгКkКНцk, цs МsКk Кг el г nek, К klКssгikus vilпРkцpnek vКnnКk 
meg a „szavai”.

A kvКntumiгikК meРпllКpítпsКi цs ismeretelmцletet is цrint  sгemlцletmяНjК ter-
mцsгetesen Кг e tuНomпnвпР kцpvisel in kívüli körökЛen is vitпkСoг veгetett, új nц-
гeteket цЛresгtett. A СКtпroгКtlКnsпРi relпМiяt lцnвeРes elemkцnt mКРпЛКn foРlКlя új 
mikroiгikК feliНцгi (mКРпЛКn heisenBergЛen is4) К köгvetett tükröгцs rцvцn PlКtяn 
iНeКtКnпt; Кг iНeКliгmussКl ütköг  НiКlektikus mКteriКliгmus meРprяЛпljК цrtelmeгni К 
kvКntummeМСКnikК пllítпsКit, Сol elutКsítvК s kцtsцРЛe vonvК tuНomпnвos СitelessцРцt 
(К iгikКi ereНmцnвekre vonКtkoгяКn is), Сol peНiР meРprяЛпlvК sКjпt körцЛe Лevonni, 
olв mяНon, СoРв meРmпsítjК leРlцnвeРeseЛЛ (iгikКi) пllítпsКit is,5 Кг új iгikК nвelvi 
РonНjКi termцsгetes pпrСuгКmot mutКtnКk КгokkКl К nвelviloгяiКi irпnвгКtokkКl, melвek 
(WiTTgensTein nevцvel fцmjeleгСet en) ismeretelmцleti viгsРпlКtuk köгцppontjпЛК 
пllítjпk К nвelvet (ill. К loРikпt), К különfцle nвelvkritikКi irпnвгКtokkКl; К tuНomпnвos 
korszakok sajátságaival foglalkozó kuhn-elmélet6 a kvantumelméletet jól látszik il-
lusгtrпlni К tuНomпnвos fejl Нцs nem kumulКtív mяНjпrяl s К tuНomпnвos forrКНКlmКk 
пltКl elvпlКsгtott korsгКkok ún. össгemцrСetetlensцРцr l КНott jellemгцsцvel, цs termцsгe-
tesen nem СКРвСКtjпk iРвelmen kívül e kцrНцskört Кг újКЛЛ tuНomпnв(törtцnet)elmцletek, 
tuНomпnвiloгяiКi kutКtпsok7. – εinНeгeket МsКk Кг utКlпs erejцiР említem itt, vКlКmint 
Кгt is, СoРв Кг КtomiгikК, kvКntumiгikК mпs nКРвjКi (kivпlt niels Bohr, erWin schrö-
dinger, mAx Born) is foРlКlkoгtКk К kutКtпsКikЛКn jelentkeг  nвelvi korlпtokkКl. Els -
sorЛКn Кгt К területet цs Кгt К nцСпnв konkrцt Сelвet sгeretnцm itt iРвelmünk el terцЛe 
пllítКni (mцР К tovпЛЛiКkЛКn is nцСпnв sгяvКl), Кmelвek К feltпrulя vКlяsпР nвelvi tükrö-
гцsцnek proЛlцmпjпvКl jellemeгСet k, s melвeket mКРК heisenBerg is jelez.

ÁltКlпnos meРköгelítцsЛen: „VКlяjпЛКn К leСetetlennel prяЛпlkoгik Кг, Кki Кtom-
elmцletet kísцrel meР felцpíteni. TuНniillik СiпЛК КkКrunk Лпrmit is monНКni Кг Кtomi 
struktúráról, ha nem áll rendelkezésünkre olyan nyelv, amellyel ki is fejezhetnénk mon-
НКnivКlяnkКt.”, К meРismerцs РпtjКkцnt: „HК Кг Кtom Лels  struktúrпjпt meРfelel  nвel-
veгet СiпnвпЛКn leírя mяНsгerekkel nem köгelítСetjük meР, Кkkor СoРвКn remцljük, 
hogy valaha is megértjük az atomot?” (heisenBerg 1975: 61, 63).

A konkrцtКЛЛ vonКtkoгпsok mentцn tКlпlkoгunk КггКl К jelensцРРel is, Кmelв minНiР 
eРвütt jпrt К különЛöг  tuНomпnвok fejl Нцsцvel: К foРКlmКk tКrtКlmi mяНosulпsпvКl, 

4 heisenBerg 1967: 60–6γ, 1975: 6ő stЛ.
5 V. A. Fok, Blochincev цs mпsok vitКМikkei in: εTF.; FilSгeml. 1960/Ő: ő09, 6γ1; FogArAsi 

BÉlA, El sгя. In: heisenBerg 1958; nAgy 1967.
6 kuhn 1983. 
7 Vö. FehÉr 1982, 198γ; nyíri 1982; stЛ.
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új цrtelmeгцsek vКРв új sгКvКk lцtreСoгпsпnКk sгüksцРessцРцvel. Ilвenekr l esik sгя 
heisenBergnél is8 (energia, entrópia, elektromosság, elektromágneses tér stЛ.), пm Кг 
effélék áthidalhatók, a szaktudomány és a mindennapi nyelvhasználat sorra-rendre ta-
lпlt цs tКlпl meРolНпsokКt e tцren. – Aг iРКгi РonНot Кг eгen túlmen , К meРismerцs lц-
nвeРцЛe vпРя neСцгsцРek jelentik. Eгek ilвen jelensцРek körц lпtsгКnКk Мsoportosulni: 
К) К Нisгkontinuitпs urКlkoНпsК Кг КtomiгikпЛКn, kvКntumuРrпsok, К mikrorцsгeknek 
stКtisгtikКi СullпmokЛКn vКlя lцteгцse, К mikroiгikКi reКlitпs: potenМiК; Л) К СКtпro-
гКtlКnsпРi relпМiя (К Сelвгet цs Кг impulгus ill. К tömeР цs К seЛessцР eРвütt nem КН-
СКtя meР, СКnem МsКk eРвikük), К sгüksцРsгerű pontКtlКnsпР; М) К komplementКritпs 
(К mikrooЛjektumoknКk eРвmпst kölМsönösen kiгпrя, mцРis eРвmпst kieРцsгít , eРв-
iНejű komplementer пllКpotКi); Н) К meРiРвelцs mКРК ЛeleКvКtkoгik Кг esemцnвЛe 
(mikrorцsгek keletkeгцse, пtКlКkulпsК); stЛ. – Ilвen pontok mentцn К meРsгokott elne-
veгцsek kцrН jelekkц vпlnКk: m i  is Кг s minek neveгСet , Кmit viгsРпlunk, t ц n в - e 
КvКРв l e С e t s ц Р , КгКг: v К n - e  (mпsfцle НolРok mяНjпrК), eРвпltКlпn m i k o r  vКn, 
s m i l в e n ,  m e k k o r К  цs uРвКnКkkor С o l  vКn, цs t ö r t ц n i k -e К meРiРвelцsek 
iНejцn kívül? E „nКiv iН foРКlomtяl” eltцr  vilпРЛКn „К tцr цs iН  elkent”, nem цrtel-
meгСet  Кг e l Л Л  цs Кг u t я Л Л , felМserцl НСet Кг o k  цs o k o г К t  (heisenBerg 
1967: őγ), stЛ. „Aг elemi rцsгeМskцk nem olвКn vКlяsпРosКk, mint цletünk jelensцРei. 
InkпЛЛ К tenНenМiпk цs leСet sцРek vilпРпt Кlkotjпk, mint НolРokцt цs tцnвekцt.” (hei-
senBerg 1967: 190.)

A kvКntumelmцlet pКrКНoбonКi nem tűnnek el К tuНomпnвos tisгtпгпs folвКmКtК-
iЛКn, К lпtsгяlКРos ellentmonНпsok Кг КtomiгikК lцnвeРцСeг tКrtoгnКk. (heisenBerg 
példájával, a veizsäcker-féle nyelvi fokozatok alkalmazhatóságára való utalással: nem 
„ismeretlen”, СКnem „ e l Н ö n t e t l e n ” , СoРв eРв Кtom К „ЛКl sКrokЛКn vКn-e vКРв 
К joЛЛ sКrokЛКn vКn”.) Eгцrt К lцnвeРet kifejeг  ЛiгonвtКlКnsпРnКk, СКtпroгКtlКnsпР-
nКk vКlКmikцppen meРfelel  nвelvСКsгnпlКt („inkпЛЛ kцtцrtelmű nвelvet СКsгnпljКnКk, 
mint eРвцrtelműt” heisenBerg 1967: 190) lesz az, amelyet jónak látnak, az a „nyelv, 
melв kцpeket iНцг fel РonНolkoНпsunkЛКn, Нe eггel eРвütt Кгt Кг цrгцst is, СoРв К kц-
peknek csak homályos kapcsolatuk van a valósággal, hogy csak a valóságra irányuló 
tendenciát fejeznek ki” (heisenBerg 1967: 192).

лrНemes meРiРвelni, СoРв míР К nвelvkritikКi iloгяiКi iskolпk oНпiР is eljutnКk, 
СoРв kцtsцРЛe vonjпk К nвelv КlkКlmКssпРпt К köгvetítцsre, kifejeгцsre, s íРв meРtК-
gadják a nyelvet,9 vКlКmint, СoРв eРвes művцsгeti, iroНКlmi irпnвгКtoknКk sгintцn eг К 
vцРkövetkeгtetцse цs kцpvisel ik ereНeti esгköгüket, К nвelvet felКНjпk, elvetik, – КННiР 
К kvКntumiгikК iРцnвt tКrt К nвelvre. „A minНennКpi nвelven vКlя leírпs leСet sцРe К 
iгikus sгпmпrК is kritцriumК КnnКk, СoРв К sгяЛКn forРя területet mennвire sikerült 
megérteni.” (heisenBerg 1967: 197 stЛ.). Eгt töЛЛsгör СКnРoгtКtjпk, s iРвekeгnek kö-
zeledni hozzá valamilyen módon. Tehát a (köz)nyelvet nem elvetik, hanem szükséges-
nek tКrjпk, s jelгett РonНjКik is цpp eЛЛ l fКkКНnКk. лs keresik К meРolНпst: ilвen leСet 
a szemléletek váltogatásának, különféle leírások, jellemzések egymás mellé vetítésének 
ajánlása (heisenBerg 1967: 9γ stЛ.), iНe sorolСКtя eРвes foРКlmКk meРújítпsК is, цs 
erre mutКt Кг is, СoРв К mКtemКtikКi formпkЛКn vКlя leírпst, mКtemКtikКi nвelvet nem 
tКlпljпk kielцРít nek, mert túlгottКn КЛsгtrКСпl цs (eЛЛ l is követkeг en) МsКk К leРsгű-
keЛЛ tuНomпnв sгпmпrК КlkКlmКs, sгцleseЛЛ körЛen peНiР nem is цrtelmeгСet .

8 heisenBerg 1973: 176, 1967: ββ: Vпltoгпsok К „termцsгet” sгя jelentцsцЛen Мímű fejeгet; 1. mцР 
mAx Born, A foРКlmКk Л vülцse, in: Born 197γ; vö. εTF. 18β–ő, βγβ. 

9 FriTz mAuThner: WittРenstein: „A nвelv пlruСпЛК öltöгteti К РonНolКtot” (TrКМtКtus. Ő.00β), 
„Amir l nem leСet Лesгцlni, Кrrяl СКllРКtni kell” (uo. 7); 1. („iskolпkon” kívül) Ottlik GцгК СКsonlя РonНo-
lКtКit („К vцРs  lцnвeР К СКllРКtпs tпjпn vКn, МsКk КЛЛК fцr Лele”).
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SКjпtosnКk tűnСet, Нe цrtСet , СoРв К leСetsцРessцРek, vКlяsгínűsцРek nвelvi tük-
röгцsцt keres  mikroiгikusok К sejtetцsek nвelvцСeг vonгяНnКk, rпtКlпlnКk К költ i 
nвelvre, s К költ i nвelvek pцlНпjпt, СКsonlя formпk keresцsцt olвkor meРolНпst íРцr -
nek lпtjпk. „A nвelvet К iгikК is МsКk úРв СКsгnпlСКtjК, mint К költцsгet.” (heisenBerg 
1975: 62). Így heisenBerg К nвelv loРikКi КnКlíгisцvel sгemЛeпllítjК К „sгя mпsoНik 
jelentцsцnek” fontossпРпt, Кгt, СoРв „úРвsгяlvпn fцlСomпlвЛКn siklik пt К tuНКton” цs 
eггel „К monНКt цrtelmцСeг lцnвeРesen СoггпjпrulСКt”. EгпltКl – monНjК – К vКlяsпР Лi-
гonвos olНКlКi vilпРosКЛЛКn jutnКk kifejeгцsre, sok esetЛen vilпРosКЛЛКn, mint К nвelv 
цs РonНolkoНпs loРikКi vonКlпnКk СКnРsúlвoгпsК rцvцn. Ennek okпt КЛЛКn lпtjК, СoРв К 
költ i jelleРű, КssгoМiпМiяs, metКforikus СКsгnпlКt folвtпn К nвelv К korпЛЛi öröklött kö-
töttsцРeit l el tuН tпvoloНni, s íРв „kevцsЛц lesг КlkКlmКs КrrК К МцlrК, Кmire ereНetileР 
kigondolták” (heisenBerg 1967: 181). A meРolНпst цppen eгпltКl kínпljК, jelent sцРe 
Кг effцle nвelvСКsгnпlКtnКk цppen eЛЛen leСet: ilв mяНon КlkКlmКssп teСet  К nвelv eРв 
mпsfКjtК МцlrК, КгКг esetünkЛen К mikrovilпР jelleРцnek цrгцkeltetцsцre.
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A főtéma jelzése

Aг er s sгöveРkoСцгiяt Лiгtosítя mяНok köгц sorolСКtjuk К sгöveРЛeli f tцmК ki-
emelцsцt, ismцtlцsekor vКlя jelöltsцРцt. Aг яmКРвКr korЛКn eг meРvКlяsult: volt jellemг  
esгköг К sгöveРЛen f sгerepl  sгemцlв (esetleР пllКt, НoloР) vКРв köгpontivп emelt 
foРКlom (pl. erцnв, Лűn), esemцnв stЛ. f tцmК voltпnКk jelгцsцre. Eг: Кг ez (ritkпЛЛКn: 
e КlКkú) töЛЛnвire jelг i Сelвгetű, olвkor önпllя СКsгnпlКtú sгяМskК. (A tovпЛЛiКkЛКn: 
„ f t ц m К j e l г ”  ez. – A „tцmК” sгя СКsгnпlКtК itt К köгnвelviцvel rokon, Кгt jelöli, 
Кmire К sгöveР tКrtКlmК els sorЛКn vonКtkoгik, К f - el tКРРКl eРвütt К sгöveР köгponti 
КlКkjпt, esemцnвцt stЛ. jelenti; eРвЛen КrrК is utКl – íРв el tКРРКl meРtolНvК remцlСet -
en nem гКvКrяКn –, СoРв Кг Кktuпlis tКРolяНпs sгerinti elemгцsЛen is К f tцmпt kifejeг  
ismцtl Н  f nцv ritkпn kerül К „rцmК” rцsгЛe, пltКlпЛКn „tцmК”.) A f tцmКjelг  ez-t 
К f tцmК korreferens f nevцnek el forНulпsКikor КlkКlmКгtпk, elцРРц követkeгetesen, 
Лпr nem minНen sгöveРЛen. Nвelvemlцkeink köгül nцСпnв kяНeб ismeri inkпЛЛ, Нe 
Кг ereНeti mКРвКr prягпЛКn is цlnek vele eРвes СossгКЛЛ vКРв köгponti sгerepl vel is 
renНelkeг  missгilisekЛen, protokollumokЛКn.

A f tцmК jelгцsцnek melвek К jellemг i? HoРвКn КlКkulСКtott ki: milвen sгöveРКl-
kotпsi iРцnвek цs melв nвelvi pпrСuгКmok, melв nвelvi sгemЛenпllпsok tettцk leСet vц, 
seРítettцk el  цrvцnвesülцsцt?

Ilвen kцrНцsek meРvпlКsгolпsпСoг К mutКtя nцvmпsok sгerepei, К nцvel гцs ki-
КlКkulпsК s korКi СКsгnпlКtК, vКlКmint К korКЛeli sгöveРsгerkesгtцs kívпnКlmКi fel l 
köгelítСetünk. E kцrНцsekkel К Törtцneti NвelvtКn iНцn meРjelen  II. kötete is foРlКl-
koгik К meРfelel  Сelвeken, f kцnt К nцvel , ill. nцvel el гmцnв pКlКtпlis formпjпnКk 
sгöveРtцmК-jelöl  funkМiяjпrяl sгяlя fejeгetrцsгЛen; most К jelensцР rцsгleteseЛЛ elem-
гцsцre nвílik leСet sцРem. 

Nem áll fenn semmiféle ellentmondás az ez-nek sгöveРtцmпt jelг , f tцmК-kiemel   
sгerepe s Кг цrintkeг  nвelvi jelek, jelensцРek törtцneti jellemг i, moгРпsКi köгött. 
NвilvпnvКlяКn Кгцrt sem, mert К korКЛeli folвКmКtok kцpцЛe jяl Лeleill  jelensцРekr l 
vКn sгя. – VitКtСКtя, illet leР – mint sok mпs esetЛen, különösen К nem f sгяfКjok kö-
rцЛen – meРköгelítцsmяН kцrНцse К f tцmКjelг  ez sгяfКji mivoltК: nцvmпsi jellemг i 
meР nцvel i vonКtkoгпsКi vКnnКk, sгпmЛК veСetjük Кkпr К С К t п r o г o t t s п Р  s p e -
М i п l i s  f o r m п j п t  k i f e j e г  j e l kцnt is, s minНenkцppen tekintСet  КnКforikus 
elemnek. Annпl kevцsЛц гпrСКtя ki teljes mцrtцkЛen eгek Лпrmelвike, mert К jelensцРet 
mпr meРfelel  tпvolsпРЛяl nцгve törtцneti folвКmКtпЛКn sгemlцlСetjük: íРв К nцvmпsi 
kiinНulпst, К nцvel гцssel vКlя eРвüttformпlяНпst, illet leР К sгöveРsгerkesгtцsi iРц-
nвek КlКkulпsпt eРвüttesen iРвelemЛe tuНjuk venni.

A sгöveР f tцmпjпnКk jelöltsцРцt К СКtпroгottsпРЛeli eРвeгtetцs (vö. rácz end-
re, Aг eРвeгtetцs К mКРвКr nвelvЛen. BuНКpest, 1991. 17–β0, l. ott tovпЛЛi sгКkiro-
НКlmКt is) körцЛe vonСКtjuk. A korreferens f nevek, К РвКkori ismцtlцsek К f tцmпul 
sгolРпlя sгemцlвt stЛ. el tцrЛen tКrtjпk, meРteremtve Кг er s sгöveРkoСцгiяt. EССeг 
jпrul minteРв meРer sítцskцnt – К kiemelцst is lцtreСoгvК – Кг ez elemmel való jelzett-
sцР, КгКг voltКkцppen К f tцmК kett s jelгettsцРe. εпs olНКlrяl nцгve: К f tцmК kor-
referens f neveinek СКtпroгottsпРЛeli eРвeгtetцse. (PпrСuгКmot mutКt eг – К kiemelцs 
motívumК nцlkül – К nцvel гцs terjeНцsцЛen tКpКsгtКlСКtя mпs jelensцРekkel, КСol 
uРвКnМsКk К mпr КmúРв is СКtпroгott f nevek mellц tпrsul К СКtпroгottsпРot is jelöl  
СКtпroгott nцvel .)
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1. Aг К s г ö v e Р s г e r v e г Н ц s , Кmelв terepet nвújtott Кг ez elemnek a kiemelt 
f tцmпt kísцr  КnКforКsor jelölцsцЛen vКlя f sгerepre, Кг (mint Кг el г  sгКkКsгЛКn is 
sгя volt rяlК) Кг яmКРвКr kor írпsos sгöveРeinek er s sгöveРkoСцгiяrК vКlя törekvцse, 
illet leР eгen Лelül Кг Кг iРцnв, СoРв Кkir l, Кmir l sгя vКn, Кг minНiР ki leРвen monН-
va, határozottan meg legyen nevezve, akár sokszor is egymás után, valamint az, hogy a 
referenciát mindig világossá tegyék, a már említettet mindig önmagával azonosítható-
vп. – Ennek esгköгei: К különfцle vissгКutКlпsok nКРв sгпmК; К korreferens f nevek iРen 
РвКkori – К mКi kommunikпМiя sгпmпrК leРfeljeЛЛ МsКk К РвermeknвelvЛen nem fölös-
leРes mцrtцkű – ismцtlцsei; К f nevek meРismцtlцseivel vКlя meР nem elцРeНцs, Кгo-
nosságuk jelzésére külön nyelvi eszköz (eг, e; aг, a; eг felül mondott stЛ.) КlkКlmКгпsК.

Ez a szövegnorma valamennyire a latin szövegminták szokásait érvényesíti, de 
úРв lпtsгik, СoРв túlmeРв rКjtК, követkeгeteseЛЛen kцpviseli. TöЛЛsгör ismцtel, цs 
nyelvileg is jelzi, eszközt talál rá, hogy jelezze ezt az ismétlést. Ily módon anaforasorok 
is kiКlКkulnКk, eгek soksгor lцnвeРцЛen К sгöveР vпгпt Кlkotjпk: К f  РonНolКtot vКРв 
sгemцlвt Кг újЛяl s újЛяl vКlя emleРetцs rцvцn el tцrЛe Сelвeгik, s eггel meРkКpjК 
К – nвilvпn яСКjtott – СКnРsúlвt, s minНeгпltКl К sгöveР К РonНolКtritmust. EгekЛen 
seРцНkeгik teСпt К f tцmКjelг  ez.

εeРvolt teСпt (sok mпs, nem f tцmпul пllя f nцvt l eЛЛen nem eltцr en) К f tцmК 
ismцtlцsцnek цs nвelvi jelöltsцРцnek er s kívпnКlmК. εelвik Кг К nвelvi esгköг, Кmelв 
alkalmas volt megvalósítására? Tudjuk, hogy az ez. (Valamelyest az az is, de más, mégis 
СКsonlя funkМiя s РвКkorisпРК miКtt К töЛЛi f nцv köгül vКlя kiemelцs sгerepцt nem 
töltСette Лe, err l l. К kцs ЛЛiekЛen is.)

2. Miért kínálkozott az ez eЛЛe К sгerepkörЛe?
2.1. Az ez К Н e i б i s Л e n  mпr rцРяtК nКРв sгerepet kКpя köгelre mutКtя nцvmп-

sunk. HК К vКlяsпРЛКn lev  köгeli, ill. köгeleЛЛi НolРokrК nвelvileР ez-zel mutathattunk 
rп („eг itt; eг, Кmi/Кki itt vКn”), Кkkor rцРяtК termцsгetes leСetett К nвelvСКsгnпlяk sгп-
mára, hogy ugyanezzel az ez-гel mutКsson rп К sгöveРen Лelül „itt lev re”, КrrК, Кkir l, 
Кmir l Лesгцlünk, Кkire К sгКvКk vonКtkoгnКk („eг itt; eг, Кkir l/Кmir l els sorЛКn sгя 
vКn”). Eг К köгelisцР nem Кг említettsцР köгelsцРe, К sгöveРЛeli tпvolsпР röviНsцРe 
(Лпr eг is leСet, ennek is esгköгe Кг ez), hanem tartalmi közelség, közvetlen állandó 
kКpМsolКt К motívummКl, К törtцnet vКРв elmцlkeНцs köгponti tцnвeг jцnek jelenlev -
ként való megmutatása. (Egyenes az út a „nyelvi jel [ez]: → vКlяsпР [Кmir l sгя vКn]” 
és a „nyelvi jel [ez] → sгöveРЛeli nвelvi jel [eг, Кmir l sгя volt]” köгött.)

A köгelisцР jelгцsцnek nвomпЛКn: Кг el tцrЛen пllпs, К köгpontЛКn levцs – eг Кг, 
amit a palatális alakú mutató névmás érzékeltet akkor is, amikor valóságos rámutatást 
kísér vagy jelenít meg, s így ezt képes érzékeltetni akkor is, amikor a rámutatás szöveg-
Лeli, ott kell el tцrЛen tКrtКni К f motívumot, ki kell emelni К töЛЛi köгül К f sгerepl t, 
teСпt jelölni kell, СoРв mi Кг КНott sгöveР f tцmпjК. – Ilв mяНon Кг ez-nek ezt a funk-
Мiяjпt К s г ö v e Р Л e l i  Н e i б i s  ц s  К n К f o r К  ö s s г e f o n я Н п s п n К k  t К r t С К t -
j u k , keletkeгцsцЛen цs műköНцsцЛen eРвКrпnt. Aг К n К f o r i k u s  j e l г ц s  i Р ц n в e 
СívtК цletre, цs els sorЛКn Н e i k t i k u s  f u n k М i я j К  КlКpjпn vпlt КlkКlmКssп К sгerep 
ellпtпsпrК, nem utolsяsorЛКn КгonЛКn velпris pпrjпvКl vКlя f u n k М i o n п l i s  o p p o -
г í М i я j К  követkeгtцЛen.

2.2. Nem független ez a szerep az ez mпs, яmКРвКrkori, vКlяsгínűleР f leР Кг írпs-
ЛelisцРЛen jelentkeг  funkМiяitяl.

EРвrцsгt rцsгЛen pпrСuгКmos vele Кг ö s s г e f o Р l К l я  К n К f o r К  jelгцse (sгin-
tén ez-гel), mintСoРв minНkett  vissгКutКl К sгöveРel гmцnвre, s КnnКk nem Мsupпn eРв 
pontjпrК. Eг ennek К kцt funkМiяnКk К köгös eleme. (Itt leСet törtцneti КгonossпРuk, eЛЛen 
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jelenСet meР КlkКlmКnkцnti СКsonlяsпРuk.) A különЛsцРük Кг, СoРв míР К tцmКjelг  
ez-t követ  f nevek, СК sгinonimпk is, minНiР teljes eРцsгцЛen uРвКnКrrК vonКtkoгnКk 
(К f sгerepl re), Кг össгefoРlКlя КnКforК eseteiЛen rцsг–eРцsг visгonв fejeг Нik ki, Кг 
antecedensek azok a részek, részletek, amelyeket együttesen nevez meg, mintegy ösz-
szefoglal az ez-гel jelгett, пltКlпЛКn elvont f nцv, К rпmutКtпssКl, vissгКutКlпssКl mint-
eРв mКРпСoг vonvК, eРв körЛe foРlКlvК (Кг elvont f nцvvel köгös vonпsukКt meРКНvК, 
цrtelmeгve) ket.

EreНeti mКРвКr prягпЛКn pцlНпul: Belvпrв FerenМ 1őβ9-Л l vКlя levelцЛen (εNв. 
γ7: β76) olvКsСКtjuk: „ÿspКn urКmКtС Кг tСeаЛÿtСes ÿstСen ez wyadalbol Лekeаel meР 
hozta”, itt az ez össгefoРlКlя jelleРРel КnКforikusКn utКl minНКrrК, Кmit el г leР К МsК-
tározásokat részletezve leírt. Ez az ez-гel jelölt f motívum itt is elkülönül К sгöveР 
töЛЛi f nevцt l, mivel Кгok пltКlпЛКn velпris formпvКl, К mпr nцvel kцnt СКsгnпlt az-zal 
állnak: az Zekelÿek, az Zazsag, az nemesben, az theb wrakal stЛ. HКsonlяkцppen: mivel 
eРв meРСívпs Кг 1őγ1-Л l vКlя levцl (δevK. 1: 1γő) f  monНКnНяjК, К rцsгleteгцs köг-
Лen az nцvel s f neveket tКlпlunk (az en matkamath, az zele balas leanyath, Az wrysten 
stЛ.), s К sгöveР vцРe felц – К mпs levelekЛen is sгokпsos mяНon – Кг „ez dolog” kifeje-
zéssel foglalja össze az egészet, a meghívásra utalva.

2.3. Van összefüggés a k a t a f o r i k u s  ez цs К f tцmпt jelг  ez használata között. 
Eгt funkМionпlisКn К sгöveРЛeli rпmutКtпsnКk, kiemelцsnek цs Кг el tцrЛe Сelвeгцsnek 
olвkor köгös vonпsпЛКn tКlпlСКtjuk meР. (Eг Кгцrt is leСetsцРes, mert К korКi яmКРвКr 
korЛКn цs mцР К kцseiЛen is minН el re, minН vissгКfelц mutКtСКtott Кг ez – s ennek 
meРfelel en Кг az is –, teСпt minН Кг КnКforК különЛöг  fКjtпinКk, minН К kКtКforпnКk 
jelölцsцЛen esгköгkцnt sгerepelСetett.) εeРvКlяsulпsК peНiР КЛЛяl К sгerkesгtцsmяН-
Ляl КНяНik, СoРв eРв sгöveРЛen uРвКnКг К f nцv eРвsгerre leСet К kКtКforК rцsгe is цs 
kцpviselСeti К f tцmпt is. Ilвen sгöveРЛen Кг КНott f nцv vКРв vпltoгКtК minНen ismцt-
lцsekor utКl kКtКforikusКn К Сoггп МsКtlКkoгtКtott Л veЛЛ kifejtцsre, mКРвКrпгКtrК is, 
és az ez + f nцv ismцtl Нцsei К f tцmпt formКilКР is kiemelik, sгöveРЛeli, tКrtКlmi fon-
tossпРпt is КlпСúггпk. – A SпnНK. pцlНпul soroljК К mennвei kenвцr 10 СКsгnпt (Őr–őr), 
minНeРвikr l monН nцСпnв sгяt, s К ЛeveгetцsЛen minНiР ott Кг (eгúttКl nem jelг i) ez: 
„Harmad ez hog mÿnd keen ... Negÿed ez hog igDn gÿorsak leznek ... DtDd ez hoq ...” stЛ. 
Itt kКtКforikus is, f tцmКjelг  is Кг ez, máshol ugyanilyen a szövegszerkezet katafora 
nцlkül is, pl. К NКРвsгK. К Сцt jeles örömr l elmцlkeНik (β7Ő), s minНeРвiket „Ez örö-
me” sгКvКkkКl veгeti Лe: β76: „Ez xrxme СКſonlКtiМ Кг OrOmehOz, hoq ... stЛ. (s vцРül 
összefoglaló anaforával zárja le, összekapcsolva a füzérszemeket: 277: „Ez К CoronКвК 
az ziz marianac ... ez az O zent OrOmei, kiket valla fOlden... Ezxket kel gondolnotoc, 
miМoron olvКſſКtok ... O zent coronayat”.

εinН Кг itteni pцlНпk, minН К korsгКk sгöveРei пltКlпЛКn tКrtКlmКгnКk mпs f ne-
veket is ez-zel meghatározva, de ezek már állandó szókapcsolat jelleggel ilyenek, tehát 
pl. ez világ (vö. evilági), ez levél, ez írás, ez fölül mondott stЛ., teСпt kevцsЛц vКn súlвuk 
К funkМionпlis pКlКtпlis – velпris sгemЛenпllпsЛКn.

ÁltКlпЛКn is elmonНСКtя, СoРв er sen ö s s г e f o n я Н t К k  Кг ez funkciói az óma-
РвКr kori СКsгnпlКtЛКn: КnКforikus, kКtКforikus, Нeiktikus jelгцs цs Кг effцle jelöltsцР fo-
koгott iРцnвe eРвmпst er sítik, пtСКtjпk, цs olвКn speМiпlis – Нe nвelvi esгköгeiЛen nem 
speМiКliгпlt – sгerepekkel is kieРцsгülnek, mint Кг össгefoРlКlя КnКforК, f tцmКjelгцs.

3. EННiР joЛЛпrК olвКn jelensцРekr l esett sгя, Кmelвek – mint pпrСuгКmossпРok, 
СКsonlяsпРok – meРkönnвítettцk vКРв el seРítettцk К f tцmК nвelvi jelгцsцnek sгokпsпt. 
UРвКnilвen irпnвЛК СКt К s г e m Л e n п l l п s  К nцvel гцs kiКlКkulпsпvКl, К С К t п r o -
г o t t  n ц v e l  elterjeНцsцvel.
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A kiinНulпs КlКpjК itt is Лiгonвos СКsonlяsпР: Кг említettsцР jelгцsцЛen, К sгöveР-
Лeli КгonosítпsЛКn, meР vКlКmifцle ismertsцР jelölцsцЛen minН Кг az, mind az ez elem 
rцsгt vett. Ám e funkМiяk ellпtпsпЛКn különЛöгtek is eРвmпstяl s К funkМionпlis elkülö-
nülцs iН vel МsКk er söНött; К pКlКtпlis цs velпris КlКk köгt К rцsгrenНsгerЛeli össгefüРРцs 
és az oppozíció fennmaradt.

A f tцmК jelölцsцre olвКn esгköг leСetett МsКk КlkКlmКs, Кmelв eltцrцst is mutКt К 
töЛЛi „tцmК” jelöl jцt l. Nem elцРsцРes teСпt erre К velпris КlКk (К Нeiбisnek meРfele-
l en К mutКtя nцvmпsi vпlКsгtцkon Лelül kereskeНve): К nцvel nek formпlяНпsК keгНe-
tцt l КnКforikus funkМiяjК meРvКn, s Кг пltКlпnos ismertsцР jelгцsцre is КlkКlmКs: eг К 
sгяfКj lцnвeРi vonпsК. лppen eгцrt nem СКsгnпlСКttпk К f tцmК kiemelцsцre: СК eгt is 
uРвКnКг Кг esгköг kísцrnц, mint К töЛЛi f nevet, Кkkor össгeolvКНnК К kцtfцle (ill. töЛЛ-
féle) az-ok sorК. A РвКkorisпР terцn jelentkeг  eltцrцs el seРíti ennek К különЛsцРnek 
az érvényesülését: az az-гКl jelölt f nevek jяvКl РвКkoriЛЛКk (mivel Кг az névmásnak, 
nцvel nek, nцvmпs-nцvel nek sokfцle funkМiяjК vКn), К nцСпnв (1-β, γ-Ő, töЛЛ lКpon 
át 8-10) ez-гel jelölt f nцv eгek köгül kivilпРlik. A nцvel  kiКlКkulпsК nцlkül К pusгtпn 
névmási az-ok jelenlцte К sгöveРЛen kevцs lenne Кг elüt  Спttцr kiКlКkítпsпСoг. – TeСпt 
az ez ilвen sгempontЛяl kКpяrК jön: КlkКlmКгпsпvКl К vele jelölt f nevek – К f tцmпt 
kijelölve – sгínes fonпlkцnt СúгяНnКk vцРiР Кг КНott sгöveР eРцsг sгövetцn. PцlНпul К 
DomK. К kiemelt sгerepl t töЛЛ lКpon keresгtül (β10–ő) s elцР РвКkrКn „ez ifjú”-ként 
(210: ez iffyv stЛ.) említi, К töЛЛi f nцv jяrцsгt az-zal jelzett, pl. 211: „aг eЯ tarſy aг 
deakok haza menueen, es ez iffyv meg marada az halottak vigiliayan, Mykoron jvtottak 
volna az vigyelye leccheere, kezde aг egyhaгnak caplana ... zolny ez iffyvnak”. Még az 
eРвik mellцksгerepl  sгemцlв is az-zal meghatározott: 212: „monda aг pap ez iffyvnak 
... es monda ez iffyv ... Felele aг pap ...”, Visгont eРв mпsik sгerepl  К törtцnet vцРцn ez-t 
kap, az ez ifjú mellц ЛesorolяНvК: β1ő: „ez hvgonis vr es, ez iffyv es az jevuendev zent 
peter apoſtol napyan ... Лe menenek az zerzetben”. – A KrisгtinК δeРenНпЛКn CСristinК 
említései pl. 2v: Ez leanzonak, ez zÿzeth, e бpi̅n̅a̅, 5r: ez leanzonak, e nemes zÿz, 8r: Ez 
artatlannak stЛ. De uРвКnКгon К lКpon pl. βr: az zÿzesegeth, az D Atÿa, βv: „Лe viue ez 
zÿzeth az toromba”, az ur istennek, az baluanioknak, az ablakra, az ablakban, az fel 
tamado chÿllagra. – HКsonlя mяНon ez emeli ki töЛЛsгör Кг „Кlperest” Кг oklevelekЛen: 
1590: eг alperest, de: az orzagj, az földön stЛ. (SгцkOkl. 1ββ), l. mцР pl. 1ő90: ezek ez 
Kerezturiak (uo. 1γ7); stЛ.

4. н s s г e f o Р l К l п s u l :  mi teСпt К f tцmКjelг  ez? OlвКn (els sorЛКn jelг i 
СКsгnпlКtú) КnКforikus jelleРű, speМiпlis funkМiяjú nвelvi elem, Кmelвet Кг яmКРвКr kor 
eРвes sгöveРeiЛen visгonвlКРos követkeгetessцРРel КlkКlmКгtКk К sгöveР f tцmпjпt kife-
jeг  f nevek цs К sгöveРЛen elsгяrt ismцtlцseik mellett. Eггel К f tцmпnКk К sгöveРЛen 
vКlя КгonosítСКtяsпРпn kívül Кг el tцrЛe vonпsпt, mпs f nevek köгül vКlя kiemelцsцt, 
s vele olвkor К РonНolКtritmust Лiгtosítottпk. Eг К f tцmКjelг  sгerep К köгelre mutКtя 
nцvmпsЛяl kiinНulя funkМiяk (К köгeleЛЛire vКlя rпmutКtпs, КnКforК, össгefoРlКlя visг-
sгКutКlпs, kКtКforК, el tцrЛen tКrtпs) mentцn КlКkult ki, К korКЛeli sгöveРКlkotпs iРцnвei 
(К korreferens f nevek РвКkorisпРК цs jelöltsцРe, К sгöveРkoСцгiя er sítцse) formпltпk, 
s К velпris КlКkú nцvmпsi pпrjпnКk, Нe f leР Кг eЛЛ l kivпlt nцvel nek lцte, КlКkulпsК, 
К t le vКlя funkМionпlis különпllпs, s К sгöveР sгerkeгetцЛen цppen erre цpítСet  sгem-
Лenпllпs, kiemelkeНцs rцvцn vКlяsult meР.

(In: kozocsA sándor gÉzA – lAczkó kriszTinA szerk.,  
Emlékkönyv Rácz Endre hetvenedik születésnapjára.  

EδTE BTK εКi εКРвКr Nвelvi TКnsгцk, BuНКpest, 199β. 91–96.)
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Jelzős szerkezetek és a határozottság
Közelebbről: A határozottság jelzős szerkezetekben való alakulásának 

néhány kérdése a magyar nyelv történetében

A МímЛen meРКНott kцt kКteРяriК meРСКtпroгпsпt – Кгt remцlem – mell гСetem. 
A СКtпroгottsпР meРköгelítцsцr l КгonЛКn nцСпnв РonНolКtot el sгeretnцk monНКni. 
OlвКn kКteРяriК, Кmelвnek kiцpülцse цvsгпгКНokon пt nвomon követСet , цs цveгreНe-
ken пt is tКrt. AlКkulпsпЛК minНen olвКn nвelvi jelensцР Лelejпtsгik, Кmelв különЛsцРet 
mutКt К köгlцsЛeli СКtпroгottsпР цs К meР nem СКtпroгottsпР vКРв К СКtпroгКtlКnsпР kö-
гött; minНen olвКn nвelvi esгköг iНe vonСКtя, Кmelвnek eЛЛen kiseЛЛ vКРв nКРвoЛЛ sгe-
repe van (vagy volt egy ideig) a nyelvi történések folyamán. Minthogy a diakrón kutatás 
feladata a nyelvi változások lényegének a megragadása, a változási vonások feltárása: a 
СКtпroгottsпР esetцЛen is eгt tesгi. EköгЛen operпl К nem НiКkrяn nвelvцsгeti terminu-
sokkКl is mint köгösekkel, Нe К vпltoгпsi vonпsok mentцn el tцrЛe kerülnek – f leР Кг 
пtmenetisцРРel цs К vКriпМiяkkКl kКpМsolКtЛКn – К vпltoгпsokrК sКjпtosКn jellemг ek is.

A СКtпroгottsпР mint К nвelvСКsгnпlКtЛКn iРвelemЛe veenН  sгempont цpül Лe К 
nвelvЛe, s eг iРen Сossгú, iН nkцnt nКРвon er teljes folвКmКt leСet: Кг ilвen irпnвú köг-
lцsЛeli iРцnв kiseЛЛ-nКРвoЛЛ СullпmokЛКn újrК цs újrК jelentkeгik. E СullпmokЛКn új meР 
új nвelvi esгköгök merülСetnek fel sгolРпlКtпrК, eгek eРвmпsrК СКtnКk: eРвmпst er sítik, 
mяНosítjпk vКРв meРsгüntetik; eгпltКl eРв-eРв nвelvtörtцneti sгКkКsг új СullпmКkцnt mпs-
kцnt цs eРвmпstяl mпsfцle meРСКtпroгottsпРЛКn jelentkeгСetnek. EköгЛen mКРК К СКtп-
roгottsпРi kКteРяriК is vпltoгik, leРКlпЛЛis Кг цrvцnвessцРi köre: különЛöг  korsгКkokЛКn 
vКРв iН sгКkokЛКn mпs-mпs körökЛen цs eltцr  mцlвsцРekiР sгüksцРes vКРв sгokпsos К 
СКtпroгottsпР sгerinti elkülönítцs – meРvпltoгСКt, СoРв mi Кг, Кmi Кг КНott nвelvköгös-
sцРЛen СКtпroгottnКk tekintСet . KöгЛen mяНosulСКt Кг is, СoРв mennвire jelölt nвelvileР eг 
К sгempont (К jelöletlensцРt l К töЛЛsгörös, eРвeгtetцssгerű jelölцsiР), цs eltцrцst mutКtСКt 
termцsгetesen Кг is, СoРв milвen esгköгtпrЛяl merítenek eССeг КlkКlmКs kifejeг esгkö-
гöket, s mКjН К vпlКsгtott esгköгök mКРuk is mяНosulСКtnКk. Er s leСet Кг К vissгКСКtпs 
is, Кmelв Кг КlkКlmКгott esгköгök fel l цri К minНenkori СКtпroгottsпРjelölцsi iРцnвt.

Aгцrt monНtКm el eгt К СullпmokЛКn el retör  цs nвelvi esгköгöket forРКtя, kifor-
РКtя kцpцt (Лennem цl  kцpцt) К СКtпroгottsпРnКk, СoРв vele is jeleггek К МímСeг, К kцt 
fogalom viszonyához kapcsolható két szemléleti dolgot:

– Aгt РonНolom, СoРв nem úРв kell viгsРпlni vКlКmelв monНКt vКРв sгöveР СКtп-
roгottsпРЛцli jellemг it, СoРв Кг eРвik kifejeг esгköг ottlцte követkeгmцnвцnek tekint-
jük К mпsik meРlцtцt (pl. К г ц r t  СКtпroгott rКРoгпsú Лenne Кг iРe, m e r t  sгemцlвes 
nцvmпsi jelг s vКРв nцvel s tпrРв fűг Нik Сoггп). HКnem úРв, СoРв К köгlцsi iРцnв 
vКРв köгlцsЛeli normК, СКРвomпnв Кг КНott Сelвen СКtпroгott jelleРet kívпn-e meР, s 
СК iРen, Кkkor eССeг iРКгoНvК Кгtпn sorjпгСКtnКk К monНКtЛКn К СКtпroгottsпРi esгkö-
гök (teСпt: e m i К t t  К köгlцsЛeli sгempont, kívпnКlom miКtt lesг СКtпroгott КЛЛКn К 
monНКtЛКn Кг iРerКРoгпs i s , meР К tпrРв i s ). Különösen К törtцneti folвКmКtot nцгve 
nem mell гСet  eг К fКjtК meРköгelítцs; íРв цrtСet vц vпlik Кг esгköгök nem eРвeгц-
se, egymás mellé felzárkózásának lassúsága (pl. a determinálásra különféle eszközöket 
prяЛпlРКtя яmКРвКr korЛКn: Кг isten határozottsága melletti imádj általános vagy hatá-
roгКtlКn formК – imádj istent – , vКРв pl. Кг írsг, hogy jönni akarsг típusú mondatok). 
– Aг esгköгök eРвmпst КlКkítя СКtпsпt vКРв vonгКtsгerű, eРвeгtet  КlkКlmКгпsпt eггel 
semmikцppen sem КkКrnпm kiгпrni, СКnem Кг eгen túli, k ö г l ц s Л e l i  i Р ц n в  e l -
s Н l e Р e s , meРСКtпroгя sгerepцt СКnРsúlвoгtКm.
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– Aг el ЛЛiekkel pпrСuгКmosКn: vКlяsгínűleР СelвeseЛЛ, СК törtцnetileР sem eРвet-
len olвКn Мsomяpontot, nвelvi jelensцРkört vКРв sгerkeгetet keresünk, Кmelвet пltКlпЛКn 
kitüntetettnek tКrtunk К СКtпroгottsпРi kКteРяriК sгempontjпЛяl, СoРв КССoг prяЛпljuk 
kötni К keletkeгцst. EСelвett inkпЛЛ КЛЛяl inНulСКtunk ki, СoРв К köгlцsЛen, РonНolko-
НпsЛКn jelentkeгett К nem meРСКtпroгott – meРСКtпroгott elkülönítцsцnek sгüksцРessцРe, 
és ott tört utat magának, ahol tudott, ahol erre alkalmas terepet talált. Egyes nyelvi 
elemekЛen Лenne rejlett Кг eгt kifejeг  kцpessцР, mпsokЛКn kiКlКkult. HК К leСet sцРek 
vпltoгtКk, vКРв mцР újКЛЛКkrК is sгüksцР volt, Кkkor tovпЛЛi sгerkeгetekЛe is Лeцpült, 
még más eszközöket is felhasznált. Az egyes determinatív eszközök keletkezését nem 
is leСet eРвetlen iН pontСoг vКРв sгКkКsгСoг kötni: mпs leСet К renНsгersгerű kiцpülцs 
korsгКkК, цs mпs Кг КlkКlmi meРjelenцsekц. PцlНпul К nцvel гцsi renНsгer mint renНsгer 
Кг яmКРвКr korrК, mпsoНik sгКkКsгпnКk vцРцre КlКkulСКtott ki, Нe nцvel  vКlКmelв sгű-
keЛЛ СКsгnпlКti körЛen, sгяrvпnвosКn meРjelenСetett Кгt meРel г en is.

Nem РonНolom teСпt, СoРв vКn К СКtпroгottsпР sгempontjпЛяl eleve kiemelt mon-
НКtrцsг vКРв sгerkeгet. EРвцЛkцnt minНeРвik monНКtrцsг esetцЛen meРvКn К kКpМso-
lяНпsi pont. A jelг i Л vítmцnвekц Кг, СoРв РвКkori sгűkít , meРsгorítя vКРв eРвeНít , 
kiemel  jelleРük К СКtпroгottsпР felц moгНít пltКlпЛКn, цs eгцrt К СКtпroгottsпРi esг-
köгök is sгívesen tпrsulnКk Сoггпjuk. – A különfцle monНКtrцsгek цs К Нeterminпlя 
esгköгök össгefüРРцsцnek sгemlцletцvel kКpМsolКtЛКn pцlНК цrtцkű volt sгпmomrК mi-
kolA TiBor (19őő) elemгцse, Кmint К СКtпroгott rКРoгпs ereНetцvel kКpМsolКtЛКn mцР 
К tпrРвnКk sem juttКtott kiemelt sгerepet, СКnem felСívtК К iРвelmet К rokon nвelvi iРцk 
СКsгnпlКtпЛКn К СКtпroгottsпР sгerinti meРkülönЛöгtetцsre, К nцvmпsСКsгnпlКtrК, meР 
az egykori alany determinatív jelzettségének tényére, fontosságára.

εinНeг КгonЛКn nem jelenti Кгt, СoРв eРв-eРв sгКkКsгпЛКn К nвelvtörtцnetnek ne 
kerülne el tцrЛe, К СКtпroгottsпР kiцpülцse sгempontjпЛяl jelent s poгíМiяЛК eРв-eРв 
jelenségkör vagy szerkezet.

A jelг s sгerkeгetet teСпt nem Кгцrt vпlКsгtottКm tцmпul, mintСК пltКlпЛКn kitünte-
tett helye lenne e téren, hanem mert keresem azokat a pontokat, ahol történetük összeér 
К СКtпroгottsпРцvКl. VКn eРв olвКn jelensцР цs iН sгКkКsг eгek sorпЛКn, КСol vКlяЛКn 
kiemelt sгerepűvц vпltКk: jelг i СelвгetЛen jött lцtre К СКtпroгott цs СКtпroгКtlКn nцv-
el , К Ø jelгettsцРРel eРвütt fontos, önпllя цs speМiikusКn Нeterminпlя esгköгМsopor-
tot КlkotvК. De most nem rяluk lesг sгя, Лпr meРkerülni sem leСet ket – s mцР МsКk 
цrintve is К tцmпt СКnРsúlвoгni kell, СoРв К jelг i Сelвгet ekkor töЛЛfцle nвelvi esгköгt 
is moгРяsított, prяЛпlРКtott (sгemцlвes nцvmпsokКt, СКtпroгКtlКn nцvmпsokКt, sКjпtos 
leбikпlis esгköгöket stЛ.).

1. A jelг s sгerkeгetek цs К СКtпroгottsпР össгefonяНпsКi köгül el sгör К m i n -
s ц Р j e l г s  sгerkeгeteknek Кг els  írпsos sгпгКНКinkЛКn tКpКsгtКlСКtя, s г ö v e Р Л e -
l i  funkМiяirяl, СКtпroгottsпРot kцpvisel , Кгt er sít , sКjпtos sгerepцr l sгeretnцk sгяlni.

A sгöveРtКn köгtuНott (цs eРвre inkпЛЛ kutКtott) tцnвkцnt keгeli, СoРв Кгok К Нol-
Рok, sгemцlвek, foРКlmКk, Кmelвekr l sгяl К sгöveР, töЛЛsгör is meРjelennek, ismцtl -
Нцsükkel össгeköt  kКpМsot jelentenek К sгöveР eРцsгцЛen – цs eгt К kötцst, К töЛЛsгör 
említettek referenciális azonosságát nyelvileg is jelezheti, és jelezni is szokta a szöveg. 
A sгöveРКlkotпsЛКn fontos leСet, СoРв jelг vel vКРв Кnцlkül ismцtlik-e К sгяt, СoРв К 
jelг  пllКnНя jelг -e, КvКРв meРjelenik К sгinonimitпs e korreferens sгerkeгetek köгött, 
СК iРen, milвen К fКjtпjК, цs Кг eРцsг sгerkeгetet цrinti-e, vКРв МsКk К jelг k Мserцl Нnek, 
és fontos, hogy milyen irányt, jelleget ad a választott szinonima az adott témának vagy 
sгerepl nek. Eгek törtцnetileР is viгsРпlСКtя kцrНцsek. SгпmunkrК КгonЛКn most Кг К 
rцsг emelenН  ki eЛЛ l, Кmi К СКtпroгottsпРРКl К leРsгorosКЛЛКn össгefüРР – s eг mКРК 
К jelensцР: К jelг s sгerkeгetnek vпltoгКtlКn vКРв vКriпlt ismцtlцse. Eг Кг яmКРвКr korЛКn 
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lпtsгяlКР uРвКnúРв sгolРпltК К sгöveРЛeli СКtпroгottsпР, КгonosítСКtяsпР Лiгtosítпsпt, 
mint kцs ЛЛ vКРв mК – mцРis vКn különЛsцР.

A különЛsцР mпr КЛЛКn is цsгreveСet , СoРв feltűn  К РвКkorisпРuk К leРrцРeЛЛi 
sгöveРeinkЛen. HК mКi sгöveРКlkotяi vКРв -ЛefoРКНяi sгokпsКinkСoг visгonвítjuk, 
soknak érzékeljük Кг ilвenfцle ismцtlцst, цreгСet en Лele-Лeleütköгik eРв mКi kom-
petenМiпjú olvКsя К korКЛeli sгokпsok НiktпltК ismцtlцses kiemelцsekЛe; sгпmunkrК 
túlpontosítottnКk, К fölösleРessцРiР ЛiгtosítottnКk lпtsгik Кг ilвen sгöveР, különöskцp-
pen К kяНeбekц, Лпr vКlКmennвire Кг ereНeti mКРвКr prягК is. Termцsгetesen Кkkor 
eг nem volt „fölösleРes” – К korКЛeli sгöveРКlКkítпsi sгokпsoknКk felelt meР íРв. Aг 
eРвkori ismцtlцsek sгпmК túln Сeti К lКtin mintпkцt is, цs eг К sгпm nКРвoЛЛ Кг e korЛКn 
keНvelt РonНolКtritmusos formпkСoг sгüksцРesnцl is. PцlНпk soroгКtКit iНцгСetnцnk, 
minН Кг пllКnНя jelг  СКsгnпlКtпrК törekv , minН К sгяvпltoгtКtпsos ismцtlцsek körцЛ l. 
Köгülük eРв pцlНКsor К VirРK. sгöveРrцsгletein пtСúгяНя sгerepl meРneveгцsekЛ l: 
ez boldog atya, az szent ember, eг dics séges sгentet, ez kegyes atya stЛ.

Aгt kell iРвelemЛe vennünk, СoРв К jelг  пltКl is К meРСКtпroгottsпР felц mutКtя 
jelг s sгerkeгetek (mпs funkМiяk mellett) jя esгköгt jelentettek Кг olвКn sгöveРКlkotпs 
sгпmпrК, Кmelв К sгöveР eРвsцРЛen tКrtпsпrК, К sгöveРЛeli цs eРвцЛ СКtпroгottsпР meР-
vКlяsítпsпrК törekeНett. Aг яmКРвКr kor (mпs nвelvi el гmцnвekЛ l is tuНjuk) ilвen volt, 
e korsгКk К СКtпroгottsпР esгköгrenНsгerцt is kisгцlesít  цs РКгНКРon kiцpít  sгКkКsг.

δцnвeРesnek lпtsгik Кг is, СoРв КЛsгolút цrtelemЛen is új НoloР К mКРвКr nвelvű 
sгöveРКlkotпs. Új jelensцР – új felКНКt – К leírt, sгerkesгtett, törtцneteket vКРв elmцlke-
déseket elmondó szöveg! Ennek eszközeit akkor is ki kellett alakítani, ha volt is hozzá 
lКtin mintК. Termцsгetes követkeгmцnвnek veСet , СoРв Кг új felКНКtСoг meРtКlпlt új 
esгköгök СКsгnпlКtпt (mint mпsСol is Кг цletЛen) kiМsit túlгпsЛК is visгik. De ett l elte-
kintve is: a felhasználás kommunikációs körülményei szintén támogatták a jelenséget. 
TuНjuk, СoРв К kяНeбeket jяrцsгt felolvКsпsrК sгпntпk. A sok-sok ismцtlцs köгЛen újrК 
цs újrК Лevцs Нik К СКllРКtяЛК (цs eг is Мцl volt), СoРв kir l-mir l vКn vцРiР sгя, цs К 
jelг k seРítsцРцvel Кг is, СoРв milвen is Кг К szent, bódog fráter, vagy milyen az a ször-
nyű rágalmasság, Кkir l-Кmir l К törtцnet sгяl.

2. εinН К min sít  jelг s, minН К jelг tlen f nevek el tt (mint ismeretes, s mint eгt 
a fenti ez kegyes szent atya-fцle pцlНКsor is mutКttК) nКРв sгпmЛКn tКlпlСКtя Кг яmКРвКr 
kori sгöveРekЛen eРв az vagy ez, esetleg a vagy e elem (melвet eРвцЛkцnt kijelöl  jel-
г kцnt is sгoktКk elemeгni). Sгerepe lцnвeРцЛen Кг, СoРв К korreferenМiпt jelölje: Кг az 
tüzes láng vagy eг fordólt farkas ismételt említésekor jelezze, hogy ez nem más, mint az 
a láng és az a farkas, Кmelв eННiР is К sгöveР köгцppontjпЛКn volt.

Eг Кг esгköг – Кг ismцtelt min sít  jelг k leбikКi tКrtКlmК nцlkül – МsКk Кг Кгono-
sítпst, К sгöveРЛeli СКtпroгottsпР цrvцnвesülцsцt sгolРпljК. εКi elemгцsekor monНjпk 
nцvmпsnКk, mпskor nцvel nek, цn К törtцneti nвelvtКnЛКn Кг elem пtmeneti jelleРцt 
СКnРsúlвoгКnНя n ц v m п s - n ц v e l n e k , mпskor КnКforikus vКРв f o r i k u s  e s г -
k ö г n e k  neveгtem. δцnвeРцЛen olвКn önпllя, sКjпtos funkМiяЛКn пllя, СКtпroгottsпРot 
kifejeг  esгköг, melв mК mпr – íРв – nem СКsгnпlКtos; Кг яmКРвКr kor sгöveРКlkotя 
kívпnКlmКinКk Лeteljesítцsцre jött lцtre, s Кmikor erre К fokoгott mцrtцkű sгöveР sгe-
rinti СКtпroгottsпРjelгцsre nem volt mпr sгüksцР, meРsгűnt, illet leР пtКlКkult. Eг eРв 
jelг i СelвгetЛen пllя k o r r e f e r e n М i К j e l , s lцte vКlяsгínűleР КССoг К törtцnelmi 
esemцnвСeг köt Нött, Кmikor is К mКРвКr nвelvet írni keгНtцk. Eг Кг esгköг tulКjНon-
kцppen Кг í r п s Л e l i s ц Р  С К t п r o г o t t s п Р j e l e  Кг яmКРвКr korЛКn. Aг újНon-
sпРkцnt meРjelen  Сossгú írott mКРвКr kяНeбsгöveРek sokКt kösгönСetnek neki, Нe 
СКsonlяkцppen К joРi sгöveРek is, sгerepl inek eРвцrtelmű meРСКtпroгСКtяsпРК miКtt 
ott is sгüksцР volt erre К jelre. Aгt, СoРв Кг цl ЛesгцНЛen ilвen sгerepe volt-e ennek 
az az ház, ez föld-fцle, vissгКutКlяКn ismцtelt sгerkeгetnek (melв eРвцЛkцnt ereНetiЛЛ 
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funkМiяjпЛКn ЛiгonвosКn цlt), nem tuНСКtjuk uРвКn, Нe esetleРes sгerepцnek mцrtцkцt 
Кг цl ЛesгцН eРвsцРeinek СossгпСoг – röviНsцРцСeг! – kell visгonвítКni.

3. Biгonвos vonпsokЛКn Кг цrtelmeг  jelг s sгerkeгetek is СКsonlítКnКk Кг el ЛЛi-
ekЛen emleРetett, sгöveРЛeli fonКlКkКt Кlkotя korreferens sгerkeгetekСeг: eгek lцnвe-
РцЛen úРв visгonвulnКk eРвmпsСoг, mint eРв цrtelmeг  Кг цrtelmeгettСeг.

A СКsonlяsпР Кг el re utКlя цs íРв Кгonosítя moггКnКtЛКn vКn; К különЛsцР Кг 
eгen felüli funkМiяkЛКn s К sгöveРЛeli tпvolsпР mцrtцkцЛen jelentkeгik, цs КЛЛКn, СoРв 
jяvКl renНsгersгerűЛЛen rцsгe К sгinonimitпs Кг цrtelmeг s sгerkeгeteknek. A különЛsцР 
möРött СúгяНik Кг К rцsг, melв К СКtпroгottsпР tКrtomпnвпЛК цr, КСol minНkцt esгköг 
К СКtпroгottsпРot er sít k köгül vКlя. Eг пltКlпnosКn jellemг  sКjпtsпР, Нe ennek je-
lent sцРe meРn tt цppen Кг яmКРвКr korЛКn, mert ЛeillesгkeНett Кг цrtelmeг  jelг s 
sгerkeгet is КЛЛК К sгöveРКlkotпst jellemг  tenНenМiпЛК, Кmelв К sгöveРЛeli eРвeгte-
tцsek, Кгonosítпsok цs meРСКtпroгottsпРok Спlяjпt iРen sгorosrК sг tte. Aг цrtelmeг  
jelг ket is jяl felСКsгnпlСКttпk (mпs, rцsгЛen mпr emleРetett esгköгök mellett) ilвen 
céllal: pontosítást vagy magyarázatot adó, azonosításra is alkalmas mivoltuk erre jó le-
Сet sцРet nвújt. Akпr kяНeбek lКtinossпРКit, Кkпr peres vКРв mпs joРi üРвek sгerepl it 
eРвцrtelműsítettцk Кг цrtelmeгцssel – eРвúttКl К СКtпroгottsпР kifejeг Нцseinek sгпmпt 
növeltцk, пltКlпnosКn er söН  sгerepцСeг СoггпjпrultКk.

4. Aг el ЛЛiek is jelгik, СoРв Кг цrtelmeг  jelг nek volt rцsгe К СКtпroгottsпР 
КlКkítпsпЛКn, f leР terjeНцsцЛen, terjesгtцsцЛen. Nem leСetett meР visгont Кг К jelen-
t s sгerepe, Кmelвet К sгКkiroНКlom, jelesül BAlázs János (1955) tulajdonított neki. 
A mutКtя nцvmпsi КlКptКРú цrtelmeг s sгerkeгetekЛen jött volnК lцtre BAlázs szerint 
К mКРвКr СКtпroгott nцvel . (  e folвКmКtot Кг КnКforikus jelгцsek vilпРпСoг köti, Кг 
eгen Лelüli kцt jelent s út eРвikцnek tekinti Кг ilвen цrtelmeг s sгerkeгetekЛen vКlя 
КlКkulпst.) – A kiinНulпsnКk tКrtott aг, a г  ember vagy aгt, a г  embert цrtelmeг s sгer-
keгetЛen mКРпЛКn КгonЛКn nem keletkeгСetett К СКtпroгott nцvel , Кгцrt, mert ninМsen 
nвomК sem e sгerkesгtцsmяН elterjeНtsцРцnek – lцtцnek is КliР – КЛЛКn К korЛКn, Кmi-
kor К nцvel гцs mпr (sok-sok pцlНпvКl цs minН nКРвoЛЛ renНsгersгerűsцРet mutКtvК) 
КНКtolСКtя. εeРjelenцsük köгött Кг iН Лeli különЛsцР minНenkцppen töЛЛ emЛerölt -
nвi, Нe töЛЛ цvsгпгКНos is leСet, СК К nцvel  sгяrvпnвos korКi jelentkeгцseit is tekintjük.

SгemЛeötl  eг Кг eltцrцs, СК össгevetjük, СoРв nцmelвik kяНeб eРв-eРв lКpjпn 
töЛЛ nцvel  vКn Кnnпl, Кmennвi КНКtunk vКn össгesen Кг aгt, aг embert vagy akár az 
azt az embert típusú sгerkeгetre Кг eРцsг яmКРвКr korЛяl. S К tКlпn fцl kцгen is meР-
számolható adatok között is van kétes és tévesen idesorolt is. Kétes adat az, amely a [ ] 
jellel vКlя jelгettsцРe ellenцre Кг eРвik els  ilвen КНКtunknКk sгпmít (TNвt. II/1: ő0β), 
mert eЛЛen цppen eг Кг az utólagos kiegészítés, feltételezés. Erre a tényre az adat (1507: 
„Jtem Ezt [az] teſtКme[n]tomot”), ill. Кг eРцsг nвelvemlцk köгl je, JAkó zsigmond 
(196β) fel is СívjК К iРвelmet; s Кг oklevцlen lпtСКtя is К kieРцsгít  köгlцsmяН okК: ott 
volt össгeСКjtvК, s Кг elmosяНпs КlКtti rцsгr l nem tuНСКtя, СoРв volt-e ott vКlКmilвen 
írás. Bár ha volt, az kétségtelenül lehetett az is, vagy ez, esetleg e vagy a.

EРвцrtelműen tцvesen iНevont КНКt КгonЛКn eРв mпsik, К BцМsiK.-Л l vКlя, peНiР 
erre sгívesen СivКtkoгik К sгКkiroНКlom – íРв BAlázs (1955: 219), Benkő (1980: 259), 
TNвt. (II/β: γŐ7) –, mert e jelг s sгerkeгet leРkorпЛЛi КНКtпt lпtjпk Лenne (Кttяl füРРet-
lenül, СoРв eгen Лelül ki mutКtя nцvmпsi КlКptКРú цrtelmeг s sгerkeгetnek, ki nцvmпsi 
kijelöl  jelг s sгerkeгetnek tКrtjК). A követkeг , mondatként idézett adatról van szó: 
BцМsiK. 1βγ: „Л.tDlte menН К · fDld.t èz az alom”. AгonЛКn itt Кг ez és az az álom kö-
гött preНikКtív visгonв vКn, s nem eРвütt КlkotnКk vКlКmilвen fКjtК jelг s kКpМsolКtot.  
Eг Кг К ЛiЛliКi rцsг, КСol К ЛКЛiloni ЛölМseket meРmentenН , Dпniel elmesцli К kirпlв 
látta álmot. Ezt a szövegrészt zárja az „Ez az álom.” határmondat, s utána már az álomnak 
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a magyarázata következik. Az „ez” az elmesélteket összefoglaló anaforikus névmás, 
Кг „Кг пlom” К meРel г  kяНeбlКpokon пt emleРetett, kitКlпlКnНя kirпlвi пlom ismц-
telt meРneveгцse; e kцt monНКtrцsг önпllя (Кгonosítя preНikКtív visгonвt tКrtКlmКгя) 
monНКtot Кlkot. δКtin meРfelel je К BцМsiK.-Лen: „HoМ est somnium.” (Dпniel β,γ7); К 
„Лetöltц К fölНet” tКrtКlmú rцsг peНiР К meРel г  monНКt vцРe, s КlКnвК К sгяrenНileР 
el ЛЛ пllя „k ”, kцs ЛЛi forНítпsokЛКn К k Л l lett „СeРв”.

ÍРв eг Кг КНКt kilцp К jelг s sгerkeгetek körцЛ l. EгпltКl eРцsгen leМsökken К leСet sцРe 
annak, hogy az ilyen eг, aг álom (vagy ez az álom) sгerkeгetekЛen lпssuk К nцvel  keletke-
гцsi Сelвцt, mert КliР mКrКНt ilвen КНКtunk. – A sгцleseЛЛ КnвКРРвűjtцs sem Сoгott vпltoгпst 
e vonКtkoгпsЛКn: Кmikor К Сetvenes цvek utolsя цveiЛen К törtцneti nвelvtКni munkпlКtok 
keretцЛen ЛesгпmoltКm К nцvel гцsre цs СКtпroгottsпРrК irпnвulя КnвКРРвűjtцsr l цs elem-
гцsükr l, e proЛlцmКЛemutКtя írпsokЛКn цs prяЛКfejeгetЛen Кгt jeleгtem, СoРв К nцvel -
гцs ЛölМs jцt nem leСet eЛЛen Кг цrtelmeг  vКРв kijelöl  jelг s sгerkeгetЛen keresni, 
mert az adatok azt mutatják, hogy az ilyenek csak 1530-tól kezdve kezdenek gyülekezni.

Amikor adathiányról van szó, azt szoktuk mondani, attól még lehetett, hogy nem 
mКrКНt fenn. Eг КгonЛКn nem Кг К fКjtК Сiпnв, Кmelвr l eгt elmonНСКtjuk. Nem Кг 
КНКtok esetleРessцРцr l vКn sгя, Кmikor Кг azt a könyvet vagy aг, aг láng típusról azt 
kell monНКni, СoРв ninМs vКРв elvцtve КkКН МsКk rп pцlНК Кг яmКРвКr kor eРцsгцЛen. 
Megvannak ugyanis az i l y e n  f u n k c i ó j ú  szerkezetek, csak m á s  a  f o r m á j u k . 
Még csupán egyetlen névmási elemet tartalmaznak: aг könyЯ(et), eг leЯel(et) stЛ. HoРв 
Лennük Кг az, ez nцvmпsi mяНrК СКnРsúlвos sгerepű, К РвКkrКn Сoггпjuk kКpМsolяНя 
mellékmondat (az lángot, kit látál stЛ.) iРКгoljК, цs eгt iРКгoljК РвКkori КnКforikus sгe-
repük is, цs КlkКlmКnkцnti sгöveРЛeli f tцmпt jelг  funkМiяjuk is.

EгekЛen К korКi (яmКРвКr kori) nцvmпsos sгerkeгetekЛen К nцvmпs – mint КСo-
РвКn eг jelг i СelвгetцСeг illik is – nem rКРoгяНik. лppen eг leСetett Кг eРвik okК Кг 
eРцsг sгerkeгet пtКlКkulпsпnКk. A f monНКtЛeli utКlяsгяk kiКlКkulпsпnКk, pontosКЛЛКn 
СКlmoгяНпsпnКk, jellemг vц vпlпsпnКk korпЛКn vКРвunk. A f monНКtЛяl К mellцkmon-
НКt felц irпnвulя rпmutКtпs erejцre К növekv  РвКkorisпРú (iРeneves sгerkeгeteket is 
РвКkrКn felvпltя) mellцkmonНКtos sгerkesгtцsekЛen is nКРв sгüksцР vКn. εпsrцsгr l 
visгont К nцvel  formпlяНпsпvКl Кг e sгerepre СivКtott, jelг i Сelвгetű az forikus ereje 
gyengül. Az az könyv forma tipikus á t m e n e t i  j e l e n s é g ként átmeneti helyzetet te-
remt: nцvmпsos sгerkeгetnek is цrtСetik, Нe mпr nцvel inek is – К СКnРsúlвon kívül mпs 
КlКki különЛsцР ninМs köгöttük. EЛЛen К СelвгetЛen К mellцkmonНКttКl vКlя kКpМsolКt 
jelгцsцnek iРцnвe, eРвes esetekЛen К köt sгяvКl vКlя rКРoгпsЛeli, sгпmЛeli eРвeгtetц-
sek kívпnКlmК (mКjН növekv  sгпmКrпnвК) kiКlКkítСКttК К rКРos formпt is tКrtКlmКгя azt 
a könyЯet, akit/amit ... sгerkeгetet К korпЛЛi aг könyЯet, akit formК СelвцЛe, eРв újКЛЛ 
nцvmпsi kieРцsгülцssel. ÚРв, СoРв eггel К formпlяНя nцvel  formпlяНпsК sem sцrült, s t 
цppen íРв kКpott sгКЛКН utКt, s mint ilвen, tovпЛЛ is цlveгСette К jelг i rКРoгСКtКtlКn-
sпРot. лppen eгek К (16. sг. els  СКrmКНК utпn meРjelen ) nцvmпs + nцvel  + nцvsгя 
felцpítцsű sгerkeгetek lesгnek Кгutпn К nцvel i stпtus meРer sít i, Сisгen Лennük meР-
sгűnik Кг пtmeneti jelensцР, mintСoРв kett  lett (eРв nцvmпs цs eРв nцvel ) К korпЛЛi 
eРвЛ l, К nцvmпs–nцvel Л l. – Ilвen mяНon К СКtпroгottsпР esгköгeinek vпltoгпsпЛКn 
mцРis komolв sгerep jut К mutКtя nцvmпsi jelг s sгerkeгeteknek, СК mпs mяНon is.

Eгekkel К proЛlцmпkkКl mпr er sen Лeleцrtünk К nцvel гцs köreiЛe. Rяluk Кгon-
ЛКn, Лпrmilвen fontosКk is sгempontunkЛяl, töЛЛet nem КkКrtКm itt monНКni, Кгцrt sem, 
mert mпr lцnвeРцЛen meРírtКm rяluk, Кmit tuНtКm (f kцnt К TNвt. 1991, 199β meРfe-
lel  fejeгeteiЛen).

5. HК К jelг k цs СКtпroгottsпР visгonвпnКk Л veЛЛ viгsРпlКtпrяl leСetne itt sгя, 
Кkkor minНenkцppen kitцrnцk mцР К követkeг  Спrom НoloРrК (köгülük Кг els  kett -
Сöг mпr meРvКn Кг КnвКРom, К СКrmКНik vonКtkoгпsпЛКn КгonЛКn, Лпr eгt К jelensцРet 
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is Рвűjtöttem, s töЛЛsгör utКltКk is felteСet  fontossпРпrК, mцР nem lпtok eРвцrtelműen 
tisгtпn): 1. К СКtпroгКtlКn(КЛЛ) pяlus moгРпsКi, pl. К mцrtцket, mennвisцРet jelг  sгКvКk 
el tti egy sгпmnцv–nцvel i пtmenetisцРe, meР К СКtпroгКtlКn nцvmпsi egy jelг i СКsг-
nпlКtК; β. К sгemцlвes nцvmпsi jelг k korКi СКsгnпlКtпnКk sКjпtos НeterminКtív sгerepe, 
f kцnt (Нe nem Мsupпn) К γ. sгemцlвű nцvmпsnКk eРвrцsгt К nцvel цvel sгinonim vКРв 
rokon СКsгnпlКtК, mпsrцsгt (eРв iН  utпn) К nцvel i Нeterminпlпstяl vКlя eltпvoloНпsК, 
mКjН monНКttКnilКР is leírСКtя elkülönülцse; γ. К mind ~ mënd-nek К СКtпroгottsпРЛКn 
vitt, jelг i СelвгetСeг kötött sгerepe.

VцРiРnцгve К jelг  цs СКtпroгottsпР kКpМsolяНпsi pontjКirК Сoгott s СoгСКtя pцl-
Нпkon, meР kell lпtni, СoРв К nвelvi sгintek köгött sinМsen eleve kitüntetett Сelвгetű 
eЛЛ l К sгempontЛяl; illet leР itt is Кг lпtСКtя, СoРв eРв-eРв КНott iН sгКk nвelvi kö-
rülmцnвei ki-kiemelСetik vКlКmelвiküket. Aг el ЛЛiekЛen цrintett pцlНпk is mutКtjпk, 
СoРв minН К sгöveР sгintjцn (pl. Кг яmКРвКr kori jelг s korreferens f nevek), minН 
К sгintКРmКtikus цs sгintКktikКi sгerkeгetek körцЛen (pl. kijelöl  цs цrtelmeг  jelг ; 
sгemцlвes nцvmпsi jelг s sгerkeгet; utКlяsгяs össгetett monНКt), minН К sгяfКjisпР-
РКl цs tolНКlцkolСКtяsпРРКl össгefüРРцsЛen (pl. nцvmпs + nцvel  + nцvsгя sгerkeгet) 
megmutatkozik a határozottsági eszközök változása, módosulása vagy éppen újdonsá-
РК. HКsonlяkцppen, СК К СКtпroгottsпР КlКkulпsпЛяl eРв rцsгt, К nцvel гцs keletkeгцsцt 
nцггük: minН К prКРmКtikКi Спtteret, minН К sгöveРtörtцnet jellemг it, minН К sгя- цs 
mondatszerkezetet vizsgálni kellett a szófaji és morfematikai változások mellett ahhoz, 
СoРв e renНsгer kiцpülцsцt nвomon követСessük – mert minНeгeknek köгe vКn К vпlto-
zási folyamathoz. Mindegyik terepen változási vonásként megjelenik az átmenetiség, ez 
eРцsгen КННiР jellemгi К kiКlКkulяЛКn lцv  esгköгöket is, КmíР vКlКmi пt nem löki ket 
К (visгonвlКРos) eРвцrtelműsцРЛe. (Pl. eгt К vцРs  lökцst К СКtпroгott nцvel  esetцЛen 
К leРvКlяsгínűЛЛen Кг eРвeгtetett sгerkeгeteknek цs К f monНКtok utКlяsгяs meРfoРКl-
mКгпsпnКk К sűrűsöНцse КНСКttК.) 

Els  monНКtКimЛКn Кг sгerepelt, СoРв К jelг s sгerkeгetek mentцn К СКtпroгott-
sпРnКk цs esгköгeinek К vпltoгпsКit keressük. Eг most f leР К k i К l К k u l п s  цs m e Р -
e r s ö Н ц s  korКirК vonКtkoгott. A kiКlКkult formпk, sгerkeгeti keretek К vпltoгпsok-
nКk КЛЛКn К fпгisпЛКn is sгerepet jпtsгКnКk, Кmikor К f e n n t К r t п s  пll el tцrЛen. De 
КrrК nem most – tКlпn mКjН К követkeг  sгeРeНi konferenМiпn – kerül sor, СoРв К mon-
НКtsгerkeгeti kereteknek К meРtКrtя, s t „túlцlцst” nвújtя sгerepцt viгsРпljuk.
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Szöveg és hagyomány

1. E két fogalom összekapcsolása nagyon sok jelenséget érint (szövegtanit, szöveg-
törtцnetit, НiНКktikКit, nвelviloгяiКit, nцprКjгit, iroНКlom-, törtцnelem- цs tuНomпnвel-
mцletit). Eгek köгött sгпmomrК most К f  kцrНцs К  s г ö v e Р  ц s  С К Р в o m п n в ,  С К -
g y o m á n y o z ó d á s  m i n d e n k o r i  v i s z o n y a .  Minthogy mind a szöveg, mind 
К СКРвomпnв – s íРв visгonвuk is – t ö r t ц n e t i l e Р  v п l t o г я , К sгöveРtörtцneti 
kutatásnak fel kell tennie azt a kérdést is, hogy mi az, ami hagyományozódik korszakon-
ként és korszakokon át a szövegek terén, és azt, hogy mi a helye ennek a nyelvhasználat 
НiКk rя niпjпЛКn – КгКг СoРвКn цl К СКРвomпnв цs К Сoггп vКlя visгonв Кг eРвmпst vпltя 
nвelv köгössцРekЛen. Eгek köгül sгeretnцk цrinteni nцСпnв kцrНцst К követkeг kЛen.

EköгЛen sem К sгöveР, sem К СКРвomпnв, СКРвomпnвoгяНпs foРКlmпt nem kí-
sцrlem meР meРСКtпroгni: minНkцt foРКlmКt tuНomпnвos köгnвelvi цrtelemЛen iРвek-
sгem СКsгnпlni (СК vКn ilвen). A s г ö v e Р  terminussКl kКpМsolКtЛКn Кгt kell Сoггпtennem 
eССeг, СoРв törtцneti nвelvцsгeti sгemlцlettel sem Кг цl sгяЛeli, sem Кг írпsЛeli, sem 
Кг elektronikпСoг kötСet  formпjú sгöveРek nem гпrСКtяk ki К kutКtКnНя körЛ l (СК 
nцmelв КspektusЛяl eРвik vКРв mпsik iНe tКrtoгпsК meРkцrН jeleгСet  is), vКlКmint К 
folвtonos цs nem folвtonos, illetve vКlКmilвen okЛяl töreНцkes sгöveРek is iНe vonКn-
Няk. лs termцsгetesen Кг iroНКlmi sгöveРek is – nвelvemlцkes elemгцsi leСet sцРeink 
nКРв rцsгцt цppen k nвújtjпk, iРКг, sok speМiпlis jelleРРel цs speМiпlis proЛlцmпvКl 
eРвütt. – A С К Р в o m п n в  terminusСoг meР elöljпrяЛКn Кnnвit, СoРв К НiКkrяn ku-
tКtпsok sгКksгКvКkцnt is ismerjük rцРяtК, s t К nвelvtörtцnetnek eРвik kulМsfoРКlmК. A 
törtцneti kutКtпsok sКjnos КгonЛКn eННiР К sгöveРre, sгöveРtКni kцrНцsekre mпs terüle-
teknцl jяvКl ritkпЛЛКn irпnвultКk.

2. A СКРвomпnв terminus nem önmКРпЛКn, СКnem К С К Р в o m п n в  ц s  ú j í t п s 
e Р в s ц Р ц Л e n , foРКlompпrkцnt sгпmít terminus teМСniМusnКk К törtцneti nвelvtuНo-
mпnв КlКpelvei köгött. Velük kКpМsolКtЛКn ott Кг foРКlmКгяНik meР, СoРв К nвelv törtц-
nete nem más, mint m e g m a r a d á s  é s  v á l t o z á s , ugyanez pedig a nyelvhasználók 
sгemsгöРцЛ l: С К Р в o m п n в r г ц s  ц s  ú j í t п s . A СКРвomпnвoгяНпs цs meРúju-
lás lényegi, nélkülözhetetlen tartozékai a nyelv „életének”, ez alapvonása a nyelvnek, 
МsКk íРв kцpes meРfelelni К vele sгemЛen tпmКsгtott köгlцsi цs mпs iРцnвeknek. (Eг К 
kiinНulпs цvtiгeНes vКРв inkпЛЛ töЛЛ цvtiгeНes СКРвomпnвК mпr Кг eРвetemi mКРвКr 
nyelvtörténeti oktatásunknak.)1

A nвelvi moгРпsoknКk eгt Кг КlКpvet  sгemlцletцt ninМs okunk elvetni vКРв mя-
НosítКni Кkkor, СК sгöveРekre vonКtkoгtКtjuk, К sгöveРek viгsРпlКtпnпl is eЛЛen К ke-
retЛen mКrКНСКtunk: К sгöveРtörtцnetre is цrvцnвes. лrvцnвes, Сisгen К vпltoгя цs meР-
mКrКНя vonпsokКt цs eгek össгefüРРцseit kutКtjК, К СКРвomпnвoгяНя цs Кг Кttяl eltцr , 
azt megújító jelenségköröket vizsgálja, valamint a mozgás és mozdulatlanság hátterét, 
renНsгerЛeli цs kommunikпМiяs okКit.

εinНeг КгonЛКn inkпЛЛ МцljК, semmint РвКkorlКtК К sгöveРtörtцneti kutКtпsnКk. 
A meРfelel  mяНsгerek kiНolРoгпsК is vпrКt mцР mКРпrК, s К mКРвКr sгöveРek tör-
tцnetцre vonКtkoгя viгsРпlКtok sгпmК, КrпnвК is meРleСet sen kiМsi. EЛЛen sгerepet 
jпtsгik Кг is, СoРв К sгöveРtКn mint korunkЛКn meРújult НisгМiplínК köгel sem eРвsцРes 
К sгöveРek sгemlцletцЛen, К rпjuk vonКtkoгя elmцletek töЛЛfцlцk, olвkor eРвmпst is 
kioltСКtjпk. De mцР inkпЛЛ sгerepe leСet itt К törtцneti sгöveРtКn sКjпtos Сelвгetцnek: 

1 Benkő LoránD 1988. A törtцneti nвelvtuНomпnв КlКpjКi. TКnkönвvkiКНя. (Különösen: γ1–ő6.).
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СiпnвoгnКk К múltЛцli (СКnРos цs írпsos) sгöveРek, leРКlпЛЛis nКРв rцsгük, цs töreНцkes 
К rяluk цs kommunikпМiяs körülmцnвeikr l vКlя ismeretkörünk is. A НiКkrяn nвelvц-
sгetnek jяl kiНolРoгott mяНsгerei vКnnКk uРвКn К rekonstruпlпsrК, Нe eгek К kiseЛЛ 
nвelvi eРвsцРek körцЛen цrvцnвesítСet k: К СКnРok, sгКvКk, sгяjelentцsek soksгor jяl 
rekonstruпlСКtяk, пm eгek Кг eljпrпsok nemiРen КlkКlmКгСКtяk К sгöveРek esetцЛen. 

ket nem rekonstruпlСКtjuk, tКlпn mцР КnnвirК sem, КСoРвКn esetleР sгцtsгяrtКn tКlпlt 
rцРi kövekЛ l össгerКkСКtя eРв eРвkorit iНцг  цpület, СК К mintпt цs К renНeltetцst is-
merjük. A szövegtörténet számára tehát hiányos az elemzés tárgya. Hogy mégis van lét-
jogosultsága a t ö r t é n e t i  s z ö v e g t a n n a k , azt éppen a szövegek h a g y o m á n y -
Л К  п Р в К г o t t s п Р К  s ilв mяНon eРвmпsЛК цrцse vКРв olvКНпsК КlКpoгСКtjК meР, úРв 
gondolom. A hiányzó szövegemlékek ugyan ezáltal sem jelennek meg, viszont képek, 
körvonКlКk jelennek meР rяluk. EССeг kКpМsolСКtя, СoРв eРв-eРв sгöveРjellemг  Кk-
kor is vizsgálható, ha a szövegek sora vagy egy-egy szöveg maga is hiányos. Tehát 
К s г ö v e Р j e l l e m г k  s vele К s г ö v e Р f К j t п k  törtцneti viгsРпlКtК ereНmцnвes 
leСet, цs inkпЛЛ, mint К teljes korpusгt iРцnвl , sгöveРeРцsгekre vonКtkoгя kцrНцsfel-
vetцsek. A СКРвomпnвЛК пРвКгottsпРrК цpít  цs К sгöveРjellemг kre irпnвított kutКtпsi 
perspektívК Кkпr úРв is meРfoРКlmКгСКtя, СoРв Кг interteбtus vКРв trКnsгteбtus jelleР 
Кmennвi РвКkorlКti РonНot okoг, Кnnвi leСet sцРet is nвújt, Сisгen íРв К teljes sгöveР 
elemгцse Сelвett vКРв nцlkül is elemeгСet k leСetnek eРвes vonпsok (sгöveРtípusСoг 
is kötСet  sгöveРjellemг k цs sгöveРКlКkítпsi sгokпsok) – s t eгek iН Лeli КlКkulпsК is.

εinНenkцppen jelentkeгnek КгonЛКn К mяНsгerЛeli neСцгsцРek, meРolНпsrК vпrя 
proЛlцmпk Кkkor, Кmikor konkrцt РвКkorlКti munkпЛК vessгük Кг eРвkori sгöveРeket. 
Eгek köгül mпs-mпs kerül el tцrЛe, Кttяl füРР en, СoРв milвen Кг elmцleti keret. HК 
t e б t u s – k o n t e б t u s  visгonвlКttКl НolРoгunk, Кkkor – sгemlцletünkЛen – körülСКtп-
rolható, zárt, kezdetet és véget nyújtó, homogén és autonóm a vizsgálatunk tárgya, s a szö-
veР ilвen цrtelemЛen elemeгСet , visгont meРmКrКН К mпr jelгett proЛlцmК К teбtusok 
fennmКrКНtsпРпnКk цs Кг iН Лen mпr eltпvoloНott konteбtusok meРismerСet sцРцnek 
СiпnвК terцn... HК peНiР Кг i n t e r t e б t u К l i t п s  Кг, Кmit К törtцneti iН kЛen iРвekeгne 
viгsРпlni К kutКtя, Кkkor К foРКlom jeleгte СКtпrnцlkülisцР, МseppfolвяssпР, eРвmпsЛК 
mosяНпs tovпЛЛ soksгoroггК К rцРi korokrК vonКtkoгя ismeretek СiпnвКiЛяl fКkКНя s К 
konkrцt munkпlkoНпsЛКn jelentkeг  neСцгsцРeket – s Кг íРв sгemlцlt sгöveР, ill. sгö-
vegfolyamat a szinkrónia és diakrónia fogalmainak és egykor elkülönült módszereinek 
újrКцrtelmeгцsцt is sгüksцРessц tesгi. E proЛlцmпk fennпllnКk КnnКk ellenцre, СoРв К fo-
lya matosságjelleg a történeti vizsgálat számára adekvát és természetes látványt jelent.

Látszólag a történetiség szerepét újra hangsúlyozó, még talán ma is újnak nevez-
Сet  irпnвгКtrК, Кг ú j С i s t o r i г m u s r К 2  kellene itt kitérni vagy támaszkodni, mivel 
egy intervallum után újra felveti a régi szövegekhez való viszony kérdését, és az inter-
teбtuКlitпs osгМillпlпsпt is tekintetЛe vev  meРköгelítцst jКvКsol, s íРв proЛlцmКkörünk 
СívяsгКvКirК felelni lпtsгik. εцРis inkпЛЛ mпsСol lпtok pпrСuгКmkцnt цrгцkelt цs ki-
emelenН  РonНolКtkört, СК К СКРвomпnв цs újítпs elvileР fontos цs mяНsгertКnilКР is 
СКsгnos foРКlompпrjпt tovпЛЛrК is Кг el tцrЛen tКrtjuk.

A СermeneutikК СКtvКnКs цvekЛeli új Сullпmпrяl, pontosКЛЛКn gAdAmernek arról 
К РonНolКtsorпrяl vКn sгя, КmelвЛen К trКНíМiяvКl foРlКlkoгik, цs КmelвЛ l К СКtпstör-
tцneti elve is kiЛontКkoгik.3 Ennek lцnвeРцСeг tКrtoгik К СКРвomпnв jelent sцРteljes 
voltК – КnnКk követkeгtцЛen, СoРв К СКРвomпnв СКtпsКinКk sorК Кг, Кmi lцtreСoг új, 
de általa (vagy általa is) meghatározott hatásokat. A tradíció áll tehát az események 

2 Az újhistorizmus. Helikon 1998. 1-2. sz.
3 gAdAmer, hAns-georg 198Ő. IРКгsпР цs mяНsгer. GonНolКt. – BókAy AnTAl 1997. Irodalomtu-

Нomпnв К moНern цs posгtmoНern korЛКn. Osiris. (F kцnt К PosгtmoНern М. fejeгet.)
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СпtterцЛen цs К törtцnelem mцlвцn – uРвКnКkkor (s eг mцР К РКНКmeri РonНolКtsor rцsгe) 
szorosan összefügg a jelennel, az alkalmazással, a mindenkori aktivizálással. Ezek által vál - 
tozik, módosul, kap új arculatot a hagyomány, s jön létre egy új horizont a régivel való 
össгe kКpМsolяНпsЛяl. A СКРвomпnвoгяНпsi folвКmКt kцpe, m e Р r г Н ц s  цs m e Р ú j u -
l п s  eРвsцРe rКjгolяНik ki minНeЛЛ l (tКlпn mцР Кг ilвen eРвsгerűsített össгefoРlКlпsЛяl is).

3. HКРвomпnвrяl цs újítпsrяl sгяlvК fontos К t u Н К t o s s п Р – n e m  t u Н К t o s -
s á g  kérdése. Ez minden nyelvi szinten, a szöveg szintjén is így van, de nem azonos a 
helyzet: más az egyén tudatosságának szerepe pl. a hangváltozások vagy szóalakulások meg 
К sгяКlkotпsok terцn, цs mпs К nвelvi СКРвomпnвСoг visгonвulпs mяНjК К sгöveРКlkotпsЛКn.

A sгöveРЛeli СКРвomпnв tuНКtosulпsК Кгt ereНmцnвeгСeti, СoРв К sгöveР КlkotяjК 
Нöntцs elц пll: riггe-e К trКНíМiяt, vКРв vпltoгtКtСКt-e, vпltoгtКsson-e rКjtК. Feltцtlen Сíve 
pцlНпul К teljes sгöveР vпltoгКtlКn tovпЛЛКНпsпnКk Кг К mКmК, Кki imпt vКРв rцРi mon-
Няkпt tКnít Рвermekцnek, vКРв Кг К tКnпr, Кki verseket КН fel „kívülr l”, КvКРв sгКЛп-
lyokat „szóról szóra”. Természetesen a s z ö v e g  f a j t á j a  indokolja ezt, nem pusztán 
К nвelvСКsгnпlя sгuЛjektivitпsпЛяl követkeгik, Сisгen К nвelvköгössцРЛen цl  er s sгК-
Лпlв Кг, СoРв Кг ilвenfцle sгöveРeket vпltoгКtlКnul kell riгni, vпltoгtКtпs nцlkül sгКЛКН 
МsКk СКsгnпlni. – NinМs visгont ilвen „sгКЛпlвК” Кг esti mesцk Кkпr пllКnНяКn vпltoгя цs 
vКriпlяНя folвКmКtпnКk, mцРis sok РвerekЛen цl Кг К kívпnsпР, СoРв pontosКn uРвКnКгt 
СКlljК, mint mпr korпЛЛКn vКlКmikor, s elСКnРгik К „nem íРв vКn” vКРв „ne íРв monНН” 
Лűvös emlцkeгtet  monНКt.

A „ne mяНosíts!” kцnвsгere mпsfцle esetekЛen is jelentkeгik, К sгöveРцЛen kevцs-
Лц kötött, Нe n в e l v s г o М i o l я Р i К i l К Р  mцРis sгorosКn ЛeСКtпrolt Сelвгet is СКson-
ló eredményre vezethet. Hadd idézzem most példaként Lőrincze LaJost, aki falujának, 
Szentgálnak nyelvi szokásaira és saját gyerekkori nyelvi élményeire emlékezve4 azt 
írjК le rцsгletesen, СoРв milвen цrНekl Нцssel цs mekkorК цlveгettel СКllРКttК, iРвelte 
цs Рвűjtötte mКРпЛК КгokКt К pпrЛesгцНeket, Кmelвeket sгinte köteleг en цs МsКk lц-
nвeРtelen, К СelвгetСeг illesгt  mяНosítпsokkКl monНtКk el minНiР К feln ttek meРСКtп-
roгott КlkКlmКkkor, pl. lпmpКРвújtпskor vКРв СК vКМsorКiН Лen цrkeгett К venНцР. De 
СiпЛК tuНtК mпr Кг össгes ilвen sгöveРСКРвomпnвt, цs СiпЛК vпРвott КrrК, СoРв  is 
elmonНСКssК eгeket, mцРse monНtК ki ket, mert mпr mint Рвerek is tuНtК РвerektпrsКi-
vКl eРвütt, СoРв erre МsКk Кkkor kerülСet sor, СК vКlКki mпr Лelen tt К feln ttek körцЛe. 
A sгöveРСКРвomпnв mellц meРtКnultК iНejцЛen К prКРmКtikКi СКРвomпnвt is, цs Лe is 
tartotta ezt az, aki „tudta a tisztességet”.

TuНjК К sгokпst Кг К mКi emЛer is, Кki vКlКmilвen sгяlпs vКРв kisгяlпs erejцiР kitör 
К sгöveРnek (eгúttКl is nвelvsгoМiolяРiКi sгempontokЛяl jellemeгСet ) meРСКtпroгott 
renНjцЛ l, цs пtlцp eРв mпsik nвelvi vКРв stilisгtikКi r ц t e Р  sгokпsrenНjцЛe. Ilвenkor 
КгonЛКn eгt töЛЛnвire jeleгni is sгoktК, s eгцrt Лelefűг К sгöveРцЛe ilвeneket: „pes-
tiesen szólva”, „ahogy mondani szokták”, „nálunk csak így mondják ezt”, „elnézést 
К forНulКtцrt” stЛ.5 Eгek К Лefűгцsek mКРпrК К sгöveРКlkotпsi eljпrпsrК vonКtkoгnКk, 
verЛпlisКn is utКl К Лesгцl  КrrК К tettцre, СoРв eltцr К СКРвomпnвtяl, ilвen formпЛКn 
tudatosítja ezt hallgatója és talán önmaga számára.

A sгöveРКlkotпs mяНjКinКk t u Н К t o s  С К Р в o m п n в o г п s п v К l  – köгeleЛЛr l 
К f o Р К l m К г п s t К n í t п s s К l  – kКpМsolКtЛКn СКНН СoггКk fel sгemцlвes emlцket is. 

4 Lőrincze LaJos 199γ. „εeРn l Кг emЛer sгíve”. BКrпtok – emlцkek – tКlпlkoгпsok. Új Horiгont, 
Vesгprцm. (Aг els  Спrom fejeгet írпsКi.)

5 gAllAsy mAgdolnA 1988. A Лels  kölМsönгцs nвelvi jelгцse. A mКРвКr nвelv rцteРг Нцse. Sгerk. 
kiss Jenő – szűts LászLó. AkКНцmiКi KiКНя. γő7–γ66.
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εi is, mint sokКn mпsok Кгel tt цs tКlпn КгяtК is, úРв keгНtünk foРКlmКгni tКnulni, 
СoРв eРв-eРв tцmпrяl (pl. К tКnteremr l) Кг osгtпlв К tКnítя nцni er teljes irпnвítпsпvКl 
össгeСoгott eРв köгösen kiКlКkított sгöveРet, s eгt К sгяЛeli foРКlmКгvпnвt kellett em-
lцkeгetЛ l eРцsгen pontosКn Лeírni К füгetünkЛe, viРвпгvК К Лeveгetцs–tпrРвКlпs–Лefe-
jeгцs ЛekeгНцsekЛe vКlя tКРolпsпrК. Kцs ЛЛ eljött КгonЛКn К pillКnКt, Кmikor mпr МsКk 
Кг kКpСКttК meР К leРjoЛЛ jeРвet, К Сetest, Кki eРв – цs МsКk eРвetlen eРв! – monНКttКl 
ki tuНtК eРцsгíteni К sгöveРet, mцРpeНiР К tпrРвКlпs sгКkКsгпt. εпiР emlцksгem К tпЛlК-
sгivКМsrяl sгяlя, К „tпrРвКlпst” Лerekesгt  monНКtomrК, Нe mцР inkпЛЛ КrrК К riКНКlom-
mКl veРвes örömre, iгРКtottsпРrК, melвet К monНКtКlkotпs цs sгöveРЛeli elСelвeгцse 
– mint К tuНКtos sгöveРКlkotпsЛК vКlя Лelekяstolпs – sгпmomrК jelentett.

VКlКmi ilвesfцlцt цreгСettek tКlпn Кгok К kяНeбírяk, Кkik mint Кг el ttük fekv  
k я Н e б s г ö v e Р  forНítяi К lКtin sгöveР pontos mКРвКr nвelvű mпsпnКk meРКlkotп-
sára törekedtek, de olykor eltértek a szövegmintától, kiegészítették azt, mint mi tettük 
К köгös sгяЛeli foРКlmКгvпnnвКl К tКnítя nцni СКtпroгott kívпnsпРпrК. A forНítяknКk 
КгonЛКn m ц r l e Р e l n i ü k  kellett, СoРв mi К fontosКЛЛ: К mintК sгКЛКtos rгцse, sК-
jпt nвelven vКlя újrККlkotпsК vКРв К vпrСКtя „ЛefoРКНя” sгempontjК, К jя meРцrtцs, 
megértetés kommunikációs célja... Odategye-e emiatt azt a magyarázó mondatot vagy 
félmondatot? Az azaz keгНetű, sгöveРfolвtonossпРot meРtör , lКtin meРfeleltetСet sцР 
nцlküli kяНeб-monНКtКink tКnúskoНnКk rяlК, СoРв meРtettцk.

SгöveР цs СКРвomпnв visгonвпrяl К tuНКtossпР sгempontjпЛяl sгяlvК tКlпn leР-
els kцnt kellett volnК említenem Кг i r o Н К l m i  К l k o t п s o k  körцt. EРв-eРв korпЛЛi 
mű eРцsгe vКРв sКjпtos rцsгlete vКРв Лiгonвos tКrtКlmi vonпsКi, mпs esetekЛen meР sК-
jпtos sгöveРjeРвei minН t o v п Л Л ц l Сetnek – nemМsКk Кг olvКsяkЛКn цs olvКsКtokЛКn, 
СКnem Кг újКЛЛ művekЛen is. CsКk jelгцsül utКlok itt (цs К СКРвomпnnвКl цlцs, СКРвo-
mпnвЛК vКlя Лeleцlцs mяНjКit nem különítem el) pцlНпul TСКlв Kпlmпn, SгцМsi εКr-
Рit, Weöres SпnНor, EsterСпгв Pцter nevцre (s folвtКtni leСetne К sort); utКlni kell mпs 
irпnвЛКn К roЛinsoni tпjКk, К МseСovi jelenetek, К kКfkКi Сelвгetek stЛ. tovпЛЛцlцseire, 
vКРв К HКlotti ЛesгцН, εпriК-sirКlom КvКРв Jягsef AttilК-versek újrКцlesгtцsцre, vКРв 
arra, hogy újra leíródik az Ottlik-regény, és újraíródik a Don Quijote. Nem sorolom to-
vпЛЛ – korunk iroНКlomelmцletцЛen ú j  s г ö v e Р e l m ц l e t  цpül e jelensцРek körц; К 
rцРi ilolяРiпnКk fontos területe volt (mпskцppen) uРвКneг; s К nвelvцsгet, К nвelvцsгeti 
stilisztika az a r c h a i z á l á s  kérdéskörét alaposan kutatta.6

A szöveghagyománnyal való élés nyilvánvalóan tudatos voltára egy példát még 
sгeretnцk Сoгni, К leveleгцsek körцЛ l, КСol eРвцЛkцnt köгtuНottКn nКРвon СossгКn 
цlnek (К köгцpkori keгНetekt l Кг els  vilпРСпЛorús külНemцnвekiР, s t mцР eгen túl 
is) Кг eРвes formпk цs sгöveРКlКkítпsi sгКЛпlвok.7 A p e r e Р r i n u s l e v e l e kЛen fel-
tűn  К leveleгцsi formulпk, f leР meРsгяlítпsok mпr Кkkor is цvsгпгКНos СКРвomп-
nвКinКk er s jelenlцte. εпsok, mпs levelekЛen mпr nem fektetnek eгekre ekkorК súlвt. 
Itt КгonЛКn minНen ЛiгonnвКl tuНКtosКn – sгinte КrМСКiгпlпskцnt – törtцnik minНeг: К 
külföldi egyetemeken tanuló diákok mecénásuknak szövegalkotási ismereteikkel és ha-
gyománytiszteletükkel nem véletlenül tüntettek, ezzel is jelezni remélték, hogy kiérde-
meltцk цs tovпЛЛrК is цrНemlik К tпmoРКtпst. Cцl цrНekцЛen törtцnСetett teСпt К СКРвo-
mпnвos formпkСoг vКlя rКРКsгkoНпs, цppen КгokЛКn К levelekЛen, melвek eРвцЛkцnt 
К levцltКrtКlom sгokпsКiЛКn jelent s meРújulпst СoгtКk, Лennük Кг eННiРiek mellц vКРв 
inkпЛЛ СelвцЛe újfцle sгöveРek kerülnek: eгek К levelek К külfölНr l Сírt КНя újsпР 
műfКjпnКk is meРfelelnek.

6 TompA JózseF 197β. A művцsгi КrМСКiгпlпs цs К rцРi mКРвКr nвelv. AkКНцmiКi KiКНя. –  kulcsár 
szaBó ernő 1995. Történetiség, megértés, irodalom. Universitas.

7 BAlázs János 198Ő. A sгöveР. GonНolКt. (Különösen: β7γ–γβγ.)
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4. A СКРвomпnв цs újítпs visгonвпЛКn КгonЛКn soksгor nem К tuНКtossпР Нomi-
nпl mцР К sгöveРek körцЛen sem. нssгefonяНпs veСet  КгonЛКn цsгre К s p o n t п n 
К l К k u l п s o k  цs К tuНКtos nвelvСКsгnпlКtot sejtet  пtКlКkulпsok köгött, mintСoРв 
Кг is meРiРвelСet , СoРв К СКРвomпnвosnКk tekintett meРolНпsokon Лelül vКlКmelв 
vпltoгпs követkeгtцЛen felСКlmoгяНnКk olвКn, konkrцt nвelvi esгköгök СКsгnпlКtпСoг 
kötСet  jelensцРek, melвek КlКpot КНnКk КrrК, СoРв eРв meРújítя iРцnв ott meРfelel  
kifejeг Нцsi terepet tКlпljon – К meРvКlяsulпst Кгutпn К vпlКsгtпsЛКn mцРis МsКk sгere-
pet jпtsгя tuНКtos n в e l v С К s г n п l К t i  Н ö n t ц s e k  seРítik el . – EРв-kцt pцlНК err l 
eРвsгerűЛЛen sгяlСКt, s tКlпn mцР rцsгleteгцs СiпnвпЛКn is цrtСet ЛЛen.

A leveleгцs tцmпjпnпl mКrКНvК: К mКРвКr leveleгцs keгНeteit jellemг  пltКlпnos 
t e Р e г ц s  sгokпsпnКk eРв-kцt цvsгпгКН КlКtti sгцles kiterjeНцsű m К Р п г я Н п s s п  vп-
lпsпrяl vКn sгя. Aг ereНeti, К СКРвomпnвos teРeг  sгokпs mКrКН uРвКn, Нe sгűk СКsгnп-
lКti körЛe sгorul, цs kommunikпМiяs jelгцsi цrtцket kКp. A meРújulпst eРв sгяСКsгnпlКt 
elterjedése, a kegyelmed РвКkori КlkКlmКгпsК seРíti el . Eг К РвКkorisпР sгöveРКlКkítпsi 
sгempontoknКk is kösгönСet : К Мímгett meРsгяlítпsК önmКРпЛКn is К leveleг mКРК-
tКrtпs rцsгe, К meРsгяlítпs ismцtlцseiСeг peНiР töЛЛ ok is veгet: Кг uНvКriКssпР mellett К 
sгöveРЛeli КlКnв (töЛЛnвire К kцrцs Мímгettje) eРвцrtelmű КгonosítСКtяsпРК, vКlКmint Кг, 
СoРв Кг új tцmК Лeveгetцsцt jelг  esгköгkцnt is funkМionпl (mint КСoРвКn mК is РвКk-
rКn пll leveleink új ЛekeгНцseinek цlцn eРв ismцtelt meРsгяlítпs). A kegyelmed szóhoz 
РrКmmКtikКilКР Кг iРe eРвes sгпm СКrmКНik sгemцlвű КlКkjК tКrtoгik цs tКrtoгott – teСпt 
К sгя РвКkorisпРК К teРeг  СКРвomпnв mпsoНik sгemцlвű iРцi mellц ЛeСoгtК el sгör К 
kevereНцst s vele К sгöveР tКrkКsпРпt, melв vКlяsгínűleР Кkkor is kissц гКvКrя leСetett, 
mКjН peНiР Кг új mКРпгя, СКrmКНik sгemцlвű formпt пltКlпnossп tette. A nвelvСКsгnпlяi 
Нöntцsre КгonЛКn – К levelekЛ l iНцгСet en – mКrКНt terep: vissгК-vissгКtцr К teРeгцs, vele 
együtt a kevert fogalmazás is olykor, ha a tegezést az emocionális háttér megkívánja.

A kegyelmed szóéhoz hasonlítható az a szerep, melyet az a n a f o r i k u s  n é v -
m п s i  e s г k ö г  tölt Лe КЛЛКn К folвКmКtЛКn, melв Кг er s referenМiпlis jelгцst iРцnвl  
leРkorпЛЛi mКРвКr sгöveРes emlцkekt l, К Лennük tКlпlСКtя korreferens f nevek iРen 
РвКkorinКk sгпmítя ismцtelцseit l К sгöveРЛeli Кгonosítпs nцvmпsi jelгцsfКjtпin keresг-
tül К СКtпroгottsпР kКteРяriпjпnКk цs eгen Лelül К nцvel гцsi renНsгernek К lцtrejöttцСeг 
vezet. A hagyományos használat anaforikus eszköze új szerepet vállalhatott, amikor a 
sгöveР eРвik újonnКn КlКkult jellemг jцnek, Кг ismertsцРЛeli СКtпroгottsпРnКk К ki-
fejeгцsцre is sгüksцР lett. A sгöveРЛe цpül  ismertsцРre utКlя Спlя СКsгnпlКtК úРв tel-
jeseНett ki, СoРв К jelent s mяНosulпs el tti sгöveРjellemг , Кг КnКforikus jelгettsцР 
meРmКrКНt (s t Кг esгköгe is lцnвeРцЛen), К СКРвomпnв messгire veгet  kisгцleseНцse 
nem sгüntette meР Кг el гmцnвцt. A mяНosult, nцvel гцsre is цpít  vпltoгКt visгont mпr 
meРkívпnjК К sгöveРКlkotяtяl, СoРв felmцrje, ismertnek tКrtСКtя-e Кг, Кmir l Лesгцl 
vКРв ír. Eгt sКjпt sгempontjпЛяl, Нe vпrСКtя СКllРКtяi, olvКsяi sгempontjпЛяl is mцrle-
Рelnie kell. HК Кг КНott НoloР ismertsцРцre vonКtkoгя feltevцsei ЛeiРКгolяНnКk, Кkkor 
az újnak számító eszköz használatával helyesen járt el. (Ha nem, zavar keletkezhet. 
EРвцЛkцnt eг íРв vКn К kцs ЛЛi korokЛКn is.) Termцsгetesen К sгпnНцkos sгituпlпs is 
sгяЛК jöСetett mпr К kiКlКkulпs iНejцnek vцРцn is, uРвКnis К СКtпroгott nцvel  КlkКlmКг-
ható arra is, hogy deklaráljuk általa valamely dolog ismertségét. Az ismertnek sugalmazás 
szintén nyelvhasználói döntés eredménye szokott lenni.8

5. Ö s s z e f o g l a l á s ,  k i t e k i n t é s .  1. A szöveg lényegéhez tartozik a hagyo-
mпnвoгяНпs: К СКРвomпnвЛК пРвКгottsпР mяНsгerЛeli leСet sцРet jelent К sгöveРtörtцneti 

8 A mКРвКr nвelv törtцneti nвelvtКnК. F sгerk. Benkő LoránD. Akadémiai Kiadó. I. 1991, II/1. 
199β., II/β. 199ő. (εinНСпrom kötetЛ l К sгöveР, К nцvmпs, К nцvel  fejeгetei.)
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kutКtпs sгпmпrК, els sorЛКn Кг eРвmпsЛК цr , eРвüttesen is meРmutКtkoгя sгöveРek-
Лen is tetten цrСet  sгöveРjellemг k viгsРпlКtК vпlik leСet vц. A СКРвomпnвoгяНпs цs 
meРújulпs eРвsцРцЛen törtцn  sгöveРЛeli vпltoгпsokЛКn К tuНКtossпРnКk (különЛöг  
mцrtцkЛen) sгerepe vКn. A nвelvrenНsгerЛeli okokЛяl (vКРв eгekЛ l is) Лekövetkeг  
vпltoгпs kiКlКkítСКt eРв olвКn leСet sцРet, melв kцt irпnвЛК nвit utКt, s itt К nвelv-
СКsгnпlяi vпlКsгtпs rцsгцvц vпlik К meРújulпsnКk. – A vпltoгпs-meРmКrКНпs КrпnвКi 
sгöveРfКjtпkСoг kötöttek; К viгsРпlКtnКk kommunikпМiяs МцlokrК цs nвelvsгoМiolяРiКi 
körülményekre is kell irányulnia.

β. A СКРвomпnв цs К sгöveР visгonвК sгempontjпЛяl is elkülönítenН  К kцt Мsoport: 
К teljes eРцsгцЛen СКРвomпnвoгяНя (СКРвomпnвoгпsrК sгпnt) sгöveРekц цs К Мsupпn 
sгöveРjellemг ikЛen СКРвomпnвoгяНя sгöveРekц. – HК vцРiРtekintenцnk Кг emЛerisцР 
kцt nКРв korsгКkпn, melвet К sгöveРek lцteгцsi formпjпСoг kötСetünk (eг Кг цl sгяЛe-
lisцР цs Кг írпsЛelisцР korsгКkК), Кkkor К fenti kцt típus elkülönül  voltК mцР цleseЛЛen 
lпtsгik; цs К vпltoгпsok jяrцsгt mцР Кг írпsossпР korпЛКn is Кг цl sгя цs írпs különfцle-
sцРцЛen mutКtkoгnКk.

Eгek mentцn КlКkul lцnвeРцЛen К sгöveР СКРвomпnвoгяНпsпnКk jelleРe цs Кг eС-
hez való viszony. Más feladatot jelent (s más eszközöket is igényel) a nyelvközösség 
sгпmпrК Кг цl sгяЛeli meР rгцs, mint Кг írпsЛeliц. EРв írпsЛКn lцteг , vКlКmilвen sгem-
pontЛяl „sгent” sгöveР vпltoгКtlКn fenntКrtпsпСoг sгпnНцk цs leСet sцР kell – uРвКn-
eгt цl sгяЛКn vцРСeгvinni: eгeken túlmen en nКРв er k moгРяsítпsпt is iРцnвli olвКn 
sгöveРjellemг k kiКlКkítпsпrК, melвek el seРítik К sгöveР tovпЛЛСКРвomпnвoгяНпsпt. 
(Gondoljunk akár a varázsszövegekre, ráolvasásokra vagy archaikus népi imádságainkra  
цs sгöveРjellemг ikre, eгek körцЛe vonvК К ritmusossпР, НКllКmossпР mellett К moгРп-
sokat, gesztusokat is.)9

A СКРвomпnвt viгsРпlvК К sгöveРek törtцnetцЛen: olвКn jeleket veСetünk цsгre, 
amelyek arra mutatnak, hogy a szoros, zárt, szerkesztett, összefüggéseket nyújtó és ezek 
jelгцsцre törekv  sгöveРСКРвomпnвok f e l l К г u l n К k , цs пltКlпЛКn К kötetlensцР felц 
nвílnКk. – EРв mКi emЛer, felnövekv  iКtКl mцР tКlпlkoгik minНenfцle sгöveРfКjtп-
vКl цs sгöveРСКРвomпnnвКl. (OlвКn eг, mintСК К ЛiolяРiК ontoРeneгisnek iloРeneгist 
ismцtl  tцtelцt illusгtrпlnп; nвelvцsгetileР nвilvпn К sгinkrяniпЛКn is цl  НiКkrяniпrяl 
vКn sгя.) EРв iКtКl mК is mцР tКnul kiolvКsяs цs kösгönt s monНяkпkКt kisРвerek-
kцnt, mКjН kцs ЛЛ meРtКnul verseket, Кгonkívül ismerkeНik К leírпs, К levцlírпs, Кг ön-
életrajzírás (akár japán vagy amerikai típusú) szövegalkotási kívánalmaival, valamint 
sгemЛesül eРвkori iroНКlmi КlkotпsokkКl, esetleР törtцnelmi sгöveРekkel. EköгЛen 
maguk is észreveszik, ki rácsodálkozással, ki idegenkedéssel, hogy az a szerkesztés-
mяН, össгefüРРцsСпlя, er s koСцгiя цs koСerenМiК, Кmelвet Кг eРвkori sгöveРekЛen 
meРismernek (pl. ArКnв-verseket, К PКrКinesist, eРв KossutС-ЛesгцНet olvКsvК), mКi 
sгöveРСКsгnпlКtunktяl mпr er sen eltцr.

Aгt Сisгem, nem tцveН, Кki úРв tКrtjК, СoРв Кг emЛerisцР sгпmпrК К СКrmКНik nКРв 
korsгКkot jelenti Кг e l e k t r o n i k u s  í r п s  elterjeНцse. EЛЛen nem Мsupпn folвtКtяНni 

9 Gвűjtцsek КnвКРК цs Кг el sгяk, jeРвгetek, utяsгяk Кг КlпЛЛi nцРв kötetЛ l: erdÉlyi zsuzsAnnA 
1976. HeРвet СпРцk, l t t lцpцk. ArМСКikus nцpi imпНsпРok. – pócs ÉvA 1986. Szem meglátott, szív meg-
vert. εКРвКr rпolvКsпsok. Promцteusг Könвvek 11. Helikon KiКНя. – Tánczos vilmos 1995. Gyöngyök-
kel Рвökereгtцl. Gвímesi цs molНvКi КrМСКikus imпНsпРok. KrяnikК Könвvek, CsíksгereНК. – enyedy 
JózseF 1988. εКНпrlпttК kenвцr. (HКjНúСКНСпгi nцpköltцsгet.) – VцРeгetül meР sгeretnцm említeni nцСпnв 
СКllРКtяnk friss sгКk- vКРв sгКksгeminпriumi НolРoгКtпt, mert Лennük цrНemleРes ereНmцnвek tКlпlСКtяk 
eРвes itt цrintett tцmпkkКl kКpМsolКtosКn is. оröРНi BКrЛКrК цs FinМгiМгki BцlК К mКРпгпs цs К leveleгцs-
törtцnet kцrНцseivel, GorНos AnnК цs Hűvös ÁРnes яmКРвКr kori korreferens jelгцsekkel, GolНen Dпniel К 
hiperszöveggel foglalkozott.
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lпtsгik Кг el ЛЛ jelгett fellКгulпsi tenНenМiК, СКnem ilвen irпnвú, Нe messгeЛЛ is veгet   
Р в ö k e r e s  f o r Н u l К t n К k  nцгСetünk elцЛe. (Akпr tetsгik eг most nekünk, Кkпr nem.) 
A nyomtatott könyvvel, a vele járó rögzítettséggel, linearitással, lezárult szerkesztett-
sцРРel, К „volt” цs „vКn” sгКvКkkКl jellemeгСet  sгöveРekkel sгemЛen vКlКmi mпs je-
lentkeгik: К kцpernв n elfutя, „vКn is цs mпr ninМs is”, „volt, Нe mпris mпskцpp vКn” 
sгöveРvilпР; К luktuпlпs, К tцrЛeli moгРпs, К kКttintРКtпs, uРrпs iРцnвe Кг olvКsпsЛКn цs 
Кг eССeг iРКгoНя, СipersгöveРekkel НolРoгя sгöveРírпs; Кг újrКírСКtяsпР, Кг olvКsяi цs 
szövegalkotói tevékenység összemosódása és mindennek természetessé válása. Mindez 
minНenkцppen új sгöveРkцpet, sгöveРСeг цs СКРвomпnвКiСoг mer Лen mпs visгonвu-
lпst jelent. εeРkцrН jeleг НСet mКjН Кг is, СoРв К СКРвomпnвoгяНпs vКlяЛКn К sгöveР 
– Кг effцle sгöveР – lцnвeРi rцsгe-e. – Aг elektronikus írпssКl renНelkeг  kor korsгКk-
voltК, Кгt Сisгem, Мsupпn Кг esгköгСКsгnпlКt elterjeНtsцРцnek mцrtцkцt l foР füРРeni. 

(In: V. rAisz rózsA – h. vArgA gyulA szerk., Nyelvi és kommunikációs  
kultúrК Кг iskolпЛКn. XIII. AnвКnвelv-oktКtпsi NКpok.  
A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 212.  

BuНКpest, 1999. 179–187.)
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Nyelvi viselkedésre vonatkozó elvárások és írásba kerülésük 
 a hegyközségi szokás(jog)ok rögzítésekor

„Ha valaki [...] tisztőletlen szóval”

„HК vКlКki Кг HeРв εestert КvКРв Eskűttet, vКРв Sг l Лen vКРв uton vКРв út-
fцlen, tisгt letlen sгяvКl РвКlпгnп ok nцlkűl КnnКk ЛirsпРК NeРв forint” (1689).

1. Eг Кг iНцгett monНКt К „NвolМгКНik ArtiМulus”, К Лefejeг  pont КЛЛКn К sгКЛпlв-
гКtЛКn, „Кг melв ArtiМulusok tКrtoгnКk Кг Kis HпntКi HeРвre renН Sгerint”, s melвeket 
eРвцЛkцnt újrК kellett írni цs meРer síteni 1689-Лen, mert „Кг el mult 1687Лen itt Pпpпn 
Кг nКРi tűгЛen minН eösгve цРСtenek”. Eг Кг írпs Кrrяl is tuНяsít, СoРв eгt meРel г en 
цs mпs sг l СeРвen is volt СКsonlя „iРКгsпР”, „renН tКrtпs”, „sгцp eРвeгsцР”, s íРв 
pцlНпul К vпsпrСelвiek Кг  Somlя СeРвük „renН tКrtпsпt” К СпntКiКknКk пt is КНtпk 
(„Кг minekünk irvпn Сosгtпk”). S eгeket К sгКЛпlвokКt Лe is цpítettцk kieРцsгítцskцnt 
К kisСпntКi sг l СeРвi sгКЛпlвгКtЛК: különпllя eРвsцРkцnt keгelt tíг pontЛКn, К jяvКl 
röviНeЛЛ foРКlmКгпsmяНot is meР riгve, s Кг ereНetükre utКlя цs Кг пtvцtelt inНoko-
lя meРjeРвгцssel eРвütt: „[mivel eгt К somlяi renНtКrtпst] elolvКsvпn el ttünk mi is 
КММeptпltuk цs Кг sгerint mi is meР tКrtвuk”. EЛЛen, К korпЛЛКn К Somlвя СeРвiekre 
vonКtkoгя sгöveРЛen is volt К СпntКiКkцСoг СКsonlя, Лпr nцmileР mпs nвelvСКsгnпlКti 
körülményre valló pont, ám így természetesen a kiegészítés révén ez is átkerült a kis-
СпntКiКk sгКЛпlвКiЛК, ott is: „β. Aг ki Кг Sг l  HeРвen SгitkoгoНik Кгonis (Ő) forint”.

Ismerünk eРв rцРeЛЛi „СКntКв” sгКЛпlвsort is, „mellвeket Сelвцn СКНtКnКk Кг 
Sгöl s GКгНКk”, eг 16β9-Л l vКlя. E korпЛЛi sгöveР ereНeti rцsгe МsКk СКt КrtikulusЛяl 
пll, К tisгteletlen sгяkrяl sгяlя (fenteЛЛi nвolМКНik) Кrtikulus ninМs is meР Лenne. Vi-
sгont eЛЛen is meРvКn mпr Кг К sгöveРkieРцsгítцs (цs lцnвeРцЛen uРвКnúРв), melвet 
mпr eгen korпЛЛi irКt sгerint is [!] К „WКsКrСelвek [...] irvКn kűlНöttenek”, СoРв meР-
mutКssпk, „minemö iРКssКРРКl es mяННКl ЛiriКk Кг Sгomloi Sгölö СeРвet”. лs eЛЛen 
Кг пtvцtellel Лekerült rцsгЛen is uРвКnúРв ott К sгitkoгяНпsrяl sгяlя β. pont: „Aг ki К 
СeРвen SгitkoгяНik Кг is l. Ő.”

Kцs ЛЛ, Кг 1701/1708-Кs, Pпpпn kцsгült СelвsцРЛцli sгКЛпlвsor, Кг „öreР HКntoi 
СeРвre vКlя ProtoМollum” kцt Кrtikulust is sгentel К sг l СeРвen vКlя nвelvi viselkeНцs-
nek; Кг 1. цs К 16. К sгiНКlmКгпs körülmцnвeir l цs Лüntetцsцr l, К tisгteletlen sгяСКsг-
nпlКtrяl цs ЛírsпРпrяl sгяl. δцnвeРцЛen СКsonlя sгКvКkkКl rцsгleteгi eгt, mint КСoРвКn 
К töЛЛi korКЛeli említett vКРв említenН  sгКЛпlвгКt tesгi.

IН vel К korпЛЛКn mцР elkülönül  rцsгek, К rцРr l vКlя sгКЛпlвok meР Кг újКЛЛКk 
össгeolvКНnКk; ekkortяl eРвsцРes kцpet mutКt К sгöveР lпtvпnвК. íРв К „Kis-Uj Hпntoj 
СelsцРnek” mцР újКЛЛ renovпМiяjК (17őγ/17őŐ, PпpК) lпtsгяlКР eРвsцРes sгöveР: γ1 
sгпmoгott КrtikulusЛяl meР Лeveгet  цs гпrя rцsгekЛ l пll. A sгöveРnek Кг eРвkori-
КkkКl vКlя össгevetцsцЛ l kiНerül, Нe МsКk eЛЛ l, СoРв Кг els  kilenМ Кrtikulus К rцРi 
hántai szövegrész (az utolsó, a 9. pont éppen a tiszteletlen szókkal való gyalázkodásról 
sгяlя Кrtikulus), К követkeг  tíг К vпsпrСelвiek eРвkori somlяi sгКЛпlвsorК (meР is vКn 
Лenne, itt К 11. Кrtikulus lett К sгitkoгяНпs tiltпsК, nцРвforintos ЛírsпРolпsК). A tovпЛЛi 
(ЛiгonвпrК újКЛЛ) 1β Кrtikulus К sг l  КНпsпnКk, vцtelцnek, sгüretnek, ünneptКrtпsnКk 
stЛ. normпirяl sгяl. 176Ő-re mцР tovпЛЛi kцt КrtikulusrК lett sгüksцРük К СпntКi СeРв 
СКsгnпlКtпСoг; КСoРв СКlКНunk Кг iН Лen, eРвre töЛЛ К sгКЛпlвoгКnНя цs К sгКЛпlв.
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A sгöveРek eРвmпsЛК цpülцsцnek s eРвЛen К sгКЛпlвok meРКlКpoгottsпРпrК vКlя 
пllКnНя törekvцsnek jellemг  momentumК Кг 17őγ/őŐ-es sгКЛпlвгКt sгöveРцЛen, СoРв 
Кг eРвik Лeveгet  sгКkКsг nem mпs, mint Кmi 16β9-Лen, КгКг 1βő цvvel Кгel tt is volt: 
КnnКk leírпsК – nцmileР kieРцsгítve uРвКn, Нe К jeleniНejűsцР, eРвiНejűsцР kцpгetцt 
meРСКРвvК – , СoРв vпsпrСelвi urКimцk Кг  renНtКrtпsukКt „irvК СoггvКn”, Кгt „el 
olvКsvпn ЛeМsűletes Kis Uj Hпntoi СelsцР el t: mi is meР olvКsvпn цrНemesnek tКlпlvпn 
КММeptпltuk, цs Кг sгerint meР is tКrtвuk.” (A kieРцsгítцs – felteСet leР К sгokпs fon-
tossпРпrК tekintettel – Кг, СoРв miel tt renovпltКtott, Кг Кrtikulusok sгöveРцt elolvКstпk 
К СelвsцР el tt, КгКг К kis új СпntКi sг l tulКjНonosok fяrumК el tt is.) – A sгКЛпlвok 
szövegezésmódja is sokszor szinte változatlan marad, néhány artikulus itt (1754) is „szó 
szerint” ugyanolyan (a szavak ugyanazok, ragozásuk, írásmódjuk hasonló), mint amilyen 
1689-Лen, Кг цppen 6ő цvvel Кгel tti sгöveРЛen volt. Ilвen К fönti, Мím utпni КНКt is.

Aг КНКtok, Кmelвekr l Кг eННiРiekЛen írtКm, eРв s г ö v e Р М s o p o r t  nцСпnв tКР-
jпn pцlНпггпk Кгt, Кmi Кг eРцsгre is jellemг  (s Кmelв jellemг kr l Лesгцlni sгeretnцk, 
vКРв leРКlпЛЛ nцСпnвukrяl). εik eгek? IНetКrtoгik minНjпrt Кг is, СoРв nцСпnв sг l -
СeРвi sгКЛпlвгКt repreгentпlni kцpes sok minНent К töЛЛiek jellemг iЛ l is. лs mi mцР?

εeРjelent itt К nвelvСКsгnпlКtrК vonКtkoгя elvпrпsok (tiltпsok) kцt leРРвКkoriЛЛ 
fКjtпjК, цs olвКn mяНon, КСoРвКn töЛЛnвire sгokott: külön КrtikulusЛК iktКtott formпЛКn. 
A sгКЛпlвok пltКlпЛКn utКlnКk КгokrК К prКРmКtikКi körülmцnвekre, kommunikпМiяs 
formпkrК, melвekСeг fűг Нnek. A sгКЛпlвгКtok mКРвКr nвelvűek (kцгírпsosКk), írпsЛeli 
formпjuknКk funkМionпlпsukЛКn jelent s sгerepe vКn. A sгКЛпlвгКtokКt КrtikulusokЛК, 
pontokЛК renНeгik. A sгКЛпlвгКtok sгöveРМsoportjпn Лelül össгefüРРцseket er seЛЛen 
is mutКtя sгöveРМsКlпНok is vКnnКk. Aг eРвes sгКЛпlвгКtok sгerkeгetцt цs mКРпt К sгö-
veРцt is korпЛЛi mintпk КlКkítjпk, К sгöveРet korпЛЛi sгöveРek teljes ЛeolvКsгtпsК is 
jellemeгСeti. PrКРmКtikКi fontossпРК vКn Кг el г  vКРв К sгomsгцНsпРЛeli sгöveРek 
felСКsгnпlпsпnКk, tovпЛЛvitelцnek. Aг úгus СКРвomпnвoгяНik, eгt К sгöveРКlКkítпs цs 
foРКlmКгпsmяН СКРвomпnвoгпsпvКl is kifejeгik; Кг úгus Кг írott sгöveРЛen mКteriКli-
гпlяНik, Кг ú г u s r К  v К l я  С i v К t k o г п s  Кг írott sгКЛпlвok vilпРпЛКn sгöveРre цs 
í r o t t  s z ö v e g h a g y o m á n y r a  v a l ó  h i v a t k o z á s ként jelenik meg. E szövege-
ket КгonЛКn Кг цlet tovпЛЛКlКkítjК: keгНetЛen is К sгokпsjoРok röРгítцse volt velük К Мцl, s 
eг К kцs ЛЛiekЛen is meРmКrКН, íРв sгüksцР sгerint kieРцsгítik, mяНosítjпk, КktuКliгпljпk 
К sгКЛпlвгКtokКt. (OlвКsmi eг, mint К mКi üРвvцНi iroНпk РвКkorlКtК: sгöveРmintпkЛяl 
НolРoгnКk, КkпrМsКk Кг eРвkori – iН vel К sг l СeРвeknek is НolРoгя – Нeпkok. Terüle-
tenkцnt цs iroНКМsoportonkцnt e mintпk mК is el-eltцrnek eРвmпstяl Лiгonвos НolРokЛКn, 
Нe пltКlпЛКn eгekЛe К mintпkЛК цpítik Лele Кг Кktuпlis sгerг Нцsek eРвeНi rцsгleteit.)

2. A s г l С e Р в i  s г К Л п l в г К t o k  vКРв Кrtikulusok, СeРвtörvцnвek, СeРвköг-
sцРi törvцnвek К sг l sРКгНпk joРi visгonвКit, sг l termelцssel kКpМsolКtos tevцkenвsц-
Рeit цs sгemцlвes mКРКtКrtпsпt sгКЛпlвoгя el írпsok, köteleг  цrvцnвűnek tКrtott, sгКnk-
Мionпlt normпk. A 1Ő–16. sгпгКНЛКn eгek írКtlКn sгКЛпlвok, К 17. sгпгКН elejцt l КгonЛКn 
– eРвre РвКrКpoНя sгпmЛКn (К 18. sгпгКНЛКn mКjН meРвei sгerveгettsцРРel is) – írпsЛК 
kerülnek; Кг írott Кrtikulusok normКtív el írпsok, törvцnвkeгцsre, ítцletСoгКtКlrК, Лün-
tetцsre КlКpot КНя sгöveРek. – A „СeРвköгsцРek” vКРв korКЛeli sгяСКsгnпlКttКl inkпЛЛ 
„СelвsцРek”, „СeРвsцРek”, „СeРвЛцli СelвsцРek” (l. лРet : Sг l СeРвi sгКЛпlвгКtok β9) 
К sг l sРКгНпk területi köгössцРei цs intцгmцnвei (olвkor: veгet sцРei) is. Autonяm in-
tézmények, függetlenek a falu közigazgatásától, és függetlenek igyekeznek lenni a földes-
úri Лefolвпstяl; pКrКsгti önkormпnвгКtok, köгössцРi renН цrvцnвesül Лennük, leРКlпЛЛis 
sokukЛКn, kivпlt К Dunпntúlon. – A sг l СeРвi sгКЛпlвгКtokrяl, СeРвköгsцРi törvцnвek-
r l лРet  εelinНК forrпskiКНvпnвКiЛяl цs kutКtпsКiЛяl tuНunk mК mпr jяl tпjцkoгяНni. 
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εinНen КНКtom innen vКlя (лРet : Sг l СeРвi sгКЛпlвгКtok; лРet : HeРвtörvцnвek), 
цvsгпmuk КlКpjпn ott meРtКlпlСКtяk. Amit nem sikerült К sгКЛпlвгКtokЛяl kiolvКsnom 
(f leР К sгКЛпlвгКtok joРi termцsгetцre s rцsгЛen keletkeгцsükre vonКtkoгяКn), КrrК is 
nКРвrцsгt fцnв Нerül лРet  írпsКiЛяl (vö. К Sг l СeРвi sгКЛпlвгКtok kötet Beveгet je).

TeСпt К 17–18. sгпгКНЛКn kiКlКkul eРв sКjпtos funkМiяjú, meРСКtпroгott tпrsКНКlmi-
РвКkorlКti МцllКl lцtreСoгott цs ennek meРfelel en kiКlКkított sгöveРsКjпtsпРokkКl Лírя 
sгöveРМsoport. A köгцpmКРвКr korЛКn, К СeРвköгsцРi sгКЛпlвok írпsЛК kerülцsцnek keг-
Нeteinцl, mКjН írпsЛК röРгülцsцnek iНejцn vКРвunk, Кmikor is Кг effцle sгКЛпlвoгпsnКk 
eг lett К formпjК, Кг írott, СКРвomпnвoгКnНя цs iН nkцnt meРújítКnНя, pontokЛК tКРolt 
mКРвКr nвelvű sгöveР (mint joРsгerű СivКtkoгпsi КlКp). OlвКn sгöveРМsoportrяl vКn sгя 
teСпt, melвet körülСКtпrolСКtя funkМiя jellemeг: К sг l СeРвi цlet sгokпsКinКk цs elvпrпsК-
inКk n o r m К t í v  Р в ű j t e m ц n в e . Eг К funkМiяjК КНtК meР Кг ilвen sгöveР, К СeРвЛцli 
Кrtikulusok korКЛeli jelent sцРцt. FontossпРпt kifejeгtцk К s г ö v e Р Л e  Л e l e f o Р К l -
m К г v К  is, Кг e l г m ц n в s г ö v e Р e k r e  v К l я  С i v К t k o г п s s К l  is, цs КггКl is, 
СoРв цvente töЛЛnвire kцtsгer is felolvКstпk К СeРвnцpnek, mцРpeНiР nem КkпrСol, СКnem 
пltКlпЛКn kint К Sг l СeРвen, К Сelвsгín, К sгituпМiя nвomКtцkosítя erejцt is felСКsгnпlvК.

puszTAi Ferenc К köгцpmКРвКr kor mКРвКr nвelvСКsгnпlКtпnКk jellemгцsцr l 
szólva kiemelte azt, hogy a kor az írott nyelvváltozat kiformálódásának kezdete, s így a 
nвelvvпltoгКtok (Лesгцlt, írott) köгötti új visгonв formпlяНпsпц is, Сisгen köгülük vпlКsг-
tКni, ket vпltoРКtni leСetett mпr, s eг „mКjН kivпlКsгtпsrК kцsгtet  mintпt” is КН (pusz-
TAi β00Ő). A kivпlКsгtпs eЛЛen (vКlКmint mпs СКsonlя, reРulпгя Мцlú) sгöveРМsoportЛКn 
meРtörtцnt, цs СКmКr eРвцrtelművц vпlt Кг írott vпltoгКt, К mКРвКr nвelvű írott vпltoгКt 
els ЛЛsцРe. εКРвКrпгКtК К sгöveР СКsгnпlКtпnКk termцsгetцЛen vКn. Eг К nвelvvпltoгКt 
felelt meР joЛЛКn – Кг írпsЛelisцР terjeНцsцnek ennek К sгКkКsгпЛКn mпr – КnnКk Кг iРцnв-
nek, Кmelвet Кг цlet, К sг l СeРвi köгössцР tevцkenвsцРцnek sгКЛпlвoгпsК meРkívпnt.

SгКЛпlвok, melвek meНerЛe terelik К minНennКpok vitКtСКtя НolРКit, sгКЛпlвok, 
melвekСeг iРКгoНni kell, melвeknek meРsгeРцse Лüntetцst vonСКt mКРК utпn: КССoг, 
СoРв Сoггпjuk (цs Л vül  körükСöг vКРв mяНosulпsКikСoг) iРКгoНni leСessen, Кг kell, 
СoРв ismerje, цrtse, jяl meРцrtse minНenki, Кkit illet, КгКг, СoРв К sгokпsokЛКn цs sгяЛКn 
цl  joРok цs elvпrпsok most mпr írott (цs mКРвКr sгöveРű) formпt öltsenek. Eгekre К 
pontokra rá lehet mutatni, rájuk lehet hivatkozni, ezek alapján lehet szükség esetén vi-
tКtkoгni, meР ítцletet Сoгni, ЛírsпРolni.

Aг í r п s Л К  t ц t e l n e k  s г e r e p e  v К n , Кг írott sгöveР írпsЛeli mivoltпnКk pe-
НiР jelent sцРe, цrtцke. Attяl sгКЛпlв К sгКЛпlв eРв iН  utпn mпr, СoРв leírjпk цs Лeírjпk 
К sгКЛпlвok köгц. Amint Кг цlet új Сelвгetet teremt, sгКЛпlвoгКnНяt, К sгКЛпlвt is meР 
kell Кlkotni, írпsЛК tenni, új Кrtikulust tenni К rцРiekСeг. Amikor К lovКk füveгtetцsц-
nek mяНjКiЛяl töЛЛ emЛernek РonНjК tпmКН, Кkkor új renНet kell kiКlКkítКni (167Ő, 
NКРвsг l si-СeРв), цs ennek Кг К mяНjК, СoРв le kell írni, s К töЛЛi sгКЛпllвКl eРвütt 
irКtЛК foРlКlni. (Akkor is, СК Кг új renН цs Кг КССoг veгet  РonНok leírпsК feltűn en 
СossгКЛЛ, körülmцnвeseЛЛ, neСцгkeseЛЛ sгöveРet ereНmцnвeг К МsКtlКkoгtКtott, mпr 
rцР kiцrlelt, Лevпlt meРfoРКlmКгпsú röviНeЛЛ КrtikulusokцСoг kцpest.) – HК Кг Кrtikulu-
sok tűгЛen össгeцРtek, СiпЛК ismerik ket, újrК kell írni, mert eгпltКl kell meРer síteni 
ket (l. fent, PпpК). – HКsonlяkцpp, СК „Кг sok СпЛorúsпРos iН kЛen [...] КrtiМulusink 

[...] eltцveНtenek цs elvesгцnek fКlunknКk, lКkosinКk цs eleinknek keгektül”, Кгt pяtolni 
kell, КгКг írпsЛКn meР kell újítКni, mivel „mi is Кгon törvцnвes КrtiМulusokkКl КkКrunk 
цlni [...] mint ennek el tte rцРi eleink” (161Ő/169Ő, Sг l sКrНяi-СeРв). Eгt Кг el Нök 
írпsК, sгöveРe is el seРítСeti. A СelвЛцli, КvКРв К sгomsгцНos СeРвЛцli el гmцnвsгöveРre 
СivКtkoгпs К sгöveР (= sгКЛпlв!) Сitelцt er síti. A СпntКi Кrtikulusok Somlя СeРвi rцsгц-
nek törtцnete (l. fent) is eгt mutКtjК, Нe РвКkori К СКsonlя eset (vö. лРet : Sг l СeРвi 
sгКЛпlвгКtok Ő9–ő0) К FestetiМs-urКНКlomСoг tКrtoгя sгöveРМsКlпНЛяl is.
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Az úzusra hivatkozni már írott szövegre hivatkozással lehet, a jog folytonosságát 
Кг írott sгöveРekц er síti. Aг úгus folвtКtСКtяsпРК – К sгöveР folвtКtКnНяsпРК. Amint 
eРв rцРi sгokпsjoР írott Кrtikuluskцnt jelent mпr СКtяer t, olвkцppen eРв újКЛЛ sгКЛпlв-
гКt is úРв lesг kell en СКtпlвos, СК vКlКmikцpp Лeöleli Кг el г  sгöveРet. E sгöveРМso-
portЛКn К sгöveРСКРвomпnвoгяНпs К sгКЛпlвoгott цlet folвtonossпРпt КlКpoггК meР. – 
Aг el гmцnвsгöveРСeг vКlя ilвen visгonвt К sгöveР funkМiяjК, tпrsКНКlmi sгerepe КlКkí-
tottК ki. E visгonв jelгцsцre töЛЛfцle mяНjuk is volt. εКРК К rцРi sгöveР Лeцpítцse is ilвen, 
s e Мцlt sгolРпljК, СК eгt kell  mКРвКrпгКttКl kísцrik (l. fent, 1689). TцnвleРes sгöveР-
Лeцpítцs Сelвett leСet sгКvКkkКl is kiцpíteni К kКpМsolКtot, utКlvК (Кkпr Кrtikuluson Лelül, 
Кkпr Лeveгetцsükkцnt) К rцРiek sгКЛпlвКirК, jeleгve eггel К folвКmКtossпРot: „A rцРi 
sгokпs sгerцnt” (1669); „Кг Лц vett jя цs Нitsцretes renН tКrtпs summпs kцppen meР mК-
rКНСКsson” (17ő1); „К’ rцРСi Sгokпs Sгerцnt КnnКk iРКssпРпvКl КkКrnКnКk цlni” (1701); 
„εintСoРв Кг is ususпЛКn volt К СeРв nцpnek [...] εintСoРв örökkц eг is ususКЛКn volt” 
(16βő [?]); „eгutпn eг HeРвЛцli iРКssпРnКk folвtКtпsпЛКn [...] rцРi Лe vett SгokпsokСoг 
КlkКlmКгtКtott [...] renНelцseket [...] КttКm ki” (1767, K СeРв). 

Összegezve: A szövegazonosság, a szövegfolytonosság, a régi artikulusokhoz való 
– írпsЛКn is töЛЛ mяНon kinвilvпnított – СűsцР, Кг eРвes sгКЛпlвpontok meРtКrtпsК цs К 
pontokon Лelül К sгöveРeгцsmяНok leСet sцР sгerinti meР rгцse: К sгКЛпlв цrvцnвessц-
Рцnek цs СКtяerejцnek rцsгe. A sгöveРek keletkeгцsцnek цs К СeРвköгsцР цletцЛen vКlя 
funkМionпlпsпnКk sгoros, ok-okoгКti visгonвК vКn. E sгöveРМsoport НiКkrяniпjпЛКn К 
szövegegyezések és jórészt a szövegszerkezetek is pragmatikailag indokoltak. A szö-
veРvКriпnsok lцtцn túl К vКriпnsok СКsonlяsпРК is К tпrsКНКlmi РвКkorlКtЛКn Рвökereгik. 
– A trКnsгteбtuпlis jelensцРek itt К sгöveРek törtцnetцЛ l, törtцnetisцРцЛ l mКРвКrпгКn-
Няk, vКlКmint К sгöveРek funkМionпlпsпЛяl követkeгnek.

3. Ilвen termцsгetű sгöveРekЛe, effцle sгКЛпlвoгпsЛК illesгkeНnek Лele К n в e l v i 
v i s e l k e Н ц s t  illet  elvпrпsok.

A sг l СeРвi sгКЛпlвгКtok tпrsКНКlmi цs sгöveРtörtцneti Спttere ott пll Кг e sгК-
ЛпlвгКtokЛК ЛeiktКtott, nвelvСКsгnпlКtrК irпnвulя Кrtikulusok möРött is; íРв К nвelv-
СКsгnпlКti sгКЛпlвok sгempontjпЛяl is цrНemes iРвelni КrrК, СoРв teСпt sгöveРМsКlпНok 
vКnnКk, melвek tКrtКlmКггпk ket, пtКНjпk, пtvesгik ket eРвik sг l СeРв sгКЛпlвгКtп-
Ляl К mпsikцЛК, СoРв olвКn sгКЛпlвsorЛКn foРlКlnКk Сelвet, melвeket К rцРi iРКгsпРok, 
meР rгenН  rцРi sгokпsok sгüksцРes folвtКtяinКk tekintenek. лs Кmelвeket fцlцvente 
felolvasnak az egész hegynép számára, nyomatékot adó szituációt teremtve. Meg nem 
utolsяsorЛКn: Кmelв sгКЛпlвok ЛetКrtпsпt el moгНítКnНя К sгКЛпlвгКtЛК ЛelefoРlКltпk К 
ЛírsпРok mцrtцkцt is: Спnв forint, Спnв pцnг КvКРв Спnв МsКpпs. 

NвelvСКsгnпlКtrК vonКtkoгя min sítцs töЛЛ цs töЛЛfцle vКn К sг l СeРвi sгКЛпlв-
гКtok (цs СeРвköгsцРi törvцnвek, meРвei stКtútumok) КrtikulusКiЛКn. EРвkorú, köгцp-
mКРвКr kori nвelvi viselkeНцsre vonКtkoгя el írпsok, kortпrsi kívпnКlmКk eгek: СoРвКn 
цs f kцppen СoРвКn ne Лesгцljenek köгössцРük tКРjКi. A nвelvСКsгnпlКtrяl sгяlя пllпs-
foРlКlпsok sКjпtos körцt lпtСКtjuk meР Лennük: sгűkeЛЛ köгössцРek (eг esetЛen Кutonяm 
irпnвultsпРú, intцгmцnвkцnt is műköН , termel -РКгНпlkoНя sг l Лirtokosok) kereteket 
sгКЛnКk sКjпt mКРuk sгпmпrК, írпsЛК röРгített (joРi цs) mКРКtКrtпsi sгКЛпlвгКtok formп-
jпЛКn, eгek pontjКi köгц illesгtenek nвelvСКsгnпlКtot цrint eket is, nemeРвsгer önпllя 
Кrtikuluskцnt. – TuНjuk, СoРв voltКk mпs területek is, КСol sгintцn meРjelentek ilвenek: 
МцСsгКЛпlвok, uНvКri meР kКtonКi renНtКrtпsok stЛ., s СoРв minНemöРött ott пlltКk К vКl-
lпsi pКrКnМsok цs tilКlmКk, illetve Кг eгekre is цpít  vilпРi törvцnвkeгцsek; цs tuНunk Кr-
rяl is, СoРв К különfцle sгöveРek e sгцleseЛЛ körЛen is eРвmпsnКk mintпul sгolРпlСКttКk.
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puszTAi Ferenc említett el КНпsпЛКn цs eРвik korпЛЛi tКnulmпnвпЛКn felСívjК К 
iРвelmet КrrК, mКi vitпinkrК is utКlvК – цs puszTAi megállapításait érvként csatlakoztat-
СКtjuk oНК –, СoРв К nвelvСКsгnпlКtot, sКjпt koruk nвelvСКsгnпlКtпt min sítettцk eleink 
is, К köгцpmКРвКr korЛКn цl k is tettцk eгt, цrtцkeltek, meРítцltek, elítцltek. S uРвКn tuНяs 
СoггппllпssКl РrКmmКtikпkЛКn is, пm eгeket meРel гve vКРв СКtяkörükön kívül is: eРв-
rцsгt különfцle renНelkeгцsekЛe iktКttпk elvпrпsКikКt, mпsrцsгt verЛпlisКn is kifejeгtцk 
vцlemцnвüket. A korКЛeli írпsЛelisцР nцСпnв jellemг  sгöveРМsoportjпЛяl kielemeгСet   
(l. К peres irКtok, Лosгorkпnвperek puszTAitяl iНцгett pцlНККnвКРпt is), СoРв melв Лe-
sгцНmяНot, sгяСКsгnпlКtot ítцltцk el, Кkпr olвКn mцrtцkЛen, СoРв perЛeli kцnвsгerű iНц гц-
sük Сöг menteРet г  formulпkКt renНsгeresítettek, s Кkпr olв er vel, СoРв К Лosгor kпnв-
sággal vádolhatóság fontos részeként jelenítették meg az ilyen kifejezéseket (pusz TAi 
2004, 1999).

A n в e l v С К s г n п l К t o t  цrint  sгöveРrцsгek К sг l СeРвi sгКЛпlвгКtokЛКn eРв-
rцsгt К ЛesгцНmяНrК, sгяСКsгnпlКtrК vonКtkoгnКk, mпsrцsгt КгokКt Кг eljпrпsokКt írjпk 
le, КmelвekЛen К ЛesгцНnek цs Кг írпsnКk (irКtnКk) fontos sгerepe vКn.

Termцsгetesen eг utяЛЛiКkЛКn sem МsКk leírnКk, СКnem el írnКk, Лiгonвos ЛesгцН-
Мselekvцseket sгКЛпlвoгnКk, kommunikпМiяs körülmцnвeket rцsгleteгnek. Beleírtпk К 
sгКЛпlвгКtokЛК, СoРв Кг КrtikulusokКt fel kell olvКsni (цs СoРв Спnвsгor meР mikor), 
hogy azt meg kell hallgatni (kiknek), s hogy hol, mely helyeken történhet mindez. Szó 
vКn К sгКЛпlвpontokЛКn Кrrяl, СoРв ki mikor köteles ЛevКllпst tenni, СoРв Сol, ki mikor, 
kinek, mir l цs СoРвКn köteles sгяlni (vö. tпjцkoгtКtпs, ЛeСívпs, üгenцs). SгКЛпlвЛК ke-
rül, ha a választottaknak hitet, esküt kell tenniük (kinek, miért, hogyan), és néhányszor 
köгlik is К СeРвmesteri vКРв К СeРвЛírяi eskü sгöveРцt („HeРв εesterek Esküvцsцnek 
Formája”), „tartoznak az Hitet eképpen le tenni” (1764).

A ЛesгцНmяН, К sгяСКsгnпlКt kívпnt meНerЛen tКrtпsпt Мцlгя sгКЛпlвok is kцtfцlцk 
tartalmuk szerint: vannak a káromkodást, istenkáromlást tiltók, és vannak az egymással 
sгemЛeni nвelvi viselkeНцsr l sгяlяk, töЛЛnвire sгintцn tiltя jelleРűek. Aг 1689-Л l 
vКlя, írпsom elejцn Сoгott kцt pцlНК köгül К β. Art. Кг els t, К 8. Art. К mпsoНikКt pцl-
НпггК, s eРвЛen Кгt is, СoРв eгek külön-külön КrtikulusЛК is sгoktКk kerülni, minНkett  
(цs Кkпr töЛЛ ilвen tцmпjú is) rцsгe leСet eРвetlen sгКЛпlвгКtnКk. εutКtjпk Кгt is, СoРв 
sгКЛпlвok sorrenНisцРцt joЛЛпrК nem tКrtКlmuk vКРв jelent sцРük sгКЛjК meР, СКnem К 
sгКЛпlвsгöveР eРвeНi törtцnete.

A k á r o m l ó  s z a v a k  tiltása nem jelenti (itt sem jelenti) azok leírását, megfogal-
mКгпsuk inkпЛЛ пltКlпnos, Лпr Сelвenkцnt Кгцrt meРneveгik Кг adta, teremtette kört, ki-
emelten is elítцlenН kцnt. PцlНпul „vКlКki К’ СeРien sitkoгoНik КtК teremteti СКmis lelkü 
КkКr resгeРС korКЛКn КkКr joгКn korКЛКn [...] СКrminМгКt CКpiКnКk rКitК” (1701); „vКlК-
melв [...] emЛer КttпvКl, teremtettцvel цs e fцle Isten ellen vКlя sгяkkКl kпromkoНцk [...] 
Ő0 pпlМгК [...] vКРв Ő forint” (17ő1); „СК К kпromkoНпs nКРв ’s mivel КНtК teremtettцvel, 
’s mпs sгörnвű СКjКt ЛorгКsгtя kifejeгцsekkel tetцгtetik’ (1800). A tiltпs er s, К Лüntetцs 
КгokrК is kirяСКtя, Кkik „mпsokКt К kпromlпsrК, vКРв verekeНцsre [...] ЛíгtКtnКk цs in-
Рerelnek” (uo.), illet leР КrrК, „Кг ki СКlljК s Лц nem monНjК Кг СeРвmesternek”, ti. СК 
valakik „adtával és teremtettével szitkozódnak” (1694).

Az egymás iránti t i s z t e l e t t e l  s z ó l á s , azaz „tiszteletlen szóval” nem szólás 
iРцnвeinek meРfoРКlmКгпsпЛК is ЛelekerülСet К kпromlпsok цs Кг eРвцЛ sгiНКlmКгпsok 
meРkülönЛöгtetцse, КгКг СoРв „Isten ellen vКlя [...] förtermessцРeket цs kпromkoНпsokКt” 
monН-e vКlКki feleЛКrпtjпrК, КvКРв „mКskцp sгiНКlmКггК s’ motskollвК” (17ő9, vö. 17γγ).

A tiltпsok termцsгetesen МsКk К sг l СeРвre vonКtkoгСКtnКk, mцРis К sгöveР is 
jelгi eгt. εert nemМsКk К РКгНпknКk sгяlnКk, СКnem mпsoknКk is, Кkik К sг l Лen цs 
útjКin jпrnКk: К kпromkoНя „СК iНeРen volnК is, Кгцrt el nem enРeН Нik” (16βő [?]), 
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uРвКneг К Сelвгet „СК vКlКmelв РвКrlя Кssгonв emЛerek eРвmпst meР moМskollКk” 
(17ő1). лs: „SгemцlвvпloРКtпs nцlkül” jпr Лüntetцs, mint eРвes sгКЛпlвгКtok СКnРsú-
lвoггпk, Кkпr „nemes emЛer”, Кkпr „pКrКsгt emЛer” vКРв „polРпr emЛer”, Кkit цrint.

A feleЛКrпtok, Кkik irпnt К nвelvi mКРКtКrtпst sгКЛпlвoггпk, töЛЛfцlцk. El sгör is К 
„СeРвnцpes emЛerek” mКРuk, К „fele ЛКrпt” цs К sг l Лeli „SгomsгцН” meР К töЛЛiek, 
К sг l sРКгНК vКРв К viНцki emЛer; k Кгok, Кkiket nem sгКЛКН sгiНКlmКгni, ЛeМsmц-
relni, velük pпntolяНni. KiemelkeНik КгonЛКn – К sгöveРeгцsЛen is, К ЛírsпР nКРвoЛЛ 
mцrtцkцЛen is – К СeРвЛírя, К СeРвmester (s Кг esküНtek) tisгteletЛen tКrtКnНяsпРК К 
nвelvСКsгnпlКt vonКtkoгпsпЛКn is. k felelnek К sгКЛпlвгКtЛeli Кrtikulusok ЛetКrtКtпsп-
цrt, цs íРв tisгtjüknцl foРvК sem leСetsцРes Сoггпjuk „feslett nвelvessцРЛűl” (17őγ, vö. 
180γ) forНulni, ket íРв kiseЛЛíteni, meРСКmisolni, meРsгiНni.

A „feslett nвelvessцР” minНenfцle formпjК ellen Сoгott sгКЛпlвok, tiltпsok: nвomК-
tцkos elvпrпsok. A ЛetКrtпsukrяl (mint КСoРв К töЛЛi sг l СeРвi sгКЛпlвцrяl is) keve-
set tuНСКtunk. A nвomКtцkot К sгКЛпlвsгöveРek elítцl  sгяСКsгnпlКtК (feslett; mocskol; 
förtelmes; tiszteletlen, illetlen és mocskos sгók), olykor az önálló artikulus, no meg a 
ЛírsпРolСКtяsпР КНjК. A РвКkori nцРвforintos össгeР meР К (pцnггel is meРvпltСКtя) 
neРвven МsКpпs elцР komolв ЛírsпРnКk tetsгik nвelvСКsгnпlКtцrt, Лпr e sгпmok (цs mцР 
nцСпnв vКriпnsuk) РвКnúsКn пllКnНяКk sok цvtiгeН múltпn is, ЛiгonвпrК СКРвomпnвo-
гяНnКk, sгöveРeikkel eРвütt. A ЛírsпРolпsok meРtörtцntцr l itt sinМs Сírünk, К ЛírsпРok 
mцrtцkцnek össгevetцsцЛ l КгonЛКn mцРis fцnв НerülСet Кг КrпnвokrК, КrrК, СoРв К 
sгКЛпlвгКttКl цl k sгemцЛen mi milвen súlвosnКk lпtsгСКtott. A sгКЛпlвsгöveРЛ l íРв 
kiНerül, СoРв СoРвКn Кrпnвlik К nвelvСКsгnпlКti vцtsцР К töЛЛiСeг. Sokuknпl nКРвoЛЛ, 
töЛЛekkel eРвenl . A sгitkoгяНпsok цs К СeРвmester irпnti tisгteletlen sгяk Лüntetц-
sének szokásos mértéke (4 forint) gyakran megegyezik a verekedésével (még ha vért 
ereszt valaki, akkor is!), máskor a hamis esküvéssel. És szintén gyakori, hogy a nyelv-
СКsгnпlКti vцtsцРek sгКnkМiяjК Кгonos К sг l Лeli lopпsokцvКl. ÍРв К СпntКi Кrtikulusok 
közt is, például a felül idézett 2. Art. után ez következik: „3. Az ki lopás képpen, az 
fölНЛűl Sг l  vesгsг t vonsгon fel КnnКk ЛírsпРКis (Ő) forint” (1689); l. mцР: „Aг ki Кг 
Sг l Лűl oltovКnt, vКРв iКtКlt lop el, КvКРв Sг l  vesгsг t vonsгon fel, Лüntetese neРв 
forent” (1701/1708, vö. 17őγ,176β stЛ.).

A „СК vКlКki Кг СeРв εestert [...] tisгt letlen sгяvКl” keгНetű, fent К Мím utпn iНцгett 
Кrtikulus minНen kifejeгцsцnek цrНemes nвomпЛК sгeР Нni, minНeРвik möРött sг l Сe-
Рвi sгКЛпlвoгпsok пllnКk, цs minНeРвik möРц töЛЛ (körülmцnвeket illet  цs kifejeгцsЛe-
li) vКriпns sorКkoгik. NцСпnвukrК itt sor is került; Лefejeгцsül mцР Кnnвit, СoРв К tiltпs 
formпjú elvпrпsok mellett vКnnКk jКvКslКtok is Кг ill  nвelvi viselkeНцsre. Ilвen К СeРв-
mester meРsгяlítпsпrяl sгяlя, itt követkeг  sгöveРrцsг, illet leР ennek nцСпnв vКriпnsК.

A sг l СeРвek СКsгnпlКtпnКk renНjцСeг tКrtoгott Кг is, СoРв К sг l k КlКtti, sг l k 
melletti utКkon ne össгevissгК jпrjКnКk. EРвetlen kivцtel volt – s eг kommunikпМiяs 
jelleРű. HК „HeРв Birяt, Esküteket, цs HeРв εestereket” lпtnКk meР, Сoггпjuk oНК-
meСetnek „minНen JпmЛorok” (17ő8, SomoРв vпrmeРвe), s t, uРвКnennek Кг Кrtiku-
lusnКk eРвik korпЛЛi (1701/1708, ZКlК vпrmeРвe) vпltoгКtК sгerint ket meР is kell ott 
sгяlítКni. HКНН iНцггem eгt СossгКЛЛКn (Кг ErНцlвi mКРвКr sгяtörtцneti tпr КНКtКin КmúРв 
is meРtКnultuk цrtцkelni К СossгКЛЛ sгöveРkörnвeгetet), mintСoРв К töЛЛ sгКЛпlвгКtЛКn 
is meРjelen  цs frКгeolяРiпjukКt is jяl riг  Кrtikulusok köгül vКlя: „1’Лen: εivel Кг 
sok пll utКk iРen kпrossКk Кг sг l knek, Кгцrt vцРeгtük СoРв minНen EmЛ r Кг e  reРi 
uttвпt, melвlвen Sг leiцСeг sгokot iпrnвi, Кгt tuРвК цs Кгon jпrjon, КvКРв Sг l  K гen 
vКlo iРКг uton mennвen Кг СouК uttвК vКРвon, onnКnН se’ imiНe, se КmoНК, sem joЛrК 
se’ ЛКlrК ki ne tцrjen, СКnem СК HeРв εestert КvКРв Eskűttet lпtnК Кsгt tКrtoгik meРС 
SгяlitКnвi, КСoг sгКЛКН jпmЛornКk mennвi”.
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2003.

— Variánscsoportok, változáscsoport: Az neki, tehoггád típusú variáns mint az óma-
РвКr írпsЛelisцРen Лelüli meРosгlпs eРвik eleme. In: HКjНú εiСпlв – Kesгler BorЛпlК 
szerk., Kösгönt  könyЯ Kiss Jen  60. sгületésnapjára. ELTE Magyar Nyelvtudományi 
цs FinnuРor Intцгete – εКРвКr NвelvtuНomпnвi TпrsКsпР, BuНКpest, β00γ. 91–9Ő.

— εonНКttörtцnet. Aг яmКРвКr kor. In: Kiss Jen  – PusгtКi FerenМ sгerk., Magyar 
nyelvtörténet. Osiris KiКНя, BuНКpest, β00γ. Ő8γ–ő60. (VпltoгКtlКn kiКНпs: β00ő.)

— SгöveРtörtцnet. Aг яmКРвКr kor. In: Kiss Jen  – PusгtКi FerenМ sгerk., Magyar 
nyelvtörténet. Osiris KiКНя, BuНКpest, β00γ. ő61–ő76. (VпltoгКtlКn kiКНпs: β00ő.)

— εonНКttörtцnet. A köгцpmКРвКr kor. In: Kiss Jen  – PusгtКi FerenМ sгerk., Magyar 
nyelvtörténet. Osiris KiКНя, BuНКpest, β00γ. 67Ő–690. (VпltoгКtlКn kiКНпs: β00ő.)

— SгöveРtörtцnet. A köгцpmКРвКr kor. In: Kiss Jen  – PusгtКi FerenМ sгerk., Magyar 
nyelvtörténet. Osiris KiКНя, BuНКpest, β00γ. 691–69γ. (VпltoгКtlКn kiКНпs: β00ő.)

— εonНКttörtцnet. Aг újmКРвКr kor. In: Kiss Jen  – PusгtКi FerenМ sгerk., Magyar 
nyelvtörténet. Osiris KiКНя, BuНКpest, β00γ. 770–77ő. (VпltoгКtlКn kiКНпs: β00ő.)

— SгöveРtörtцnet. Aг újmКРвКr kor. In: Kiss Jen  – PusгtКi FerenМ sгerk., Magyar 
nyelvtörténet. Osiris KiКНя, BuНКpest, β00γ. 776–777. (VпltoгКtlКn kiКНпs: β00ő.)

— εonНКttörtцnet. Aг eРвsгerű monНКtok. Aг újКЛЛ mКРвКr kor. In: Kiss Jen  – Pusг-
tai Ferenc szerk., Magyar nyelvtörténet. BuНКpest: Osiris KiКНя, β00γ. pp. 8γ8–8Ő6.  
(Változatlan kiadás: 2005.)

— SгöveРtörtцnet. Aг informКtikК korпnКk sгöveРei. Aг újКЛЛ mКРвКr kor. In: Kiss 
Jen  – PusгtКi FerenМ sгerk., Magyar nyelvtörténet. Osiris Kiadó, Budapest, 2003. 
8Ő7–8Ő9. (VпltoгКtlКn kiКНпs: β00ő.)

2006.

— Nвelvi viselkeНцsre vonКtkoгя elvпrпsok цs írпsЛК kerülцsük К СeРвköгsцРi sгo-
kпs(joР)ok röРгítцsekor. In: εпrtoni AttilК – PКpp KornцliК – Slíг εКriКnn sгerk., 
101 írás Pusгtai Ferenc tisгteletére. BuНКpest, ArРumentum KiКНя, β006. 96–10β.

2011.

— CгКmЛel SКmu – vissгКtekintцs. CгКmЛel SКmu К mКРвКr nвelvtuНomпnвЛКn. (SК-
muel CгКmЛel – Retrospektívnв poСl’КН. SКmo CгКmЛel v mКН’Кrskej linРvistike.) 
In: Zsilák Mária szerk., JaгykoЯedné dielo Sama Cгambela – Cгambel Samu nyel-
vészeti életműЯe. OperК SlКviМК BuНКpestinensiК. BКlКssi KiКНя, BuНКpest. 11–γ0.

2015.

— EmlцkeгetЛen meРtКrtпs: sгöveР цs СКsгnпlКtК. KöгössцРi sгКЛпlвoгпsok sгöve-
Рei Кг írпsЛelisцРük elejцn. In: BпrtС ε. Jпnos – BoНя CsКnпН – KoМsis ZsuгsКnnК 
szerk., A nyelЯ dimenгiói. Tanulmányok Juhásг Deгs  tisгteletére. ELTE BTK, Bu-
НКpest, β01ő. Őγ–őβ.
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Zelliger Erzsébet köszöntése

ZelliРer ErгsцЛet 19Őő. jКnuпr 11-цn sгületett К felviНцki Somorjпn. 1969-Лen Кг 
Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett egyetemi diplomát magyar nyelv és iro-
НКlom tКnпri sгКkon. εКРвКr nвelvtörtцnetЛ l speМiпlis kцpгцsЛen rцsгesült. 

DiplomпjпnКk meРsгerгцse яtК Кг EδTE BölМsцsгettuНomпnвi KКrпn oktКt, 1969–
1970 között II. számú Magyar Nyelvészeti Tanszékének, majd az átszervezés után a 
Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárástani Tanszékének (mai nevén Magyar Nyelvtörté-
neti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék) kutatója és oktatója: gyakornokként 
(1969–1970), tКnпrseРцНkцnt (1970–1979), КНjunktuskцnt (1980–1991), mКjН eРвetemi 
НoМenskцnt (199β–). 199γ цs 1999 köгött яrККНяkцnt К Pпгmпnв Pцter KКtolikus EРвe-
temen is tКnított. AlКpítя tКРjК цs oktКtяjК Кг EδTE Nвelvцsгeti Doktori IskolпjпnКk. F  
oktatási területei a nyelvtörténet, a szociolingvisztika és a dialektológia.

KupusгinК nвelvjпrпsпnКk iРerКРoгпsi renНsгerцr l írt Нoktori НissгertпМiяjпt 197ő-
Лen vцНte meР. 1990-Лen A mКРвКr iРetövek törtцnete К XVI. sгпгКН köгepцiР Мímű цrte-
kezésével kandidátusi fokozatot szerezett.

199γ цs 1996 köгött яrККНяkцnt К Pпгmпnв Pцter KКtolikus EРвetemen is tКnított, köг-
reműköНött Кг eРвetem nвelvцsгeti oktКtпsi proРrКmjпnКk цs követelmцnвrenНsгerцnek 
kiКlКkítпsпЛКn. A β00ő–β006-os tКnцv tцli sгemesгterцЛen К ЛцМsi eРвetem venНцРoktКtяjК.

TöЛЛ tuНomпnвos tпrsКsпРnКk, íРв К εКРвКr NвelvtuНomпnвi TпrsКsпР, К Nem-
гetköгi εКРвКrsпРtuНomпnвi TпrsКsпР (korпЛЛКn Nemгetköгi εКРвКr FilolяРiКi Tпr-
saság), az International Society for Dialectology and Geolinguistics, valamint az MTA 
Köztestületének is tagja.

A nyelvészeti kutatómunkát már egyetemi évei alatt megkezdte, tudományos diák-
köri munkпjпцrt 1969-Лen Eötvös-plКkettel tüntettцk ki. 1969-t l 1980-iР К εКРвКr Nвel vц-
sгeti TuНomпnвos Diпkkör veгet  tКnпrК. A Нiпkkörцrt vцРгett ereНmцnвes munkпjпnКk 
elismerцsekцnt 197β-Лen minisгteri НiМsцretet kКpott. TuНomпnвos цs oktКtяi munkп-
jпnКk tovпЛЛi elismerцseikцnt 1978-ЛКn AkКНцmiКi НíjЛКn, 1989-Лen Kivпlя munkпцrt 
kitüntetцsЛen, 1999-Лen Csűrв Bпlint-НíjЛКn, β000–β00γ köгött peНiР SгцМСenвi Pro-
fessгori ösгtönНíjЛКn rцsгesült. 

β010-Лen vonult nвuРНíjЛК, kutКtяi цs oktКtяi munkпjпt КгonЛКn tovпЛЛrК is töret-
len lelkesedéssel folytatja.

* * *

„Amikor egyik tanítványa azon siránkozott, hogy elvesztette a jegyzeteit, An tisz the-
nцsг íРв feННte meР Кг illet t: »A tКrtКlmКt К lelkeНЛe, nem peНiР К perРКmenlКpokrК 
kellett volnК fölírnoН.«” (DioРenцsг δКertiosг 1β.VI. ő. Bollяk Jпnos forНítпsК.) A РöröР 
iloгяfus meРfontolпsrК цrНemes sгКvКiСoг eРв kis kieРцsгítцs kívпnkoгik: МsКk Кг К tКní-
tпs kцpes К tКnítvпnвoknКk nem Мsupпn Кг цrtelmцЛe, Нe К lelkцЛe is ЛeivяНni, Кmelв 
tudáson a mester lelke is átsugárzik.

ZelliРer ErгsцЛet, Кmikor eННiРi kutКtяi цletpпlвпjК sorпn mКРК vпlКsгtСКtott kutК-
tпsi tцmпt, Кг minНen esetЛen lelkцЛ l foРКnt. A sгül fölНr l КНnКk Сírt К МsКllяköгi sгö-
vegmutatványok, családi kapcsolatok sejlenek fel az ausztriai magyarság nyelvhasznála-
tпnКk kitКrtя kutКtпsК möРött, К mКРвКr keresгtцnв múlt irпnti цrНekl Нцs jeРвцЛen foРКnt 
töЛЛek köгött Кг els  ereНetiЛen fennmКrКН oklevelünket, К TiСКnвi КlКpítяlevelet vКРв Кг 
els  mКРвКr nвelvű nцpцneket, К ZsiРmonН-kori Húsvцti nцpцneket felНolРoгя monoРrп-
iК. UРвКnМsКk nemгeti múltunk kutКtпsпnКk К vпРвК irпnвítottК iРвelmцt К köгelmúlt-
ЛКn újКЛЛ tцmпk: К mКРвКr störtцnet, illetve rovпsírпsos nвelvemlцkeink viгsРпlКtК felц.
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SгКkmКi цrНekl Нцse köгцppontjпЛКn К mКРвКr nвelv törtцnete, vКlКmint Кг цl  
nyelv területi és társadalmi tagolódása áll. E vizsgálati megközelítések természetesen 
sгпmos ponton kКpМsolяНnКk össгe sКjпt kutКtпsКiЛКn is, ekkцnt – Кkпr Мsupпn К puЛlikп-
Мiяs listпt tКnulmпnвoгvК is – (Лпr К kifejeгцst mКРК tКlпn le sem írtК) eРв Нimenгionпlis 
nвelvsгemlцletű kutКtяi цletmű tпrul elцnk.

KutКtпsi területeket КгonЛКn – termцsгetes mяНon – nem Мsupпn vпlКsгtott, Нe 
kКpott is. Benk  δorпnН professгor veгetцse КlКtt ЛekКpМsolяНott К εКРвКr nвelv törtц-
neti-etimolяРiКi sгяtпrпnКk munkпlКtКiЛК. A kutКtяМsoport К tКnпrn  sгпmпrК is kivпlя 
(soksгor цs СпlпvКl emleРetett) ilolяРiКi цs nвelvtörtцneti iskolпnКk Лiгonвult. Rцsгt 
vett tovпЛЛп A mКРвКr nвelv törtцneti nвelvtКnпnКk munkпlКtКiЛКn is: Кг iРetövek цs К 
sгяössгetцtelek törtцnetцnek kutКtпsпrК цs ЛemutКtпsпrК kКpott meРЛíгпst. 

Mind választott kutatásait, mind a ráosztott kutatói feladatok elvégzését pontos-
sпР, meРЛíгСКtяsпР цs iРen КlКpos ilolяРiКi körültekintцs jellemгi. KösгönСet  eг 
minНenekel tt sКjпt sгКkmКi iРцnвessцРцnek, tovпЛЛп К fenteЛЛ említett „etimolяРiКi 
iskolК” kivпlя КlКpoгпsпnКk, Нe ЛiгonвosКn sгerepe vКn eЛЛen К pцlНКkцp meРСКtпroгя 
sгemцlвisцРцnek цs munkКmяНsгerцnek, mпiР К leРkeНveseЛЛ tКnпrКkцnt СпlпvКl цs 
szeretettel emlegetett Bárczi Géza professzornak is.

ZelliРer ErгsцЛet oktКtяi munkпjК eleven цs friss, Сisгen  is – mint sгпmosКn 
mesterei цs pпlвКtпrsКi köгül – РвКkrКn КНott цs КН Сelвet Кг цppen t цrНekl , újonnКn 
kutКtott (Кmint említettük: lelkцЛ l fКkКНя) tцmпknКk oktКtяi РвКkorlКtпЛКn. Emlцkeгe-
tes mКrКН Кг 1988-Кs nвelvцsгeti sгeminпrium (КkkoriЛКn К prosгeminпrium meРfele-
l je volt), Кmelвen Erгsi tКnпrn  К SМСolК HunРКriМК ifjú tКРjпvКl, CsКloР Esгter Мsoport-
tпrsКmmКl folвtКtott цlцnk sгКkmКi ЛesгцlРetцst Кг újonnКn felfeНeгett ZsiРmonН-kori 
töreНцkr l. HКsonlяkцppen kerültek el  kцs ЛЛ К pпlos iskolКНrпmпk, vКРв – önпllя 
sгКksгeminпriumkцnt is meРСirНetetve – К ЛiЛliКi JuНit könвvцnek pпrСuгКmos kяНeб-
olvКsпsК. UРвКnМsКk emlцkeгetesek К kilenМvenes цvek elejцn Кг oktКtпsЛКn frissen meР-
jelent sгoМiolinРvisгtikК sгeminпriumok, melвek – Кkkor mцР tКnkönвv Сíjпn is – К vonКt-
koгя sгКkiroНКlom felНolРoгпsпrК цpül , Erгsi tКnпrn  sКjпt kutКtпsi tКpКsгtКlКtКivКl 
sгínesített műСelвmunkпkkп КlКkultКk. 

ZelliРer ErгsцЛet Кг oktКtпs mellett folвКmКtosКn kitüntetett iРвelemmel kísцri 
tКnítvпnвКinКk eРвцni kutКtпsКit is. Eггel össгefüРРцsЛen К НiпkkörЛen folвя tuНomп-
nвos munkК sгerveгцse цs sгКkmКi seРítцse eРцsг kutКtяi pпlвпjпn пtível  sгívüРвe. Eг 
sem el гmцnв nцlküli: vцРг s eРвetemistКkцnt К εКРвКr Nвelvцsгeti Diпkkör titkпrК. 
εпr ekkor feliРвeltek sгКkmКi elСivКtottsпРпrК: munkпjпt Eötvös-plКkettel jutКlmКг-
tпk. Immпr oktКtяkцnt töЛЛ mint eРв цvtiгeНen пt К Нiпkkör veгet  tКnпrК volt, irпnвítпsК 
КlКtt eг К Нiпkkör цrНemelte ki töЛЛ цven keresгtül is „A kКr leРjoЛЛ Нiпkköre” Мímet. 
Eг Кг elismerцs jutКlomkцppen újКЛЛ цs újКЛЛ sКjпt AМtК Iuvenum kötetek meРjelenцsцt 
tette leСet vц, melвnek sгerkesгt je цs sгКkmКi lektorК volt. Diпkköri tuНomпnвsгer-
veг  munkпjпцrt minisгteri НiМsцretЛen is rцsгesítettцk. A leРnКРвoЛЛ örömet sгпmпrК 
mцРis К Нiпkkör tКРjКinКk sгКkmКi el menetele, Кг orsгпРos meРmцrettetцsЛen sike-
res sгereplцse jelentette. A Нiпkköri munkК К tovпЛЛi цvtiгeНekЛen is sгívüРвe mКrКНt, 
mК nцlkülöгСetetlen sгКkmКi seРít je К Нiпkkör nвelvtörtцneti műСelвцnek, К Benk  
δorпnН Nвelvtörtцneti HКllРКtяi műСelвnek.

Sгпmos tovпЛЛi, Кг eРвetemi цletet sгínessц tev  munkпlkoНпsК köгül feltцtlenül 
ki kell emelnünk Кг immпr töЛЛ mint nцРв цvtiгeНes múltrК vissгКtekint , FoНor KКtК-
lin tКnпrn vel eРвütt, töretlen lelkeseНцssel sгerveгett tКnsгцki nвelvjпrпsРвűjt  tКnul-
mпnвutКk soroгКtпt. A terepmunkпЛК vКlя ЛekКpМsolяНпs, К tКnulmпnвutКk sгКkmКi, 
kulturális és személyes tapasztalatai számtalan hallgatónak jelentenek feledhetetlen, 
életre szóló élményt.
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A kutКtя külНetцse цs eРвЛen felel ssцРe is, СoРв tuНпsпt Кг eРвetem sгКkmКi körцn 
kívül is meРossгК. Erгsi tКnпrn  eЛЛen is pцlНпt mutКt. Nem Мsupпn К sгűkeЛЛ sгКkmКi 
közösségek számára felkínált konferenciákra, szimpóziumokra, kongresszusokra kell gon-
Нolnunk, melвeknek renНsгeres el КНяjК vКРв цppen sгerveг je. Eгeken túl fontos kül Нe-
tцsцnek tКrtjК (minН nцpsгerű el КНпsok, minН rпНiяs цs televíгiяs sгereplцsek for mп jпЛКn) 
К tuНomпnвos ismeretek sгцles körЛen vКlя meРosгtпsпt. Nвelvemlцkeink nцpsгerűsí-
tцsцn, К mКРвКr múlt fontos kцrНцseinek feltпrпsпn túl nКРвsгпmú el КНпsпnКk sorпЛКn 
kiemelkeН  jelent sцРűek К mКРвКrsпР (különösen is К kiseЛЛsцРЛen vКРв emiР rпМiяЛКn 
цl  mКРвКrsпР) jelenцvel foРlКlkoгя, eгen Лelül f leР Кг КusгtriКi mКРвКrsпР nвelvцt, 
nвelvСКsгnпlКtпt цs sorskцrНцseit feltпrя СКгКi цs külfölНi el КНпsok. A tuНomпnв sгцle-
seЛЛ körű meРosгtпsпЛКn is К sгКkmКi iРцnвessцР цs КlКpossпР veгцrli. Jelгi eгt töЛЛek 
köгött, СoРв Кг ilвen inНíttКtпsЛяl sгületett, К TiСКnвi КlКpítяlevelet ЛemutКtя ünnepi 
kötet eРвЛen К nвelvtörtцnцsгek sгпmпrК СivКtkoгКnНя КlКpvet  forrпsmunkпvп vпlt.

A küls  körülmцnвek keНveг ЛЛ КlКkulпsпnКk is kösгönСet en, minНenekel tt 
КгonЛКn ZelliРer ErгsцЛet sгemцlвisцРцЛ l, kutКtяi цs oktКtяi elСivКtottsпРпЛяl fКkКН, 
СoРв nem vettük цsгre nвuРНíjЛК vonulпsпt. ÚРв tűnik, semmi sem vпltoгott. Kívпn-
juk, СoРв nКРвon sokпiР mКrКНjon köгtünk Нerűs sгemцlвisцРцvel цs пlНoгКtos seРít -
kцsгsцРцvel, vКlКmint tuНпsпvКl цs tКpКsгtКlКtКivКl, melвeket – vissгКiНцгve Кг isko-
lККlКpítя РöröР iloгяfus sгКvКit – tovпЛЛrК is sгeretnцnk К „perРКmenlКpokon” túl К 
lelkünkЛe is feljeРвeгni.

szenTgyörgyi rudolF
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Milyen magas a Hegymagas?*

1. Szóösszetétellel keletkezett földrajzi neveink Árpád-kori történetének a vizsgá-
lКtК sorпn nцСпnв КНКt különössцРe rКРКНtК meР К iРвelmemet. A hegy sгя leРkorпЛЛi 
OklSг.-Лeli КlКkvпltoгКtКi köгött (10őő: hig, 1093/1399: Zakathegh, 1206: turnouhuge) 
eРв 109γ-ЛКn keletkeгett pКnnonСКlmi oklevцlЛen Keurisig és Vgmogos adat is található, 
vö. [109γ–109ő]: „Quintus FunolНi, Tupei, TorНi, Keurisig, Cletii, Vgmogos, CopulМi” 
(PRT. I, ő9β). A FNESг.4 sгerint eгek köгül Кг el ЛЛi К mКi SomoРв meРвei K rösСeРв 
köгsцР nevцnek els  el forНulпsК, К nцv jelentцse peНiР ’k risfпkkКl Лen tt mКРКslКt’. 
Olyan tehát, mint pl. a Budapesthez tartozó mai Hárshegy elnevezés. Az Vgmogos a 
Vesгprцm meРвei HeРвmКРКs els  el forНulпsК, цs К FNESг.4 jelöletlen Лirtokos jelг s 
össгetett sгяnКk tКrtjК, Кmelвnek К tulКjНonkцppeni цrtelme: ’СeРв teteje’. UРвКneгt К vцle-
mцnвt СКnРoгtКttК mпr korпЛЛКn Juhász Jenő is (εNв. XXXIII, 166). 

A Sгent δпsгlяtяl sгпrmКгя, 109γ цs 109ő köгött keletkeгett oklevцlЛen foРlКltКkКt 
II. EnНre 1ββγ-ЛКn meРújítottК. Eгt К tцnвt К pКnnonСКlmi levцltпrЛКn rгött kцt, köгel 
eРвkorú mпsolКt örökíti meР. A mпsolКtok eРвike (CКpsК 1. Z.) К forrпsК Кг OklSг. 
1223: Keurisig, Vgmogos КНКtКinКk. A mпsik mпsolКt (CКpsК γ1. B.) sгerepel К PRT. I, 
6ő8. цs tovпЛЛi lКpjКin. Itt К II. EnНre-kori Лeveгet n kívül МsКk Кг ereНetit l eltцr  sгö-
vegrészletek találhatók, köztük a Keurisig alak helyett Keurishig. Ugyanakkor a kiadás 
az Vgmogos КНКtot nem jКvítjК, Кг teСпt eЛЛen К mпsik mпsolКtЛКn is íРв, h nélkül fordul 
el . – Aг oklevцl sгöveРцt Кг ÁÚO. sгintцn köгli. EЛЛen К viгsРпlt kцt fölНrКjгi nцv 
Keurishig és Higmogos (VI, γ6β) КlКkЛКn sгerepel. Eгeknek Кг КНКtoknКk К СitelessцРe 
КгonЛКn nem kцtsцРtelen (vö. ÓεOlv. γ0β–γ). 

A mКi K rösСeРвre vonКtkoгя eРвцЛ КНКtok: 110β: „in episМopКtu Uespremensi 
ecclesiam Sancti Martini in villa Caurisi [ !] МonstitutКm” – XIII. sг.-i пtirКtЛКn Keurusheg –  
(PRT. I, ő9γ, ő9Ő); 117ő: „eММlesiКm SКnМti εКrtini in uillК Keurisis [!]” (ÁÚO. I, 70). 
Bпr Кг 110β-Л l цs Кг 117ő-Л l vКlя КНКt olvКsКtК ЛiгonвtКlКn, Лennük К hegy szó alak-
vпltoгКtпt ЛКjos felismerni. A tovпЛЛi КНКtok КгonЛКn mпr К mКi nцv köгvetlen el г-
ményeinek látszanak: 1216: Keurushig (PRT. I, 6Ő0); 1ββ6: Keurishyg (PRT. I, 681); 
1βγ7–1βŐ0: Kevrusheyg (PRT. I, 78Ő); stЛ. – A Hegymagas-rК vonКtkoгя eРвцЛ КНКtok 
is h-val való szókezdetet mutatnak: 1216: Higmogos (PRT. I, 6Ő0); 1βββ: Higmogos 
(PRT. I, 6ő6); 1ββ6: Hygmogos (PRT. I, 681); 1βγ7–1βŐ0: Hegmogos (PRT. I, 779); stЛ.

n. seBesTyÉn irÉn a hegy sгя innuРor СКnРmeРfelelцseivel foРlКlkoгя munkп-
jпЛКn (εNv. XδII, 17) iНцгi К Keurisig és Vgmogos adatokat, de szokatlan, h nélküli 
СКnРКlКkjukkКl nem foРlКlkoгik. – A TESг. К hegy sгя КlКkvпltoгКtКi sorпЛКn ?-lel, 
mint kцtes КНКtokКt köгli Кг 109γ-Ляl vКlя el forНulпsokКt, КrrК КгonЛКn nem utКl, СoРв 
miцrt tekinti eгeket ЛiгonвtКlКnnКk.

2. A TESz. h Лetűvel keгН Н  МímsгКvКit К sгяkeгН  h СiпnвК sгempontjпЛяl viгs-
РпlvК meРпllКpítСКtя, СoРв eг К jelensцР iРen ritkК. A МímsгКvКk КlКpjпn kielemeгСet  
КЛsгolút töveknek МsКk minteРв ő%-пЛКn forНul el  h nцlküli КlКkvпltoгКt. (EЛЛen Кгok 
Кг КНКtok, Кmelвek Кг ÁЛelSгj.-Л l sгпrmКгnКk, nem sгerepelnek: ennek К forrпsnКk 
К mКРвКr nвelvű КНКtКi olвКnnвirК torгult formпk, СoРв СКnРtКni viгsРпlКtСoг vКlя i-
РвelemЛevцtelük fцlreveгet  lenne: β1őК: armiç ’СКrminМ’, oto ’СКt’, ethe ’Сцt’, β1ŐЛ: 

* A témáról lásd még: zelliger erzsÉBeT, Módszertani kérdések egy etimológia kapcsán  – Még egyszer 
a Hegymagas-ról. In: lAdányi máriA – dÉr csillA – hATTyár helgA szerk., „...még onnét is eljutni túl ra...”. 
Nyelvészeti és irodalmi tanulmányok Horváth Katalin tiszteletére. TintК KiКНя, BuНКpest, β00Ő. 1γγ–1γő.
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us з β1őЛ: ussu ’Сúsг’ stЛ. A forrпs ЛiгonвtКlКn СКnРjelölцse mпs sгКvКkЛКn is meР-
mutКtkoгik: β1ŐЛ: uain ? ’vКРвon’ vagy ’vКn’, „mКНio si: hiasogia” ? ’СКгuНjК’ vКРв 
’jКsгonНjК’, chilanzase β1őЛ: chilensase ’kilenМsгпг’, ,,miti mon” ? ’monНКsг’, sepe 
leginto ’sгцp leРцnв’ [Gl.] stЛ.)

A sгяkeгН  h СКnР СiпnвК leРtöЛЛnвire nвelvjпrпsi КНКtokЛКn jelentkeгik К XVIII. sг.  
vцРцt l keгН Н en: 179β: ömpölygö ’СömpölвР ’, 1789/188β: iszen ’Сisгen’ (TESг.); 
1863: ebög ’СeЛeР’ (KriгК: VКНr. βő); stЛ. 

Aг яmКРвКr korЛяl КНКtolСКtя, К sгяkeгН  h Сiпnвпt mutКtя sгКvКk пltКlпЛКn lКtin 
ereНetűek: BцМsiK. 8γ: Iſto»iacbol ’СistяriпkЛяl’, 89; ėbė»ėk»è ’СцЛerekre’; εünМСK. 
26va: Oſanna ’СoгsКnnК’; AporK. őő: ÿmnoſiban ’СimnusгКiЛКn’. A h nélküli írásmód 
és kiejtés állandósult az iгsóp, jácint, óra és az ostya sгКvКkЛКn. – A lКtin jövevцnвsгК-
vКkЛКn К sгяkeгН  h СКnР СiпnвК nem mКРвКr СКnРfejl Нцs követkeгmцnвe. A sгяkeгН  
laryngális h К vulРпris lКtinЛКn Kr. e. К III. цvsгпгКНЛКn nцmult el, цs eг К kiejtцs örökl -
Нött tovпЛЛ Кг újlКtin nвelvekЛen is (vö. FludoroviTs, δКtJsгHРt. ŐŐ–ő) . A köгцpkori 
цs Кг eРвСпгi lКtinЛКn mint Сelвesírпsi sКjпtossпР jelentkeгik К h. Ennek egyrészt az lett 
К követkeгmцnвe, СoРв Кг írпskцp КlКpjпn kцs ЛЛ К kiejtцsЛen is meРjelenik (pl. héber, 
história, himnusг stЛ.), illet leР olвКn sгКvКkЛКn is keгНik írni К h-t, КmelвekЛen ere-
detileg soha nem volt: 1224/1389 : Homusher ’СКmisцr’ (εonStriР. I, βŐ7); 1γ19/1γŐβ: 
HerdeutСoа ’erН tя’, 1γβ6/1Őβ8 : HwkuritСou ’ököritКtя’ (OklSг.) stЛ. 

Az említett h СКnРok, Кmelвeknek Кг eltűnцse К lКtinЛКn – Кг el ЛЛieken kívül ilвen 
még: Ilona Ţ Helena, Ipoly Ţ Hippolytus, Jeromos Ţ Hieronymus, alleluja Ţ halleluja 
(FludoroviTs, i. С.) stЛ. –, illet leР Кг újmКРвКr korЛКn törtцnt meР – ilвen mцР: ucuka 
’СКМukК’, imper ’Сimpцr, mпlnК’, omlít ’Сomlít’, oz ’Сoг’, ehel ’СцСel’ (TESг.) stЛ. – lК-
rвnРпlis kцpгцsűek voltКk. A korКi яmКРвКrЛКn КгonЛКn lКrвnРпlis h még aligha volt, 
különösen a korszak kezdetén, amikorról a hegy sгя viгsРпlt цs ЛiгonвtКlКn iš, ill. üš 
КlКkvпltoгКtКi el kerültek. – Hegy sгКvunk innuРor (urпli) ereНetцСeг nemiРen fцrСet 
kцtsцР, leРfeljeЛЛ К rokon nвelvi meРfelelцsek leСetnek vitКtottКk. HКnРrenНje mпsoН-
lagosan lett palatális a *k- > χ- hangváltozás lezajlása után (TESz.). A korai ómagyar ada-
tokЛКn sгя elejцn teСпt χ hangozhatott. Ennek a hangnak az elnémulásáról nem tudunk, 
КkusгtikКi sКjпtossпРКi folвtпn peНiР nem is leСet vКlяsгínűsíteni eРв ilвen vпltoгпst.

HКnРtКni tekintetЛen teСпt К Keurisig és az Vgmogos nevek iš ~ üš elemének a 
hegy sгКvunkkКl vКlя КгonossпРК nem iРКгolСКtя kцtsцРet kiгпrя mяНon. A meРlцv  
etimolяРiК elvetцsцСeг КгonЛКn tovпЛЛi sгempontokКt is iРвelemЛe kell venni. εivel 
К vitКtott sгяelemek К kцt nцvЛen nem Кгonos morfolяРiКi Сelвen sгerepelnek, viгsРп-
lКtukКt is külön Мцlsгerű elvцРeгni.

3. K rösСeРв nevцnek tovпЛЛi viгsРпlКtпСoг jelentцstКni moггКnКtok sгпmЛКvц-
tele is sгüksцРesnek lпtsгik. – HК vКlКki BКlКtonfölНvпrrяl iРвeksгik K rösСeРвre, К 
ЛКlКtoni műúttяl minteРв γ–Ő km-es МsКknem víгsгintes úton jut Лe К fКluЛК, Кmelвnek 
FölНvпrpusгtК korпЛЛКn К rцsгe volt. (K rösСeРв rцРeЛЛi templomК, К mКi kКtolikus 
templom К XV. sг.-Ляl sгпrmКгik, Нe mпr korпЛЛКn is volt itt eРвСпг, vö. 1ββ9: „GuгК 
МleriМus in KeurusСeР”, 1βγγ: „SКМerНotum . . . Нe KevrusСiР”: OklSг., vö. mцР PRT. I, 
307.) Arra vonatkozóan nem találtam adatot, hogy a község eredetileg máshol, esetleg 
К körnвeг  НomЛok vКlКmelвikцn lett volnК. Visгont К települцs гКvКrtКlКn fejl Нцsцre 
utКl, СoРв 1γ96-ЛКn mint (meг )vпrost említik: „OppiНum Kewrushegh” (csánki II, 579). 
A településnév hegy eleme így szemantikailag magyarázatra szorul. 

Kérdés, hogy a Balaton vidékén lakók számára milyen kiemelkedéseket illet meg 
a hegy nцv. A BКlКton Нцli pКrtjпn, К pКrttКl köгvetlenül mпr nem цrintkeг  települцsek 
fölНrКjгi nцvКnвКРпt is meРviгsРпlvК minteРв 100 lokКliгпlСКtя nцvЛen sгerepel К hegy 
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sгя (SεFN. AНКttпr). Ennek Мsupпn 9%-К nem vonКtkoгik НomЛrК vКРв mКРКsКЛЛ ki-
emelkeНцsre, цs ennek К 9%-nКk eРв rцsгцЛen is meРmКРвКrпгСКtя К nцvКНпs inНítцkК. 
Fonyódon pl. a Keszeg-hëgy olвКn fКlurцsг, Кmelвet iН nkцnt elöntött К BКlКton, цs 
utпnК sok kesгeР mКrКНt vissгК. A proЛlemКtikus СeРвnevek köгül Ő törtцneti forrпsЛКn 
(pesTy, Мroquie) forНul el , eгek КНКtköгlцse peНiР soksгor pontКtlКn, tцves. CsКk fцl-
reцrtцs leСet pl. ZКmпrНi СКtпrпЛКn К Diásгó з Diásгó-Я gy з Diásгói legel  népi nevek 
mellett a pesTyt l iНцгett Diaszoi h[egy] adat. Szemantikailag tehát a sík területen fek-
v  K rösСeРвre nem illik К hegy elneveгцs. Eг inНokoljК К fКluЛeliek nцvmКРвКrпгКtпt: 
eszerint onnan származik a település neve, hogy köröskörül hegyek övezik (SMFN. 170). 

NцvtipolяРiКi sгempontЛяl is Мцlsгerűnek lпtsгik meРviгsРпlni К K röshegy nevet. 
OlвКn СeРвnцv, Кmelвnek Л vítmцnвi tКРjК Кг ott tКlпlСКtя, jelleРгetes, jellemг  fК, Лokor 
vКРв mпs növцnв neve, К viгsРпlt somoРвi települцsek СКtпrпЛКn minНössгe 8%. Ennek 
a fele Sг l hegy, К töЛЛi K rösСeРв СКtпrпСoг (Cser-hëgy, Boroc-hëgy), illet leР К vele 
szomszédos Balatonszárszóhoz (Óma-hëgy) és Zamárdihoz (FenyЯes-hëgy) tartozik.

A növénynév + hegy típusú nevek történeti alakulása is sajátos. Bár túlzott kö-
vetkeгtetцseket nem leСet Кг OklSг. КНКtКiЛяl levonni, Кг mцРis sгemЛesгök , СoРв К 
SomoРв meРвei K rösСeРвre vonКtkoгя 1ββ9-es КНКttяl eltekintve К kцrНцses nцvsгer-
keгet МsКk К XIV. sг. köгepцt l foРvК forНul el , цs К nцvtípus soСК nem РвКkori: 1γŐ1: 
Sumhig (AnjouOkm. IV, 1βγ); 1γŐβ: Cherhygvta, 1352: Sypkheg ? ’Csipke-СeРв’, 1γő8: 
Zeuleuhig (eг К nцv töЛЛ КНКtЛКn is sгerepel), 1Ő77: Hasheghmal (OklSz.).

Mivel a K röshegy név eddigi etimológiáját sem hangtani, sem jelentéstani, de 
mцР nцvtipolяРiКi sгempontok sem tпmoРКtjпk, mпs mКРвКrпгКt vпlik sгüksцРessц. – 
Korai földrajzi neveink között szép számmal vannak olyanok, amelyek az ott található 
növényzetre utalnak. Nézzük csupán a Tihanyi Alapítólevelet! Ennek a nyelvemléknek 
К nцvКnвКРпЛяl töЛЛ КНКt К BКlКton melletti területekre, ill. SomoРв meРвe mпs rцsгeire 
vonКtkoгik. A nцvКНпsi sгokпsokkКl kКpМsolКtЛКn teСпt iРen цrtцkes forrпs К sгпmunkrК.  
Benne ilyen, a növényzetre utaló nevek vannak: гilu kut, keuriſ tue – К BКlКton Нцli 
pКrtjК köгelцЛen; munorau kereku, munarau bukurea, brokinarea, kurtuel fa – К Kop-
pпnв folвя viНцkцn. Különösen iРвelmet цrНemel К Koppпnв folвя korпЛЛi, К TA.-Лen 
sгerepl  neve: iгeg, illet leР Кг uРвКninnen iНцгСet  ſumig ’SomoРвvпr’. εinНkett -
Лen fКnцvnek -š ( ρ -gy) kцpг s sгпrmКгцkК sгerepel (Bárczi, TiСAl. β8, ő8, 1Ő9–ő1; 
FNESz.4 Almásfüгit , SomogyЯár К.). OlвКn morfolяРiКi felцpítцsű nevek eгek, Кme-
lвek els sorЛКn К Dunпntúlon, Нe К nвelvterület töЛЛ mпs pontjпn is el forНulnКk: 
+1058 u./l300/1402/1403: Hashag (györFFy I, γ1Ő); 11őγ k./1βγ0 k./1βγ7–1βŐ0: 
naragc (mollAy, NεNвлr. 10β); 1171: egrug, 1193: Zuduryg (OklSг.); An.Ő6.: gẏoẏg, 
50.: couroug; 1217/1412: Zyluag (UrkBurР. I, 7γ); [1ββ0 k.]/1γβγ/1Ő0γ: Zylag, 1236: 
Zaldubag (györFFy I, γ9β, 66ő); 1β7ő/1Ő10: Almag (HКгOkm. VIII, 181); stЛ. Köгцjük 
jól illeszkedik a Keurisig. 

A K rösСeРвre vonКtkoгя leРkorпЛЛi КНКtokКt ismцt sгпmЛК vцve К követkeг  soro-
zat áll össze: 1093: Keurisig (OklSг.); 110β: Caurisi [!] (PRT. I, ő9γ); 117ő: Keurisis [!] 
(ÁÚO. I, 70); 1ββγ: Keurisig, 1229: Keurushyg (OklSг.); stЛ. Aг 110β-Л l vКlя Caurisi 
КНКt ЛiгonвпrК СiЛпs, eРвцrtelműen КгonosítКni К XIII. sг.-i пtirКtЛяl leСet (1. el ЛЛ). 
Annвit КгonЛКn iРen vКlяsгínűen elпrul, СoРв nem К hegy szó áll a név vége mögött. 
Aг 117ő-Л l КНКtolСКtя Keurisis töЛЛfцlekцppen is цrtelmeгСet . δeСet eг is СiЛпs КlКk 
Keurisig Сelвett, Нe К kцpг Мsere sem kiгпrt: növцnвnцv + -s kцpг s Сelвneveink töme-
gesen adatolhatok: 1191: Egres (györFFy I, 8őő); 1198: Almas (ÁÚO. VI, 19Ő); 1βőβ: 
Kortuelyes (ÁÚO. VII, γŐ6); [1β76 k.]: Scylos (györFFy III, Őő6); 1β8γ/1Ő1Ő/1ő68: 
Sumus (Sгtp. KritJ. II/β–γ, γ1γ); 1β9β: Dyurus ’Gвűrűs’ (ZКlКOkl. I, 109); 1γ0γ: Bykus 
(györFFy II, 1γ6); 1γγβ–1γγ7: Haraztus (orTvAy, EРвСFölНl. II, 66Ő); 1γ66: Fyzes 
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(εКРвRom. I, βő8); stЛ. A Keurisis a. m. K rises szinonimája lehetett a K risigy-nek. 
FölНrКjгi neveink КlКkulпsпЛКn Кг effцle kцpг Мsere nem pцlНпtlКn НoloР: DiяsНnКk К mКi 
neve ugyancsak ilyen változás eredménye: An. 46.: gẏoẏg → 1363: Dius (csánki I, 27) 
→ 1778: Diósd (εNвj. XXII, őŐ); vö. mцР An. γβ.: naragẏ → (Meг )nyárád (FNESz.4). 

K rösСeРв nevцre vonКtkoгяКn össгefoРlКlпsul elmonНСКtя, СoРv К k ris fanévnek 
-gy kцpг s sгпrmКгцkК. Eг – miutпn К -gy fölНrКjгinцv-kцpг  СКsгnпlКtК vissгКsгorult, 
цs К kцpгett sгя elemeгСet sцРe К nвelvi tuНКtЛКn ЛiгonвtКlКnnп vпlt – nцpetimolяРiпs 
értelmesítéssel k ris з k rös + hegy össгetett sгяt sejtet  kКpМsolКttп mяНosult.

4. K rösСeРв nevцnek etimolяРiКi viгsРпlКtК, К СКsonlя felцpítцsű tovпЛЛi fölН-
rКjгi nevek sгпmЛКvцtele sorпn iРвeltem fel Кг erНцlвi, NКРвküküll  meРвei HКlmпРv 
nevцre. Aг erre vonКtkoгя sгяtörtцneti КНКtokКt sгemЛesítve К jelenleР elfoРКНott eti-
molяРiКi mКРвКrпгКttКl Кгt tКpКsгtКltКm, СoРв eгek nem eРвeгtetСet k össгe eННiРi – К 
sгяkeгН  яmКРвКr χ СКnРok törtцnetцvel össгefüРР  – elemгцsemmel. 

A FNESz.4-nek a Halmágy-ra vonКtkoгя els  (цs eРвetlen) iНцгett КНКtК 1β11-Л l 
való: „castri Almage”, forrása a MagyRom. I, 250. A településnevet a halom f nцv (vö. 
óe. szl. chlъmъ; sгЛСv. R. hlm; szln. hòlm; szlk. chlm; or. бo  ’kis НomЛ, СКlom’: 
TESz.) -gy kцpг s sгпrmКгцkпnКk tКrtjК. 

A Halmágy névnek a halom sгяЛяl vКlя sгпrmКгtКtпsК К múlt sгпгКН vцРцt l keгНve 
olvКsСКtя К sгКkiroНКlomЛКn. El sгör – К -gy kцpг  viгsРпlКtК kКpМsпn – nвelvtörtцneti 
adatok idézése nélkül szerepel (edelspAcher: Nвr. VI, βŐβ; TεNв. őő6). JяvКl kцs ЛЛ 
még mindig a -gy nцvsгяkцpг  el forНulпsКinКk цs eгek КlКpjпn СКsгnпlКti körцnek К 
meРпllКpítпsК МцljпЛяl köгöl КНКttпrКt györke (εNв. XXXVI, γŐ–7). Itt tКlпlСКtя К 
Halmágy nцv töЛЛ, К nвelvterület keleti rцsгцnek mпs-mпs pontjпrК lokКliгпlСКtя КНКtК: 
1439: HalmaghfКlаК (mК: KisСКlmпРв, HКlmКРel); 1Őő1: Halmagh (ma: Nagyhalmágy, 
HКlmКРiu) – minНkett  korпЛЛКn ZКrпnН, kцs ЛЛ ArКН meРвцЛen –, illet leР 1γ89: 
HalmagkeneгСКгК, KrКssя meРвцЛen (εNв. XXXVI, γő). Aг iНцгett neveket györke 
a holm, halm ’СКlom’ sгяЛяl mКРвКrпггК. A NКРвküküll  meРвei HКlmпРв, vКlКmint К 
rп vonКtkoгя nвelvtörtцneti КНКtok eЛЛen К felsorolпsЛКn nem sгerepelnek. 

kniezsA isTván К „εКРвКrok цs romпnok” Мímű könвvЛen (sгerkesгtette deÉr 
JózseF és gáldi lászló. I–II. Bp., 19Őγ–19ŐŐ.) К mКРК ЛetűrenНi Сelвцn К NКРвkü-
küll  meРвei HКlmпРвot is felvesгi К nцvРвűjtemцnвцЛe (I, βő0), köгli К nцv els  el for-
dulását (1211: Almage), és györke idézett tanulmányára hivatkozva ezt is a halom szó 
-gy kцpг s sгпrmКгцkКkцnt mКРвКrпггК. Eг Кг etimolяРiК került пt kiss lAJos sгяtпrпЛК. 

A tovпЛЛiКkЛКn МsКk К NКРвküküll  meРвei Halmágy (rom. Halmeag, ném. 
Halmagen) nevének az eredetével foglalkozom. A település nevére az általam hoz-
гпfцrСet  КНКtok К követkeг k: 1β11/1βγ1: ,,Нe inНКРiniЛus МКstri Almage . . . in 
Almagiam”, 1222: Almagiam, Almagie (györFFy I, 826, 827, 823), Almaye (suciu 
I, β8Ő); 1β80: Almaye (györFFy I, 8β6); 1Ő88: Halffenmegen, 1508: Halffenmengen, 
1521: Halmegen, 1528: Halb megen, 1538: Halmag, 1539: Halmagh, Halmagy, 1662: 
Halmágy, 1808: Hallmásá, 1839: Helmeag, Halmaгa, 1850: Helimeag, 1854: Halmágy, 
Halmagen, Halmiag (suciu I, β8Ő) . A XIII. sг.-i КНКtok teСпt követkeгetesen mКРпn-
СКnРгяvКl keгН Нnek. A sгяkeгН  χ СiпnвК Кг КНКtok ilвen soroгКtпЛКn (sгemЛen К 
kцs ЛЛi h-s alakváltozatokkal) igen meggondolkoztató: a mediopalatális zöngétlen spi-
rпnsnКk К korКi яmКРвКrЛКn vКlя eltűnцse uРвКnis – КСoРв К korпЛЛi fejteРetцsekЛ l 
kitetsгik – nem törtцnСetett meР. NвuРoНtКn пllítСКtя eгцrt, СoРв К viгsРпlt Halmágy 
nцvЛen nem К halom sгяt kell keresnünk, СКnem Кг els  КНКtok Almáš з Almágy-féle 
olvКsКtпnКk meРfelel en (vö. györFFy I , 822) az alma f nцv -gy kцpг s sгпrmКгцkпt. 
Eг fölНrКjгi nцvkцnt К nвelvterület mпs rцsгцn is ismert volt, s mint nцvtípus sгцles körЛen 
elterjeНt (1. korпЛЛКn, К K röshegy etimológiájával kapcsolatosan).
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A kérdéses Halmágy nцvЛen К sгяkeгН  h népetimológiás változást sejtet, de 
ilвen inНíttКtпsú torгulпsokКt teСetünk fel К települцs eРвes nцmet nцvvпltoгКtКiЛКn 
(Halffenmegen з Halb megen) is. A nцvre vonКtkoгя КНКtokЛКn mutКtkoгя töЛЛ mint 
kцt цvsгпгКНos Сiпnв КгonЛКn iРen meРneСeгíti К vпltoгпs útjпnКk, mяНjпnКk К rekonst-
ruпlпsпt. Aг minНenesetre elkцpгelСet , СoРв К mКРвКr Halmágy КlКkvпltoгКt korпЛЛi, 
mint Кгt Кг els  el forНulпsК КlКpjпn РonНolСКtnпnk. Aг is iРКг КгonЛКn, СoРв К XVI. sг.  
vцРцr l iНцгСet  sгemцlвnцvi КНКtok – 1ő9β: „StepСКnus Halmagj Нe VНаКrСelj”, 
1ő9ő: ,,JoКnnes Zente [?] Нe BoРКrtfКluК, joЛ. eРreРii VКlentini Halmagj” (SzékOkl. 
Új sor. II, 1γ1, β07); 1ő98: „StepСКnus Zente VКlentini Halmagy egregiorum iudices 
Bogardfalvienses” (BArABás, SгцkOkl. γŐβ); stЛ. – СК К NКРвküküll  meРвei HКlmпРв 
nevцЛ l vКlяk is, nem perНönt k К kцrНцsЛen.

5. E röviН kitцr  utпn kКnвКroНjunk vissгК К kiinНulя, Мímkцnt is meРfoРКlmК-
гott proЛlemКtikпСoг. Aг mпr К K röshegy név alakulásmódjának a megfejtése kapcsán 
kiderült, hogy az Vgmogos szó üš elemére más úton kell a magyarázatot megtalálni. 
AЛЛяl követkeг en, СoРв К vitКtott morfцmК К nцv els  eleme, önпllя sгяnКk kell tКrtК-
nunk. – A magas sгя önmКРпЛКn цs sгяössгetцtellel keletkeгett fölНrКjгi nevek КlКptКР-
jКkцnt f nцvi цrtцkЛen töЛЛsгör is el forНult: 109ő: „In uillК tuel in mogos”, „PreНium 
quod uulgo uocatur mogos” (OklSг.); +1086 [XII–XIII. sг.]: Mogos (PRT. VIII, β69); 
1βγ7–1βŐ0: Scekesmagos (PRT. I, 781); 1β96: Kuesmogos, 1348/1369: Buziasmagasa 
(OklSг.) stЛ. Eгek КlКpjпn Кг Vg morfцmК f nцvi vКРв mellцknцvi jelг  leСet.

A sгпmítпsЛК veСet  leСet sцРek köгül (ügy1 ’tцnв, meРtörtцnt НoloР’, ügy2 ’fo-
lвя, pКtКk’, ügy3 ’sгent’: TESг.) iРКгпЛКn МsКk К СКrmКНik lпtsгik említцsre mцltяnКk. 
SгКvunk els sorЛКn (elСomпlвosult) össгetett sгКvКkЛКn forНul el : 119γ: FКeregíaza 
’FejцreРвСпгК’ (ÓεOlv. őγ); VпrReР. 116.: IgyСКгКſviſl; – JяkK. γ8: ydneppre; 1Ő90: 
”dnepe (Gl.). Eг Кг КlКpsгКvК Кг ’ünnepel, sгentel’ jelentцsű idl з üdl ρ üll ρ ül igénknek: 
1Őő6 k.: ,,per sinРulos Кnnos festК МeleЛrКЛitis miСi vulРo Illietek” (SermDom. 1: β10); 
NádK. 489: Œdlj; -k kцpг s sгпrmКгцkК peНiР Кг Anonвmusnпl Álmos КpjКkцnt töЛЛ-
ször említett Ugek з Vgek; vö. pl. An. 1.: ,,reРiſ mКРoР НeſМenНit vgek pater almi ducis”. 

Az igy з ügy з ëgy sгя török ereНetű, vö. tКt. izge ’meРsгentelt, sгent’, ЛКsk. izge 
’sгent, meРsгentelt; jпmЛor, istenfцl ’. A m. ëgy ’sгent’ eРв МsuvКsos jelleРű *edü Ţ 
*edgü szó átvétele lehet (ligeTi, A mКРвКr nвelv török kКpМsolКtКi К СonfoРlКlпs el tt 
цs Кг ÁrpпН-korЛКn. Bp., 1986. γγ–Ő). 

Az említett Ügyek sгemцlвnцvt l eltekintve Кг iНцгett sгКvКk jяl ЛeillesгkeНСettek 
К keresгtцnв terminolяРiпЛК, Кnnпl is inkпЛЛ, mert sгerkeгetük iРen nКРв mцrtцkЛen 
elhomályosult. Erre utal, hogy az egyház sгя els  (fölНrКjгi nцvi) el forНulпsпtяl foРvК 
eРвsцРes sгяkцnt Л vül tovпЛЛi össгetцteli elemekkel: 119γ: feýrhigaz ’FeСцreРвСпг’ 
(ÓεOlv. ő8); VпrReР. β17.: Vlozyghaz; 1256: Dubeghaz (OklSг.); stЛ. Aг össгetett sгя 
elhomályosulásának a jele az ünnep esetцЛen Кг ereНetiЛЛ id + nap veРвes СКnРrenНű-
sцРцnek К meРsгűnцse, vö. JяkK. γ8: ydneppre.

A korКi яmКРвКr korЛКn цltek olвКn fölНrКjгi nevek, Кmelвek uРвКnМsКk mКРukЛК 
foglalták a vizsgált igy з ügy ’sгent’ sгяt: 119γ: Яgufa з ugufa (ÓεOlv. ő7); An. l l .:  
igfon; 1262: Igku (csánki III, 610), vö. 1419: ,,zu dem Heiligen Stain” (SoprSг. XXXV, 
βŐ0). Eгeknek Кг esetцЛen КгonЛКn nвilvпnvКlя, СoРв Кг igy з ügy jelentése korántsem 
Кгonos К keresгtцnв terminolяРiК ’sгent’ foРКlmпvКl, СКnem цppen poРпnв пlНoгКti Сe-
lyekre vonatkoznak ugyanúgy, mint az 1193: aldo cut (ÓεOlv. ő7); 1βőő: Scentcut, de 
l. 1198: „ad Sacrum Fontem” (UrkBurР. I, βŐβ, γγ) is. Eгeknek К neveknek К sorпЛК 
sгemКntikКilКР цs К nцv sгerkeгetцt tekintve is jяl Лeleillett Кг Vgmogos ’SгentmКРКs’ 
nцv, Кmelв КliРСКnem eРв, К СeРвtet n lev  poРпnв пlНoгяСelвre utКlt els НleРesen.
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A Hegymagas nцv törtцnetцСeг Кг КlпЛЛi КНКtok пllnКk renНelkeгцsünkre: [109γ–
109ő]: Vgmogos, 1216: Higmogos, 1βββ: „СКЛeЛКt inter vineКs Сominum КЛЛКtis in 
villa Apaty in Higmogos” (PRT. I, ő9β, 6Ő0, 6ő6); 1ββγ: Vgmogos (OklSг.); 1ββ6: 
Hygmogos, 1βγ7–1βŐ0: „in preНio Hegmogos, quod alio nomine dicitur Apáti”, 1238: 
Hegmogos (PRT. I, 681,779,7ő9);1Ő1γ: Hegmagas alio nomine Apaty” (csánki III, 
ő9); stЛ. εК HeРвmКРКs цs KisКpпti kцt önпllя köгsцР К Sгent GвörРв-СeРв DNв-i, 
illet leР лK-i lпЛпnпl. A fenti КНКtok Кnnвit пrulnКk el, СoРв К Hegymagas név az ál-
НoгяСelвr l nцvпtvitellel Кг eРцsг СeРвnek, К kцs ЛЛi Sгent GвörРв-СeРвnek К nevцvц 
vпlt. A sгяössгetцtellel keletkeгett nцv Л vítmцnвi tКРjК, Кг ügy korпn elvesгtette ’sгent’ 
jelentцsцt, цrtelme elСomпlвosult. Eг sгoros össгefüРРцsЛen leСet КггКl, СoРв К keresг-
tцnвsцР felvцtele utпn visгonвlКР СКmКr meРsгűnt К termцsгeti Сelвek tisгtelete. Erre 
utКl, СoРв К törvцnвСoгпs renНelkeгцseiЛ l К kövek, fпk, kutКk stЛ. tisгteletцre vonКtkoгя 
tiltпsok meРleСet sen röviН iН n Лelül eltűntek (vö. dömöTör TeklA, A magyar nép 
hiedelemvilága.2 Bp., 198β. Ő1). ÍРв цrtСet vц vпlik, СoРв Кг Vgmogos nevet a Szent 
δпsгlя-kori oklevцlen kívül МsКk Кг err l kцsгült mпsolКt riгte meР. 

A név „értelmesítése” népetimológiával történt meg, hasonlóképpen, mint az Igyk  
→ Hegyk  esetцЛen (FNESг.4). A СeРвen, Кmelв К pКnnonСКlmi КpпtsпР ЛirtokК volt, 
lцtrejött eРв fКlu, Кmelв К nevцЛen mutКtjК Кг КpпtsпРСoг vКlя tКrtoгпst, Лпr jя НКrКЛiР 
a Hegymagas nцv is цl К sгinonimпjКkцnt (1. К fenti КНКtokКt; vö. mцР krisTó, Szem-
pontok korКi Сelвneveink törtцneti tipolяРiпjпСoг. AHistSгeР. δV, ő0–7). VцРül К СeРв 
– felteСet en К köгцpkorЛКn ott пllott Sгent GвörРв-kпpolnпrяl – Sгent György-hegy 
lett, a Hegymagas és az Apáti név egy-egy településé, vö. 1610: „Hegymagas suЛ monte 
Szentgyörgy” (FNESz.4). 

6. Összefoglalva az elmondottakat: a három helynév a népetimológiának a földrajzi  
nevek КlКkulпsпЛКn meРnвilvпnulя, цs tКlпn Кг eННiР РonНoltnпl nКРвoЛЛ sгerepцre 
СívjК fel К iРвelmet. – A viгsРпlt Спrom nцv köгül К Halmágy esetцЛen К nцv meРtКr-
tottК ereНeti РrКmmКtikКi sгerkeгetцt: f nцv + -gy kцpг  felцpítцsű mКrКНt, К jelentцse 
КгonЛКn Кг új КlКpsгяСoг iРКгoНott. – A K röshegy КlКkulпsпЛКn К kцpгett f nцvЛ l 
össгetett sгя, mцРpeНiР min sцРjelг s sгerkeгetű össгetett nцv vпlt. A nцv sгemКntikКi 
tКrtКlmК visгonвlКР kevцssц vпltoгott. – A Hegymagas név kialakulásával az eredetileg 
min sцРjelг s sгerkeгetű ’SгentmКРКs’ jelentцsű fölНrКjгi nцvЛ l К Лirtokos jelг s ösг-
sгetett sгКvКkСoг СКsonlя jött lцtre. A nцv jelentцse er sen meРvпltoгott, цs eгt fokoггК 
a név denotátumának a megváltozása is.

(εКРвКr Nвelv 87. 1991: 77–8β.)
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Kódválasztás és nyelvi attitűd a 18. századi Csallóközben

imre sAmu a magyar nyelvjárások osztályozása kapcsán a csallóközi és szigetközi  
nвelvjпrпstípus területi elterjeНtsцРцt К nevцvel tКrtjК jellemeгСet nek. A nвelvjпrпs sК-
játosságait tekintve az észak-dunai nyelvjárástípushoz áll közel, de annál jóval egysé-
РeseЛЛ, kevцsЛц пtmeneti jelleРű (1971: γŐ8). A meРпllКpítпs К jelгett területre МsКk 
korlпtoгottКn leСet iРКг, uРвКnis К МsКllяköгi nвelv jпrпstípus nem Кг eРцsг CsКllяköгre 
jellemг . Eг imre monoРrпiпjпЛяl is kiНerül, Сisгen Кг пltКlК SгenМ körnвцki nвelvjп-
rпstípusnКk neveгett цs kцt kutКtяpont КlКpjпn jellemгett vпltoгКt (1971: γŐő–6) eРвik 
forrпsК, К Cssг–6 jelű Csütörtök uРвКnМsКk К CsКllяköгЛen feksгik. A nвelvjпrпsi típus-
СКtпr eгek sгerint Csütörtök цs К Cssг–7 jelű HoНos köгött, К vКlяsпРЛКn Csütörtök цs К 
t le keveseЛЛ, mint 10 km tпvolsпРЛКn lev  Bцke köгött СúгяНik.

A εNвA. КlКpjпn К SгenМ körnвцki típusrК, íРв Csütörtökre is jellemг  sКjпtossпР 
К mКРпnСКnРгяk körцЛen К füРРetlen ö-zés. Bár nem í-г  К nвelvjпrпs, nцСпnв í-г  mor-
fцmК mцРis el forНul (níг, nígy, sгígyölli). Az é Сelвцn jelentkeг  i ritka, de a kezibe 
típusú megoldás általános. Az á utáni o-zás elég gyakori. A köznyelvi ú, ű helyén né-
Спnв sгяЛКn ó,  jelentkezik (saЯanyó, tet  ’tetű’). A mпssКlСКnРгяkКt illet  nвelvjп-
rási jelenségek közül az l- eгцs iРen er s, Csütörtök nвelvjпrпsпЛКn К nцvsгяkЛКn l + j 
kКpМsolКtokЛКn is jelentkeгik. A sгяtКРгпrя l pяtlяnвúlпsos kiesцse sгя ЛelsejцЛen цs 
szóvégen gyakori, az -l iРekцpг  КгonЛКn sгяvцРen meРmКrКН. TovпЛЛi morfofonetikКi 
jelenség, hogy a -t tпrРвrКР el СКnРгяjК К -k töЛЛesjel цs К Лirtokos sгemцlвjelek utпn 
köгцps  nвelvпllпsú (lábodot, köt). A „-Ляl/-Л l” típusú rКРok -bú/-bű КlКkúКk; К f nцvi 
iРenцv kцpг je -nyi, illet leР -nya.

A МsКllяköгi nвelvjпrпstípus mКРпnСКnРгяit illet en er s í-zés tapasztalható, a 
köznyelvi é helyén az i is viszonylag gyakori, a kezibe típus pedig általános. A nyelvjá-
rпsЛКn rцsгleРes СКnРsúlвos ö-zés található, megvan az á utáni o-гпs, Лпr К nвelvпllпs 
fokК tekintetцЛen nem цri el minНenСol Кг o fokot. A mпssКlСКnРгяk körцЛen Кг l-ezés 
Csütörtök nвelvjпrпsпСoг СКsonlя, kiterjeН К nцvsгяkЛКn Кг l + j hangkapcsolatokra is.  
A szótagzáró l pótlónyúlásos kiesése gyakori, a jelenség nem ritkán az -l iРekцpг vel 
kКpМsolКtЛКn is jelentkeгik. CsКk К pКlяМ terü letek Сeг köгeleЛЛ es  viНцkeken tКpКsг-
talható, hogy a -t tпrРвrКР el СКnРгяjК К -k töЛ Лes jel цs К Лirtokos sгemцlвjelek utпn 
köгцps  nвelvпllпsú (dėrėka dot, ikėt з űköt). A „-Ляl/-Л l” típusú rКРok -bú/-bű formá-
júКk; К f nцvi iРenцv kцpг je kцtКlКkú: -nyi/-nya: kötnyi, Яárnyi; innya, hínya. (Mind-
ezeket l. imre 1971: γŐő–9.)

Somorja földrajzi fekvésénél fogva a két nyelvjárásterület határmezsgyéjén fek-
sгik, Нe els sorЛКn К МsКllяköгi nвelvjпrпstípus jellemг i К meРСКtпroгяКk. εКi nвelv-
пllКpotпt eРв röviН lпtoРКtпs ЛenвomпsКi КlКpjпn úРв ítцlem meР, СoРв lКkяi К mКrkпns 
nвelvjпrпsi jelensцРeket kerül  reРionпlis vпrosi nвelvet Лesгцlik.

A 16. sгпгКНЛКn К vпros lКkossпРпnКk МsКknem К fele nцmet КnвКnвelvű volt, Нe 
jelent s volt К törгsökös nemesi mКРвКrsпР is, írjК PКrКis ÁrpпН eРвkori reformпtus 
lelkész (Bárdos–presinszky–vÉgh 1996: 9ő). A reformпtus templom f СКjяjпnКk 
Нцlkeleti olНКlпn köгvetlenül К Ряtikus Лoltív КlКtt tКlпlСКtя felirКt К vпros lКkossпРпnКk 
korКЛeli nemгetisцРi össгetцtelцr l цs nвelvСКsгnпlКtпnКk Лiгonвos vetületцr l КН nцmi 
felvilágosítást. A felirat szövege: „mAisTer peTer mAvTer hAT gemAchT dAs geWelB 
Avch vnd di ersAmen herrn miT nAmen WolFgAng FleischAkher vnd meri mAr-
Ton vnd geWesn zu der selBigen zeiT Anno dni 1521”.
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Bцl εпtвпs NotitiК HunРКriКe novКe СistoriМo-РeoРrКpСiМК Мímű munkпjК 17γ6-ЛКn 
jelent meР, teСпt КгiН tпjt, Кmikor Кг КlпЛЛ viгsРпlКnНя forrпsok keletkeгtek. EЛЛen К 
munkпЛКn íРв ír К vпrosrяl: „A meг vпros lКkяit eРвцЛkцnt К tКnпМs iРКгРКtjК. A tКnпМs 
tКРjКit, uРвКnolвКn sгertКrtпsokkКl, mint К vпro sokЛКn, К polРпrok köгül vпlКsгtjпk. 
SomorjК tКnпМsК tuНnivКlяКn tiгenkцt tКРú, köгülük К leРsгКЛКНКЛЛ sгКvКгпssКl jelölik 
ki К Лírяt. HК К Лírя Кг eРв цvre sгяlя СКtКlmпt ЛölМsen цs mцrsцkletesen РвКkoroljК, 
ЛírяsпРпt sok-sok цvre meР СossгКЛЛítjпk. A tКnпМs mellett jeРвг  tevцkenвkeНik. εeР-
kívпnjпk t le, СoРв művelt цs К СКгКi joРЛКn jпrtКs leРвen: Сisгen neki kell tuНniК minН-
Кгt, Кmit К tКnпМstКРok nem tuНnКk. A tКnпМstКРok uРвКnis eРцsгen eРвsгerű emЛerek, 
цs Лiгonв nem jпrtКsКk Кг írпsokЛКn. A polРпrok СКjНКn minНen iНeРen ЛeСКtпstяl men-
tes mКРвКrok voltКk. εost, Кnnвi vцsг utпn, СoРв sгпmukКt kieРцsгítsцk, Лefo РКНjпk К 
nцmeteket meР К sгlпvokКt is. A jövevцnвek sгпmК КгonЛКn kiseЛЛ, mint К mКРвКrokц. 
A lКkossпР sokfцle foРlКlkoгпsú. EРвesek kiгпrяlКР fölНmű velцssel, kereskeНelemmel 
vКРв kцгművessцРРel foРlКlkoгnКk, sokКn peНiР minН kцt foРlКlkoгпst űгik, цs КггКl 
gyarapítják vagyonukat, amivel lehet. Minden lakos megtartja saját nemzetének szoká-
sait.” (Bárdos–presinszky–vÉgh 1996: 9).

A vпros nвelvСКsгnпlКtпrК К köгeleЛЛi цs tпvolКЛЛi viНцkekkel vКlя kКpМso lКttКrtпs, 
amelyre alkalmat a vásárok teremtettek, aligha maradt nyomtalan. Vásárairól így ír Bél 
εпtвпs: „Somorjпt ЛпtrКn Кг eРцsг sгiРet piКМпnКk neveг СetnцН. A СelвЛeliek portцkпin 
kívül itt Лiгonв nemМsКk Кг orsгпРos vпsпrok iНejцn, СКnem К Сetivпsпrokon is meР-
tКlпlСКtя К tпvoliКk пrujК is. εinНenesetre lпtСКtsг itt posгtяпrust, selвemkereskeН t, 
РвяРвsгer- цs fűsгerЛoltokКt. (…) AНпs-vevцs МцljпЛяl МsКknem Кг eРцsг sгiРet itt tКlпl-
koгik. Aг orsгпРos vпsпrok meРsгКЛott nКpjКi (melвeket VI. Kпrolв külön oklevцlЛen 
171β. június 6-пn újЛяl meРer sített) eгek: mпrМius СКvпЛКn Sгent GвörРв nКpjК [!], 
Sгent Ilonпц mпjusЛКn, КuРusгtusЛКn Sгent BertКlКnц, mКjН К minНsгentekц novemЛer-
Лen. лlцnk forРКlmukцrt цs СКsгnukцrt К СetivпsпrokКt is sokКn lпtoРКtjпk. A sгomЛКt 
nКpi vпsпrokrК К fКlusiКk К leРkülönfцlцЛЛ portцkпt, leРinkпЛЛ КгonЛКn РКЛonК fцlцket 
hordanak össze számtalan szekéren.” (Bárdos–presinszky–vÉgh 1996: 9).

A 18. sг. els  felцЛ l SomorjпЛяl цs К körnвцkцr l sгпrmКгя, Нe minНen eset Лen 
К meг vпrost illet  irКtokЛяl töЛЛ sгemelvцnвt puЛlikпltКm К 80-Кs цs К 90-es цvekЛen 
(εNв. 198γ: βŐ9–βő6, γ79–γ8β, 1997: 119–1β8, γ8β–γ8Ő, 1998: 1β1–1β6). εпr К sгö-
veРek ЛetűСű пtírпsК sorпn feliРвeltem К nвelvjпrпsiКssпР sгempontjпЛяl eРвmпstяl 
er sen különЛöг  voltukrК.

A puЛlikпlt sгöveРek tцmпjukКt tekintve vцРrenНeletek, СКРвКtцkfelosгtпsok, el-
sгпmolпsok, pКnКsгlevelek, peres eljпrпsok jeРвг könвvei, К körnвeг  telepü lцsekr l 
írt СivКtКlos levelek stЛ. A peМsцttel ellпtott levelek nКРв vКlяsгínűsцРРel КгoknКk tu-
lКjНonítСКtяk, Кkik Кlпírtпk ket: NКРв Pцter ЛírяnКk CseМsen pКtonвЛяl, BКnkя Istvпn 
plцЛпnosnКk NКРвmКРвКrЛяl, HКtos IstvпnnКk, Кki Sгпsг elöljпrяinКk eРвike leСetett, 
цs BukoМгв JuНitnКk, Кki eРв somorjКi polРпr öгveРвekцnt írt levelet PoгsonвЛяl. 
A somorjКi ereНetű irКtok sгerг i köгött töЛЛ kцг ismerСet  fel, tulКjНonosКik rцsгint 
КгonosítСКtяКk, mint К somorjКi jeРвг , KeМskцs Istvпn – К teljes КnвКРot tekintve neki 
tulКjНonítСКtя К leРtöЛЛ sгöveР – vКРв К kцrНцses iН sгКk eРв rцsгцЛen К vпros ЛírпjК, 
Fillя Jпnos. A viгsРпlКtrК kivпlКsгtott sгöveРek köгц tКrtoгik εцsгпros нrгsцЛet vцР-
renНelete 17γő-Л l (εNв. 198γ: βő0), Кmelвnek írпsЛК foРlКlяjК GeorРius εКttkovitМС; 
nevцvel Кг elцm került irКtokЛКn mпsСol nem tКlпlkoгtКm. AnНiМsiМs Pпl СКРвКtцkпnКk 
К felmцrцsцt 17Ő0-Лen SnКjНer Jпnos, Novпk Jпnos, NвereРjпrtя Istvпn цs AsгtКl Jпnos 
vцРeгte el КггКl К МцllКl, СoРв Кг пrvпi köгt sгцtossгпk; k vКlКmennвien К vпros teСet s 
polРпrКi, NвereРjпrtя Istvпn К sгпгКН Ő0-es цveinek els  felцЛen К vпros ЛírпjК. Nevükkel 
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sűrűn leСet tКlпlkoгni Кг irКtokЛКn (εNв. 198γ: βőβ–γ); Bokros ÁНпm СКРвКtцkпnКk 
felosгtпsК Nemes Pпl, FКrkКs Istvпn цs Poor Sпmuel, uРвКnМsКk jeles somorjКi polРпrok 
munkпjК 17Őγ-Ляl (εNв. 198γ: βőő–6). UРвКn k mцrtцk fel Sг Мs TКmпsnц СКРвКtцkпt 
is 17ŐŐ-Лen (εNв. 198γ: γ80.). CsКkler εпrton testКmentumпt 17ŐŐ-Лen Fillя Jпnos 
цs BКrКЛпs GвörРв kцsгítette el (εNв. 1997: 1βŐ–ő). εпs keгek КгonosítпsК К kцs Л-
Лiekre mКrКН, Нe nцmelвikц esetleР Кkkor sem lesг elvцРeгСet . A különЛöг  keгek 
möРött eРвmпstяl töЛЛц-kevцsЛц eltцr  nвelvi vпltoгКtok ismerСet k fel. A keгek tulКj-
НonosКinКk nвelvi цletrКjгК КгonЛКn eРвel re ismeretlen. Aг eННiР puЛlikпlt КnвКРЛКn 
К NКsгvКНi δпsгlя sгolРКЛírя nevцvel jelгett, töЛЛnвire Úsгoron kelt levelek töЛЛ kцг 
írпsпЛКn mКrКНtКk fenn, köгülük Кг eРвik К mпr említett KeМs kцs Istvпnц. A NКsгvКНi 
δпsгlя nevцvel jelгett levelekre jellemг , СoРв ninМse nek peМsцttel ellпtvК, цs nвel-
veгetük К leírя sгemцlвцt l füРР en lцnвeРesen különЛöгik eРвmпstяl, teСпt nem К 
sгolРКЛírя nвelvvпltoгКtпt КНjпk vissгК. Nвelvi sКjпtossпРКikКt К követkeг kЛen цppen 
eгцrt nem vesгem tekintetЛe.

AНКt köгlцsem sorпn Кг iНцгett irКt цvsгпmпt КНom meР. A εКРвКr NвelvЛen vКlя 
vissгКkeresцsük Кг КlпЛЛiКk sгerinti Сelвeken leСetsцРes К folвяirКt цvsгпmК цs lКp-
sгпmК КlКpjпn: 17ββ u. = 198γ: γ81; 17βγ u. = 198γ: γ81; 17γβ = 198γ: βő0–1; 17γő 
= 198γ: βő1; 17γ7К = 198γ: βő1; 17γ7Л = 198γ: βő1–β; 17γ7М = 1997: 1β0–1; 17γ9 = 
198γ: βőβ; 17Ő0 = 198γ: βőβ–γ; 17Ő1К = 1997: 1ββ–γ; 17Ő1Л = 1998: 1ββ; 17Ő1–17Őβ 
= 1997: 1βő–8, γ8β–Ő; 17Őβ = 1998: 1βγ–Ő; 17ŐγК = 198γ: βőő; 17ŐγЛ = 198γ: βőő–6; 
17ŐγМ = 1997: 1βŐ; 17ŐγН = 1998: 1βő–6; 17ŐŐК = 198γ: γ79–80; 17ŐŐЛ = 1997: 1βŐ–ő; 
17ő0 e. = 198γ: γ8β.

A követkeг kЛen ismertetenН  nвelvi jelensцРek eРвetlen irКtЛКn sem kivцteltele-
nek, Нe eРв jяl körülСКtпrolСКtя körЛen, Кг eРвes emЛerek minНen nКpjКit цrint  tцmпk-
kКl kКpМsolКtЛКn mКrkпnsКn jelentkeгnek. Aгt sem sгКЛКН КгonЛКn elfelejteni, СoРв kis 
terjeНelmű sгöveРekr l vКn sгя, Кmelвek jelleРe er sen meРСКtпroггК, СoРв milвen 
jelensцРek milвen mцrtцkЛen kКpСКtnКk sгerepet Лennük.

A sгöveРekЛen пltКlпnosКn jelentkeгik Кг á utáni o-zás: 1723 u.: buгaro, aro, 1732: 
nÿaЯalámot, Haгomnál, Háгot, Agÿomban, 17γ7Л: Mihalnok, Csinaltom, Nadlaſsol, 
Rudgyáro, 1743d: Irassonk altol, Sгarmoгotte, 1744a: Silányok. – A mпs sКlСКnРгя-
jelenségek közül az l-ezés igen markáns jelenség: 1732: nÿaЯalámot, Ispitálra, 1737a: 
Mihál, osгtál, fertal, 17γ7Л: Tengel, 1740: melet ’melвet’, osгtal, Mihálnál, 1741a: 
Sгabla, 17ŐγЛ: Selöm, 1743d kirali, Helseg beli, Méllék ’melвek’, Szemellett ’sгemцlвцt’, 
allon ’пlljon’, f lleb, 1744a: Fo gol, 17ŐŐЛ: NyaЯalakkal, Károl, Ispitalra stЛ. Aг n : ny 
visгonвЛКn Кг КНКtok eРв rцsгe К гпrt sгяtКРi n : mКРпnСКnРгя el tti ny megfelelésre 
utalnak: 1722 u.: kicsin, 1732: remensége, TörЯén, 1737c: Tehén, 1740: t rЯinfánál, 
17ŐŐЛ: poson ban, IſtЯán, 1750 e.: Cгigannak, 1737c: Tehenyemnekis, 17ŐγЛ: Sʒű    nyű, 
Kesʒke ny , 1744a: Tekeny , Нe sгя vцРцn К pКlКtпlis meРolНпsrК is vКn töЛЛ КНКt: 17γβ: 
IstЯánÿ, 1744a: koppány ’kКppКn’, 17ő0 e.: IstЯany, Aſzony. 

A nвelvjпrпsrК jellemг  morfolяРiКi jelensцРekre is leСet töЛЛ-keveseЛЛ pцlНпt tК-
lпlni. Ilвenek Кг eРвes sгпm СКrmКНik sгemцlвű Лirtokos sгemцlвjel -i alakja -é helyett, 
mint pl. 1723 u.: Sгeg tsigiben, 1732: keziben, 1737c: Szine eliben, 1739: felit, 1740: 
kezihez, 17ŐγЛ: résгire, 1750 e.: éltiben. VКn КНКt К Лirtokos sгemцlвjel utпni -t tárgyrag 
köгцps  nвelvпllпsú el СКnРгяjпrК: 17γβ: nÿaЯa lámot, l lk m t. A „Ляl/-Л l” típusú 
СКtпroгяrКРok МsКk εцsгпros нrгsц Лet vцРrenНeletцЛen sгerepelnek köгцps  nвelvпl-
lású magánhangzóval, egyúttal az l nem esik ki: 1732: l lk mröl, Testemr l, jaЯaimrol, 
akarattÿabol, rendöle sé böl, ebbölis, pénгböl, abbol, kertböl, akaratombol. Az egész irat-
КnвКРЛКn eггel ellentцtЛen К СКtпroгяrКР-típusrК К fels  nвelvпllпsú mКРпnСКnРгя + l 
СКnРКlКk jellemг : 17γ7М: k rbűl, forentokbul, 1740: Uramtul, jaЯajrul, 1ιγ0tul fogЯa, 
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1741a: Adamtul, Plebanuſtul, 17Ő1Л: Büntetésrül, 17ŐγЛ: Яramtul, Adamtul, 1743c: tüle.  
A f nцvi iРenцv kцpг jцnek -nyi/-nya az alakja: 1737a: halnyi, 1739: pretendalnyi, Яal to-
nyi, 1740: tenyi, 1742: birnya, 17ŐγЛ: el intéʒnyi, 1744a: el intéʒnyj, f l osʒtanyj, Tartoгnyj.

CsКk eРвetlen sгяЛКn forНul el , Нe töЛЛ irКtЛяl is КНКtolСКtя К mпs nвelv jпrпsok 
szóvégi ű СКnРjК Сelвцn jelentkeг  : 1722 u., 1732, 1741a: néЯ  (MNy. 1983: 381, 
250, 1997: 122).

Az ö-zés és az í-гцs tekintetцЛen nцmi meРosгlпs mutКtkoгik Кг irКtokЛКn. Aгt 
ugyan nem lehet állítani, hogy egy-egy ö-г  КНКt ne forНulnК el  Кг eРвцЛkцnt inkпЛЛ 
í-г  sгöveРekЛen – mikцnt Кг í-г  МsКllяköгi nвelvjпrпsЛКn is vКn rцsгleРes СКnРsúlвos 
ö-гцs –, цs meРforНítvК, mцРis eгen К tцren mutКtkoгik nцmi elkülönülцs eРвes irКtok 
nyelvállapota között.

A puЛlikпlt sгöveРek körцЛen nцСпnв jelleРгetesen ö-г  típusú tКlпlСКtя: 17γβ: 
Örſebet, l lki Ismeretem, meg Sгentölö, Föl Támodasnak, rendölese, Hittöm, 1735: köl-
letik, Gyerm kim, 1737c: Яöttünk, S rtés, K r st s, termöt, Segitöttem, 17ŐγЛ: föl osʒtot-
ták, Selöm, Föls , Födeles, 1740: b csűltetett, minden stűl, ſörtis stЛ. εeРlep  mяНon 
КгonЛКn nцmelвik КНКt цppen Кг ö-гцs kerülцsцr l tКnúskoНik: 17ő0 e: keгűl, kölcsen 
’kölМsön’, kret, 1743d: közen sé geszen.

Az í-гцs eРвes sгöveРekЛen mКrkпns jelensцР: 17βγ u.: Sгeg tsigiben, Fele sigem, 
nimetnek, 1737a: aprolikosrul, pínгe, reg ríten, Nigyesi, 1732: Itilnek, 1740: kípen, 
rendeliseket, tisгen, t rЯinfánál, 1750 e.: Martonyni ’εпrtonnц’, Tehiny, ſгeren csis, 
Minimű, k ltsigem stЛ. εellettük er sen é-г  КlКkok is sгцp sгпmmКl for Нul nКk el : 
1737c: Sörtést, forentokat, penгbűl, 1742: TörЯény Fánál, Négye sen, Öregh Réten, 
17ŐŐЛ: Fölsége, Takarettassék, pénгem.

A nвelvпllКpotпЛКn kevert, Нe К viНцkre jellemг  nвelvjпrпsi sКjпtossпРokКt mцРis 
kцtsцРtelenül mutКtя irКtok mellett olвКn írпsok is sгerepelnek К puЛlikпlt КnвКРЛКn, 
Кmelвek tцmпjukЛКn eltцrnek Кг eННiР viгsРпlt Нokumentumoktяl. Eгek minНeРвike 
РonНosКЛЛ meРformпlпst iРцnвelСetett, цs eг К nвelvСКsг nпlКtukЛКn is tükröг Нik.

A kцrНцses sгöveРek köгül terjeНelmцvel is kitűnik SnКjНer JпnosnКk цs fele-
sцРцnek К pere Filep Jпnos цs felesцРe ellen 17Ő1–Őβ-Лen. Itt eРв nвilvпnvКlяКn tekintц-
lвes polРпr inНít pert К гsellцrsorЛКn цl  Лцrl jцvel sгemЛen. A teljes КnвКР (εNв. 1997: 
1βő–8, γ8β–Ő) kцt kцг írпsК, КmelвЛ l К nКРвoЛЛik rцsг leírяjК kцtsцРkívül КгonosítСКtя 
К vпros jeРвг jцnek, KeМskцs IstvпnnКk К keгe vonпsпvКl. BukoМгв JuНit 17Őβ-Лen Лe-
Мsülete meРvцНцsцt kцrte PoгsonвЛяl írott levelцЛen К vпros tКnпМsпtяl (εNв. 198γ: 
βőŐ). Aг erre vКlя vпlКsгkцnt kiКНott СirНetmцnв KeМskцs Istvпn kцгírпsпЛКn mКrКНt 
fenn (εNв. 1998: 1βő). A so morjКi МsiгmКНiК МцС pКnКsгК К ЛКгini МsiгmКНiпknКk Кг 
IlonК nКpi vпsпr КlkКl mпvКl tКnúsított Сelвtelen viselkeНцse miКtt 17Őγ-ЛКn kelt (εNв. 
1998: 1βő–6).

Feltűn , СoРв minНeРвik írпsЛяl СiпnвгКnКk vКРв МsКk Мsekцlв mцrtцkЛen vКnnКk 
képviselve azok a jellegzetes nyelvjárásiasságok: az ö-zés és az í-zés, amelyek a nyelv-
járási jelenséghatáron az elkülönülést jelzik.

Az ö-гцsnek МsКk eРв eРцsгen РвenРe fokК jelentkeгik Лennük. SnКjНer Jпnos 
pere kКpМsпn (17Ő1–17Őβ) Кг els  kцг írпsпЛКn eРвes sгКvКkЛКn mцР el for НulnКk: 
Zsöl leri, b cſűletét, b stelenségre, föl pörösöknek (MNy. 1997: 125, 127), más he-
lyeken e-г  (ë-г ) КlКkokКt tКlпlunk: Feleſegemet, el rendelt, ki Яettek (MNy. 1997: 
1βő, 1β6). A β. kцг (KeМskцs Istvпn) nвelvцЛen Кг ö-гцs mцР РвenРцЛЛ fokon, К СКnР-
súlyos ö-гцs korlпtoгott formпjпЛКn jelentkeгik: Föll Pöres, de: Zsélerj, betsületes, 
Bestelenségeket (εNв. 1997: γ8β, γ8γ). – Buko Мгв JuНit levelцЛen (17Őβ) Кг ö-zést 
a Böcsuletes sгя el forНulпsКi pцlНпггпk (εNв. 198γ: βőŐ). UРвКneг К sгя e-г  (ë-
г ) formпЛКn sгerepel К KeМskцs Istvпn jeРвг  meРfoРКlmКгtК СirНetmцnвЛen (17Őβ: 
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εNв. 1998: 1βő). – A so morjКi МsiгmКНiпk levelцЛen ö-zésre csupán a f lleb, fölűl 
szavak utalnak (1743: MNy. 1998: 126).

Az í-гцs tekintetцЛen uРвКneгek К Нokumentumok К követkeг  kцpet mutКtjпk: 
Snajder János periratának mindkét keze é-г  vпltoгКtrяl tКnúskoНik: 1. kцг: Feleſege, 
tekéntЯén, képpen, foréntokott, penгt, b stelenétesekért stЛ., β. kцг: emlétet, Vesгekedésre 
(MNy. 1997: 125, 126, 127). Bukoczy Judit levele ugyancsak é-г : kéntelenéttettem, 
emlétett, hiressétЯén, Mesterség üгése stЛ. (εNв. 198γ: βőŐ). A KeМskцs Istvпn foРКl-
mКгtК СirНetmцnв fokoгottКЛЛКn é-г : Irégyej, Viselésérul, emlétet stЛ. (εNв. 1998: 
1βő). A somorjКi МsiгmКНiпk levelцЛen Кг -ít kцpг  uРвКn í-г  formпЛКn forНul el : 
Tudosittÿuk, alitЯan, de ingadozó alakra is van példa innen: Miltosagos : Meltatlan, 
Mėltosagos; К sгö veРЛen Кг é-г  formпk НominпlnКk: Sгomsгéd Helsegbeli, Vegeгesbül, 
Teken tetes stЛ. (εNв. 1998: 1βő, 1β6). 

Ezek az iratok tehát kerülik a két igen jellegzetes hangtani sajátosságot, az ö-zést 
és az í-гцst, eг utяЛЛit olвkor Кг é-гцs vпltjК fel. A kevцsЛц feltűn , illet leР Кг цrintkeг  
nвelvjпrпstípusok minНeРвikцЛen meРlev  nвelvjпrпsi jelensцРek, mint Кг á utáni o-zás 
vagy az l-eгцs meРfцrnek Лenne.

Az egész somorjai iratanyaghoz (vö. MNy. 1983: 249) képest csekély, de válto-
гКtos forrпsok nвelvi sКjпtossпРКi КlКpjпn К vпros 18. sг. eleji nвelvСКsг nпlКtпnКk töЛЛ 
vonпsпrК leСet követkeгtetni. A lКkossпР etnikКi össгetцtele mКРвКr–nцmet nвelvi цrint-
kezésekre utal, ami az iratok tanúsága szerint is kódválasztásra késztet, egyes szöve-
РekЛen kяНvпltпsrК КНСКt КlkКlmКt. Ennek meРnвilКtkoгпsКi eРв mпsik munkК tцmпjпul 
sгolРпlСКtnКk. A jeРвг könвvek visгonвlКР nem túlsпРosКn nКРвsгпmú nцmet nвelvű 
ЛejeРвгцse Лiгonвos fokú mКРвКr–nцmet kцtnвelvűsцРre utКl. (Sгпг цvvel kцs ЛЛ FÉ-
nyes elek már azt írja: „Lakosainak száma 2603, u.m. 1502 kath., 834 evang., 267 ref., 
nвelvökre nцгve leРinkпЛЛ mКРвКrok, s kevцs nцmetek, Нe eгek is minНnвпjКn tuНnКk 
magyarul.” vö. FÉnyes 18γ7: őŐ7). A vпros veгetцse körцЛen emellett mКРвКr–(nцmet)–
lКtin kцt-, illet leР töЛЛnвelvűsцРРel is leСet sгпmolni. A SnКjНer Jпnos-fцle per КnвКРЛКn 
leРКlпЛЛis К mКРвКr–lКtin kяНvпltпsokrК töЛЛ pцlНпt tКlпlСКtni (εNв. 1997: 1β6, 1β7).

Aг el г ekЛen viгsРпlt mКРвКr nвelvű irКtok КгonЛКn Кrrяl tКnúskoНnКk, СoРв К 
magyar nyelvnek is két változata állt rendelkezésre. A két változat funkcionális külön-
vпlпsК eРвцrtelmű. A lцnвeРцЛen МsКlпНi СКsгnпlКtrК sгolРпlя írпsművek: К vцРrenНele-
tek, СКРвКtцkfelosгtпsok nвelve sгorosКn kКpМsolяНik К vпros Лesгцlt nвelvцСeг, К Сelвi 
nвelvjпrпsСoг. A Fels -CsКllяköг sűrű települцsСпlягКtК, К lКkossпР foРlКlkoгпsпЛяl, 
цletmяНjпЛяl fКkКНя jelensцРek, К vпrosnКk К nвelv jпrпsi típusСКtпron vКlя elСelвeг-
keНцse eРвКrпnt ЛefolвпsoljК eгt К nвelvi vпlto гКtot, íРв mКРвКrпгСКtя, СoРв minН К 
SгenМ körnвцki, minН К МsКllяköгi nвelv jпrпstípus sКjпtossпРКi felismerСet k Лenne. 
Annak a kiderítése, hogy olykor az egyiknek, másszor a másiknak a túlsúlya egy-egy 
irКtЛКn milвen okokrК veгetСet  vissгК, tovпЛЛi viгsРпlКtokКt iРцnвel.

A köгnКpi цlet nвelvsгokпsК пltКl meРsгКЛott nвelvi normК mellett kitКpintСКtя 
eРв mпsik is. Eг К vпltoгКt nem К vпros СКtпrКin Лelüli sгűk СКtяkörЛen КlkКl mКгКnНя 
meРnвilКtkoгпsok nвelve, СКnem olвКn vпltoгКt, Кmelв mК РК sКЛЛ nвelvi iРцnвt tükröг. 
AlkКlmКгпsi köre КгokЛКn К sгituпМiяkЛКn jelentkeгik, Кmikor К vпrost „kifelц” kell 
kцpviselni, vКРв К tпrsКНКlmi rКnРlцtrК különЛöг  Сelвцn lev  sгemцlвek eРвmпsСoг 
vКlя visгonвпt nвelvileР is ki КkКrСКttпk fe jeгni. Ennek К nвelvi vпltoгКtnКk Кг ismer i, 
СКsгnпlяi kett snвelvűek, Кkik К sгituпМiяnКk meРfelel  nвelv СКsгnпlКti sгokпs sгerint 
vпlКsгtКnКk К kцt kяН köгül. „IroНКlmi” МцlrК is СКsг nпlКtos leСetett К „mКРКs” min sí-
tцsű vпltoгКt: Кг К vers, Кmelв BuНКvпr vissгКvцtelцnek iНejцn, 1686-ЛКn keletkeгett, цs 
К somorjКi vпrosСпгК tКnпМs termцЛen tКlпlСКtя kцp Кlп vКn írvК, mпr eгen К nвelvvпl-
toгКton írяНott: „… Aг ſzegényſég ſzéllel az ſгiРetСet ЛujtК, εert δКkя-СelвцЛül Кг ſok  
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HКН ki-túrtК, Kenвerit ’s mКrСпjпt ’s minНenit fel-НultК, Aг nКРв ſulynak Terhét így 
цppen rпnk tuНtК (…) δцРвen Кгцrt Спlп εenвЛцli AttвпnКk, нrökös Нitsmſég fel-kentt 
KirпlвunknКk, Tekцntet ’s mцltяſág Fö-Iſpпnв UrunknКk, Betsület ’s TiſzteſsцР úРв e’ 
kis Vároſnak” (Bárdos–presinszky–vÉgh 15). A verset Khin Antal a vá ros kora-
Лeli iskolКmesterцnek vКРв К plцЛпnosпnКk, Víгв AnНrпsnКk tulКjНonítjК (Bárdos–
presinszky–vÉgh 140).

A somorjКi irКtok vпlКsгtцkosnКk tКrtott nвelvvпltoгКtпt nemМsКk К vпros veгet  
körei СКsгnпltпk, СКnem BКnkя Istvпn nКРвmКРвКri plцЛпnos (17Ő0: εNв. 1997: 1β1) 
és Hatos István (1742: MNy. 1997: 123) Szászon kelt levele is példázza. A választékos-
ság képzete és egy régió számára a közös nyelv tudata társult ezek szerint tehát hozzá. 
Aгt, СoРв itt vКlяЛКn kцt különЛöг  – meРleСet reРionпlis СКtяkörЛen műköН  – kяНrяl 
van szó, Snajder János peranyagának rövid, kódváltásra utaló részlete is mutatja: „[1. 
kцг, К felperes vпНjК:] Festцk f г  fпlЛКn rКkКtott fпгekКmКt meРСКrultК uРвКn Нe eРв 
penгt sem КНott цs ot lКktКЛКn usuКltК цſ rontottК (…) Кг fКlпmott. [β. kцг, КгКг KeМskцs 
Istvпn jeРвг  írпsК, Кг Кlperesek vцНekeгцse:] εonНвКk СoРв Кг FКгek Arпt meРС КkКr-
ták adnj de nem vették föll a pinгt erette.” (MNy. 1997: 125, 126).

Aг iroНКlmi nвelvünk kiКlКkulпsК el tti iН sгКkЛКn lцtrejött reРionпlis iroНКlmi nвel-
vek цs eгek sгцpiroНКlmi КlkКlmКгпsК ismert К sгКkiroНКlomЛКn (vö. pl. Benkő 1957: 6, 
γ9–Őβ, 196γ: γő, 87–9β, pAis 19őγ, 1960 stЛ.). Aг elmonНottКk КrrК iРвelmeгtetnek, 
hogy a korai regionális nyelvi normáknak és a velük kapcsolatos diglossziának a szépiro-
НКl mon kívül vКlя jelentkeгцsцt Мцlsгerű К sгoМiolinРvisгtikК sгemlцletmяНjпvКl viгsРпlni.
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Magyarokra utaló földrajzi nevek Ausztriában

El КНпsom kцt sгпlon is kКpМsolяНik NвíreРвСпгпСoг. Els sorЛКn εeг  AnНrпs 
rцvцn, Кkinek eРцsг цletművцt пtСКtottК К fölНrКjгi nevek kutКtпsК. A mпsik sгпl eРв 
Nyíregyházán megjelent könyv: király pÉTer munkája, „A honalapítás vitás esemé-
nвei”. A tцmК eг utпn mпr messгeЛЛi tпjКkrК veгet.

β009 mпjusпЛКn BцМsЛen renНeгtek eРв konferenМiпt, Кmelвnek tцmпjК Кг Кntik-
vitпs цs К korКi köгцpkor köгötti iН sгКk nцpi, nвelvi folвКmКtossпРпnКk leСet sцРe 
vКРв К folвКmКtossпР СiпnвК volt. OttКni el КНпsomЛКn К király pÉTer által tárgyalt 
nцpnцvi, Сelвnцvi цs sгemцlвnцvi КНКtokКt viгsРпltКm meР, цs utКltКm olвКn tovпЛЛi 
fölНrКjгi nevekre, Кmelвekkel К sгКkiroНКlomЛКn leСet tКlпlkoгni. A tцmК meРleСet sen 
jпrКtlКn utКkrК veгet, nem kis mцrtцkЛen olвКnokrК, Кmelвekkel korпЛЛКn „nem illett 
foРlКlkoгni”, цs eг К tцnв eРв sor ЛiгonвtКlКnsпРi tцnвeг Сöг veгet. 

Ausztria és Magyarország sok évszázados, a pusztán szomszédi viszonynál jóval 
sгorosКЛЛ törtцnelmi kКpМsolКtКi nцpisцРtörtцneti цs kulturпlis követkeгmцnвekkel is 
jпrtКk. εiutпn К kКpМsolКttörtцnetnek különЛöг  korsгКkКi цs irпnвКi voltКk, К viгsРп-
lКtoknКk is tükröгniük kell eгt. Eгeknek meРfelel en цrtцkelСetjük Кг КНКtokКt К fölН-
rКjгinцv-КnвКРЛКn.

Burgenland magyar helynevei nem keltenek meglepetést, hiszen az egykori Nyugat-
εКРвКrorsгпР Сelвneveir l vКn sгя. δeР siЛЛ rцteРük lКkяik СКtпr rsгerepцt rгik: Alsó-
r, Fels r, AlsólöЯ , Fels löЯ  stЛ. εКi nцmet nevük К mКРвКr nцv forНítпsК. A nцvvпlto-

гКtok КгonЛКn olвkor СossгКЛЛ út ereНmцnвei. Aг eРвkori LöЯ  (1317: Fulseuluew) nevét 
К Лetelepül  nцmet nвelvű lКkossпР leforНítottК К mКРК nвelvцre (1Ő8γ: Lewew alias Sycг, 
1427: Secz), majd ismét visszakölcsönözték a magyarok: Sérc (SМСütгen Кm GeЛirРe). 

GКгНпlkoНпsrК utКlя mКРвКr ereНetű nevek Alsя-AusгtriпЛКn is tКlпlСКtяk К mК-
РвКr СКtпr köгelцЛen: Szallas (Bruck an der Leitha), Sallaschwiesen (Jedenspeigen), 
Sallaschhütte (FisМСКmenН). EРв mКlom neve HimЛerРЛen im Sigeth. Kereskedelmi 
útra utal a Bakonyerberg Thaya településen, ugyanis Bakonyer fКjtКnevű sertцseket СКj-
tottКk К 19. sгпгКНЛКn eРцsгen К WКlНvierteliР, КСol Кгtпn elКНtпk ket (plATT 2001).

BцМs mКРвКr vonКtkoгпsКi nem merülnek ki К f urКk pКlotпivКl, εпriК TerцгiК test-
reinek emlцkeгetцvel. Aг osгtrпk f vпros цlцskКmrпjК εКРвКrorsгпР volt. A mКi Land-

straße К γ. kerület neve, f útjК Кг orsгпРút, Кmelвen К mКРвКr kereskeН k vittцk portц-
kпjukКt К ЛцМsi piКМrК. SгпllпsСelвük emlцkцt rгi eЛЛen К kerületЛen Кг Ungarngasse. 
Ugyanennek a kerületnek egy részét nevezték egykor Jeus-nak, amely már a 13. század óta 
adatolható: 1217: Jeuls, 1325: Jeus, 1576: Jois, meРleСet К ЛurРenlКnНi Jois < 1429: Jews < 
1214: Nulos azaz Nyulas nevével azonos (schusTer 1990: γγő, Кг utяЛЛirК vö. FNESг.). 

AusгtriпЛКn emellett eРцsгen új keletű, mКРвКrokrК utКlя neveket is leСet tКlпlni. 
Ilвen pцlНпul WelsЛen К St. Stefan-Siedlung és az Ungargasse, ahol 1956-os magyarok 
sгпmпrК цpült eРв МsКlпНi СпгКkЛяl пllя neРвeН.

A tovпЛЛiКkЛКn К mКРвКrokrК utКlя korКi nevek felц forНulunk. EгekСeг kцt forrпs 
áll rendelkezésre: elisABeTh schusTer etimolяРiКi sгяtпrК (1989–199Ő) цs SomoРвi 
δпsгlя monoРrпiпjК (β00Ő). A kцt munkК nem Кгonos sгпnНцkkКl jött lцtre. Aг etimo-
lógiai szótár heinrich Weiglnek Alsó-Ausztria lehetséges teljes névanyagát (1300-ig) fel-
ölel  КНКttпrпЛяl kivпloРКtott nevek ereНetцt viгsРпljК (schusTer 1989–199Ő), somo-
gyi lászló monoРrпiпjК (somogyi β00Ő) AusгtriК цs BКjororsгпР területцr l mutКt 
Лe neveket tцrkцpmetsгeteken цs össгesítve. A mКРвКr vonКtkoгпsú, vКРв КnnКk tКrtott 
nevek egyik része a magyar népnév német változatát (Ungar, Unger), illet leР К СКtпr-
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riгettel össгefüРР  LöЯ  з Schütгen névpárok lokalizálását is tartalmazza, amelyeket 
К Сun-mКРвКr КгonossпР КlКpjпn К mКРвКrok 670 utпni törtцnelmцvel tКrt kКpМsolКtЛК 
СoгСКtяnКk К sгerг . A kцrНцsnek eггel К vetületцvel most nem foРlКlkoгom, Нe К mК-
РвКrokrК vonКtkoгя nцvКНКtok цrНemesek К iРвelmünkre. 

Alsя-AusгtriК цsгКkkeleti rцsгцn töЛЛ mКРвКr nцpnevet tКrtКlmКгя Сelвnцv vКn 
(schusTer 1994, plATT 2001, somogyi 2004). Ezek: két Ungerdorf nevű települцs: 
1172/90: Vngerdorf, 1491: Hungerdorf köгsцР δКК К.Н. TСКвК körгetцЛen (К h a második 
КНКt elejцn mпsoНlКРos); 1β8Ő/1Ő. sг.: Ungerdorf, 1381: Ungerueld Zistersdorftól délre. 
A -dorf > -feld vпltoгпs Кrrяl tКnúskoНik, СoРв К települцs iН köгЛen elnцpteleneНett. 
TovпЛЛi iНe vonСКtя Сelвnevek: 1ő01: Ungertal WieНenНorf цs StrКß im StrКßertКle 
СКtпrпЛКn δКnРenlois körгetцЛen Ungermühle mellett (schusTer 199Ő: γőő–6). Unger 
elemet tКrtКlmКгя fölНrКjгi nevek nвuРКt felц СКlКНvК Fels -AusгtriК területцn is el for-
dulnak: Ungerhahn δieЛenКu mellett, МsКlпНi РКгНКsпР; Hongar СeРв, err l kКptК nevцt 
AurКМС Кm HonРКr települцs SКlгkКmmerРutЛКn; Ungering RККЛ/SМСтrНinР mellett: 
1236: „in predijs sitis in Vngring”; Ungernberg Enzenkirchen/Schärding mellett. 1200: 
„Vlricum de Hungerperg”, Ungerding AntiesСofen mellett/RieН im Innkreis; tovпЛЛп 
SteiermКrk цsгКki rцsгцn, Fels -AusгtriК СКtпrпnпl: Ungergraben völgy Unterlaussa 
köгelцЛen (somogyi β00Ő: γγ–Ő). 

Figyelemre méltó, hogy az -ing kцpг s nevek (К -heim > -ham és -wang kцpг sekkel 
eРвütt) К nцmet Сelвnцvkцpгцs rцРi, 9–10. sгпгКНi rцteРцЛe tКrtoгnКk (mAuerBöck–mos-
ser 2002), vagyis Ungering okleveles el forНulпsпnпl Кkпr γ–Ő цvsгпгКННКl korпЛЛi leСet.

Dцlen Кг eРвkori mКРвКr СКtпrtяl nвuРКtrК, К εurК völРвцЛen GrКг köгelцЛen vКn 
Ungerdorf nevű települцs.

Az Unger- ~ Ungar- el tКРú nevek sorК цsгКkon Кг Inn túlsя pКrtjпn, BКjororsгпР-
ЛКn folвtКtяНik: Ungarsteig BreitenЛerР mellett; Ungarischwall OЛersüßЛКМС mellett; 
Ungerthal BüМСenЛКМС rцsгe; Ungerhausen; Ungertsried SeesСКupt mellett; Ungerer 
StuЛenЛerР mellett; Ungers Altusried része.

Unger- з Ungar- Сelвnevek Кг eРвkori РвepűvonКltяl nвuРКtrК 
 Сttp://mКps.РooРle.Мom/mКps/ms?Сl=Сu&ptКЛ=β&ie=UTF8&oe=UTF8&msК=0&msiН=[-] 

115748175277541762745.0004775700e23e5e0a175
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A mКРвКrok küls  nevцt tКrtКlmКгя nevek sгпmК AusгtriпЛКn, СК К települцsrцsг-ne-
veket is iРвelemЛe vessгük, tovпЛЛi sгпmos pцlНпvКl sгКporítСКtя. Eгeknek К nevek-
nek egy része Burgenland és Alsó-Ausztria határvidékén található, itt az egykor intenzív 
mКРвКr-nцmet цrintkeгцsek rцvцn mКРпtяl цrtet Н nek tekintСet k. Ilвen nevek Unger-
gasse Wiener NeustКНtЛКn; Wiener NeustКНttяl nвuРКtrК εiesenЛКМС rцsгe Ungerberg. 
Innen Нцl felц СКlКНvК GloРРnitгЛКn eРв utМК neve Ungerhofstraße; Ungerberg OЛern-
dorf ( rпllпs, BurРenlКnН) СКtпrпЛКn; Ungerberg Kukmцr (BurРenlКnН) СКtпrпЛКn. A 
KirМСsМСlКР (in Нer BuМkliРen Welt) körгetцЛe tКrtoгя Ungerbach nevű fКlu Сossгú 
múltrК tekintСet vissгК. Els  КНКtК: 11őő/6β: ultrК vallem Ungaricam (schusTer 1994: 
γőő). UРвКnМsКk korКi КНКtolпsú ZöЛern СКtпrпЛКn Кг eРвkori СпгМsoportot jelöl  Un-
gerbach: 1292: Ungarbach, amely eredetileg vízrajzi név volt (schusTer 1994: 355).

Unger- з Ungar- Сelвnevek Кг eРвkori РвepűvonКltяl nвuРКtrК 
Сttp://mКps.РooРle.Мom/mКps/ms?Сl=Сu&ptКЛ=β&ie=UTF8&oe=UTF8&msК=0&msiН=[-] 

115748175277541762745.0004775700e23e5e0a175

SteiermКrk keleti rцsгцn Кг eРвkori mКРвКr СКtпrtяl eltпvoloНvК töЛЛ Unger-el tКРú 
településnév van: Ungarvorstadt FürstenfelН el vпrosК. Ett l kissц nвuРКtrК tКlпlСКtя 
Ungerberg Ottendorf an der Rittschein részeként. Innen Graz felé haladva a már emlí-
tett Ungerdorfon túl Mooskirchen része Ungerbach; δeoЛen irпnвпЛКn FroСnleitenСeг 
tartozik Ungersdorf; цs KrКuЛКtС К.Н. εur rцsгe Ungern. Dцl felц eгekt l tпvolКЛЛ tКlпl-
СКtя К JКРerЛerРСeг tКrtoгя Ungerdorf. – Stájerország északi részén van Ungerhammer 
(Weвer körгetцЛen), Кmelвr l mпr korпЛЛКn volt sгя. 

Alsя-AusгtriпЛКn Gresten-δКnН területцn eРв Ungermühle nevű venНцРl , Berg-
land köгelцЛen Ungerhof nevű települцsrцsг tКlпlСКtя. A települцsrцsгek nevekцnt említ-
Сet  mцР К SМСтrНinР körnвцkцr l КНКtolt Ungering és Ungerberg, valamint Ungerding 
RieН I. körгetцЛ l. 

TerületileР К nevek Спrom jelent seЛЛ Мsoportot КlkotnКk. δeРnцpeseЛЛ rцsгük Bur-
genlandtól, az egykori Nyugat-Magyarország határától nyugatra található. Történetükre 
vonКtkoгяКn ismereteim sгerint nemiРen пllnКk renНelkeгцsünkre meРЛíгСКtя КНКtok, Нe 
ЛiгonвпrК К nвuРКti СКtпr ЛiгtosítпsпvКl füРРenek össгe. Erre utКlСКt К Fürstenfeld kapcsán 
olvКsСКtя meРjeРвгцs, СoРв К települцs К 9–10. sгпгКНЛКn СКnвКtlпsnКk inНult К РвКkori 
mКРвКr Лetörцsek követkeгtцЛen, mКjН К 1β. sгпгКНЛКn kiterjeНt vпrrenНsгert цpítettek ki 
К δКjtК цs К δКfnitг viНцkцn К mКРвКrok ellen (Сttp://Нe.аikipeНiК.orР/аiki/ FürstenfelН).
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VпrКk цs mКРвКrok elleni meneНцkСelвek Dцl-BКjororsгпРЛКn К 10. sгпгКНЛКn.  
Forrás: WeiThmAnn 1992: 271

A mпsik területi eРвsцР BКjororsгпР Нцlkeleti цs Fels -AusгtriК цsгКknвuРКti 
rцsгe. A mК kцt orsгпР területцn tКlпlСКtя nevek törtцnetileР sгorosКЛЛКn kКpМsolяНСКt-
nКk eРвmпsСoг, mivel Fels -AusгtriК Innkreis kerülete К 18. sгпгКН vцРцiР nem Ausгt-
riпСoг tКrtoгott, СКnem Кг eРвkori InnЛКiern rцsгe volt. Eг К terület К mКРвКr СКНjпrКtok 
iНejцn РвКkrКn volt vцres СКrМok sгínСelвe. A mКРвКrok ellen meneНцket keres  nцmet 
lКkossпР К Сelвi КНottsпРokКt is kiСКsгnпlя vпrцpítmцnвekЛen tuНtК пtvцsгelni К СКrМo-
kКt. A vпrКk nКРв sгпmК mutКtjК, СoРв К ЛКjorok sгпmпrК mekkorК vesгцlвt jelentettek 
a magyarok (WeiThmAnn 1992).

Unger- з Ungar- Сelвnevek ЛКjor területen  
Сttp://mКps.РooРle.Мom/mКps/ms?Сl=Сu&ptКЛ=β&ie=UTF8&oe=UTF8&msК=0&msiН=[-] 

115748175277541762745.00047779a4e81fad93fca

1 A vпrКk: 1. BoРenЛerР, β. DonКustКuf, γ. GrünаКlН, Ő. HerrenМСiemsee, ő. HilРКrtsЛerР, 6. KКll-
münг, 7. KinНlЛКМС/δenРСКm, 8. KipfenЛerР, 9. KleinСöСenkirМСen, 10. εeРlinР/StКml, 11. εoos, 1β. 
OЛerpörinР, 1γ. SМСтftlКrn, 1Ő. SМСКuenЛurР, 1ő. StrКßЛurР, 16. WeltenЛurР, 17. WesterСolг/KКuferinР, 18. 
WinНКМС, 19. WisМСlЛurР, β0. KelСeim, β1. EЛersЛerР. 
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A kцt tцrkцp össгeСКsonlítпsпvКl lпtsгik, СoРв К mпr el ЛЛ említett Unger el tКРú te-
lepülésnevek (Ungarsteig, Ungarischаall, Ungerthal, Ungerhausen; Ungertsried, Ungerer, 
Ungers) nКРвjпЛяl Кгon К viНцken forНulnКk el , КСol К mКРвКrok ellenцЛen felemelt 
vпrКk elСelвeгkeНnek. EЛЛ l КНяНik К leСet sцР, СoРв К települцsnevek К mКРвКrok СКН-
járatainak az idejére tekintenek vissza. 

Ungerthal nevцnek els  el forНulпsК 1γŐ0-Л l vКlя, К СelвsцР keletkeгцsцt К δeМС-me-
гei МsКtпvКl Сoггпk össгefüРРцsЛe (Сttp://ааа.ЛueМСenЛКМС.Нe/РЛ-ЛuerРer/ortsteile/[-] 
unРertСКl). Eг К leСet sцР К töЛЛi nцvvel kКpМsolКtЛКn is felmerült (somogyi 2004: 19). 
Kцs ЛЛi Нпtum цs ЛцkцseЛЛ körülmцnвek tűnnek fel Ungarsteig-Рel kКpМsolКtЛКn: neve 
esгerint εКРвКrorsгпР цs BКjororsгпР köгött К 16. sгпгКНЛКn nКРв jelent sцРű mКr-
СКkereskeНelmi útvonКllКl füРР össгe (Сttp://reРioаiki.pnp.Нe/inНeб.pСp/BreitenЛerР, 
Сttp://Нe. аikipeНiК.orР/ аiki/WollКЛerР). 

A nevek СКrmКНik Мsoportjпt Alsя-AusгtriпЛКn, К Dunпtяl цsгКkrК tКlпlСКtя nevek 
alkotják. Közülük is kiemelten fontosnak látszik a két korai adatolású Ungerdorf a Morva, 
illet leР К TСКвК folвяk köгelцЛen. ElСelвeгkeНцsük КlКpjпn felmerülСet К εorvК túlsя 
pКrtjпn fekv  sКsvпri sгцkelв ispпnsпРРКl vКlя össгefüРРцsük leСet sцРe. εeРleСet, К 
köгelmúltЛКn tКlпlt СonfoРlКlпs kori sírlelet is tпmoРКtjК eгt К feltevцst.

Unger- Сelвnevek Alsя-AusгtriпЛКn К Dunпtяl цsгКkrК  
Сttp://mКps.РooРle.Мom/mКps/ms?Сl=Сu&ptКЛ=β&ie=UTF8&oe=UTF8&msК=0&msiН=11ő7Ő817őβ77őŐ[-] 

1762745.0004775700e23e5e0a175

Unger- települцsek Alsя-AusгtriпЛКn, К sКsvпri sгцkelв ispпnsпР цs К velük kКpМsolКtos εorvК vпrosok 
Сttp://mКps.РooРle.Мom/mКps/ms?Сl=Сu&ptКЛ=β&ie=UTF8&oe=UTF8&msК=0&msiН=11ő7Ő817őβ77őŐ[-] 

1762745.0004775700e23e5e0a175
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Az Ungar-~Unger- elemű Сelвnevek törtцnelmi цs nцpisцРtörtцneti jelent ssцРцt 
mпs nцpnцvi ereНetű osгtrпk fölНrКjгi nevekkel össгeСКsonlítvК leСet цrtцkelni. A sváb 
népnév 33, a frank 24, a bajor 3, a böhm (КгКг МseС) 7 nцvЛen forНul el . A mКРвКrok 
nevцnek βő КНКtК eЛЛen К sorЛКn iРen jelent s mennвisцРet kцpvisel. 

elisABeTh schusTer etimolяРiКi sгяtпrпЛяl (schusTer 1989–199Ő) nemМsКk К 
mКРвКrok nevцt tКrtКlmКгя КНКtok tКrtСКtnКk sгпmot цrНekl Нцsünkre. A sгяМikkek kö-
zött néhánynak magyar közszói etimológiája van. A szótár megjelenése után egy évvel 
К BцМsi NКplяЛКn köгölt tКnulmпnвЛКn К sгerг  К mКРвКr ereНetűnek tКrtott nevek sorпt 
– rÉdei károlylвКl konгultпlvК – tovпЛЛi elemekkel eРцsгítette ki (schusTer 1995). 
A követkeг  neveknek tКlпlkoгunk mКРвКr etimolяРiпjпvКl:

Strahlbach Ober-, Nieder- (Zаettl mellett) 11γ9: Scęlebaes, 1157: Stralbach, 
1311/15: Scelebaes, НКг ist НКг StrКlЛКМС ’elmoМsКrКsoНott СКtпrterület’ [versumfter 
Grenгstreifen]. Aг els  КНКt össгetett sгя: m. szél ’perem’ + ebes ’moМsКrКs <terület>’; 
К kцs ЛЛi КНКtok nцmet ereНetűek (schusTer 199Ő: γγ1). A mКРвКrЛКn ilвen jelleРű 
helynévre akad néhány példa: Sгélgyöp (SКlomvпr СКtпrпЛКn, ZКlК meРвe), Sгélmeг  
(εeг lКk СКtпrпЛКn, Vesгprцm meРвe), Szélszeg (СelвsцР К SгilпРвsпРЛКn), Sгéltarló 
(СelвsцР εКrРitпtяl Нцlkeletre) vö. FNESг. Aг etimolяРiК СelвessцРцt l füРРetlenül Кг 
КНКtok К lКkossпР kiМserцl Нцsцr l, vКРв leРКlпЛЛis rцsгleРes nвelvМserцjцr l sгяlСКtnКk. 

Zaingrub (Horn mellett) 1130: Zanicra, 1205/14. sz. de Zaenkra 1369: Zuenkrueb. 
Ismeretlen ereНetű (schusTer 199Ő: Ő89). Kцs ЛЛ К mКРвКr sгúnyog + -ra ragos alak-
jával magyarázza (schusTer 1995). Szúnyog К mКРвКrЛКn Сelвnцvkцnt цs sгemцlвnцv-
kцnt is elforНult (OklSг.). AССoг К körülmцnвСeг, СoРв Кг КНКtЛКn vКlяЛКn К -ra rag 
forНul el , К sгöveРkörnвeгetet kellene ismerni, К nцvСeг vКlя tКpКНпsК minНenkцppen 
magyarázatra szorul.

Schotterlee ~ Ober/Unterschoderlee (Stronsdorf mellett, Laa a.d. Thaya körze-
tцЛen) 1β. sг. k./1γ. sг.: DuКe villКe Schaeterlehen, 1229: <1147> Shatirle ’СКtпrСКlom 
sпtrКkkКl’. нssгetett sгя: К m. sátor + kfn. lê з аes ’НomЛ’. Aг össгetett sгя Кг el retolt 
ЛКjor sereРekkel sгemЛen kiцpített mКРвКr kКtonКi vцН vonКlrК utКl (schusTer 1994: 
βŐγ). A mКРвКrЛКn К sátor ilвen цrtelemЛen vКlя fölНrКjгi nцvi el forНulпsК, illet leР 
az efféle összetétel szokatlan. 

Schoderleh (AltlenРЛКМС mellett) 1γ76: Кm Schaterlee, 1555: Scharderlehen. Ösz-
szetett szó sátor + le, azaz alakulásmódja, eredete Schotterlee-hez hasonló lenne (schus-
Ter 1994: 234). 

Scharbarn ~ Schorber Нűl nцv (EnгenНorf im TСКle, HollКЛrunn) 1β99: Schar-
warn, 1318: Scharbarn. Ismeretlen ereНetű, meРfejtцsi kísцrletei ЛiгonвtКlКnok (scharbe 
’KormorКn’; scharbare ’vКlКmi, Кmi Кprпnkцnt sгцtvпР’), sгlпv sгпrmКгtКtпsпnКk (Žaro-
vary össгetцtel ’iггik, цР + f г’) is МsКk Мsekцlв vКlяsгínűsцРe vКn (schusTer 1994: 
β08–9). Kцs ЛЛ К mКРвКr Sárvár -n toldalékos alakjával azonosítja (Schuster 1995). 

Züggen (HoМСneukirМСen-GsМСКiНt mellett, KirМСsМСlКР körгetцЛen) 1ő6γ: in 
Cikhen. Magyar helynév átvétele, amelynek alapja a sгék, sгik, vö. Eisenгicken з Német-
ciklény (schusTer 199Ő: ő1β, цs 199ő; Németciklény etimológiájához vö. FNESz.).

Zemingdorf ~ Semingdorfer Feld (Wiener NeustКНttяl keletre) Нűl nцv 1βγ7: 
Scebena, 1260/80: Zemingendorf. A magyar Sгebenya, Sгemenye átvétele (schusTer 
199Ő: ő00 цs 199ő; FNESг.). 

Ollern (SieРСКrtskirМСen mellett, Tulln körгetцЛen) 10γγ: Álarun, 1355: Olorn, 1435: 
Olaren. AlКkulпsmяНjК К nцmetЛ l vilпРos (Ala-rūna), jelentцse КгonЛКn kevцssц: К nцvКНпs 
iНejцn СКlЛКn РКгНКР víгnek kellett itt lennie (schusTer 199Ő: 7β–γ). Kцs ЛЛi mКРвКr 
származtatása szerint összetett szó lenne: al + róna (schusTer 1995). A ter mészeti adottsá-
Рok nemiРen tпmoРКtjпk eгt Кг etimolяРiпt, Нe sгяtörtцneti sгempontЛяl is proЛlemКtikus. 
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Ockert (Ruprechtshofen mellett) 1289/95: Achut, 1342: Ochut, 1591: an der Ochit. 
A víгnцv sгlпv ereНetű Obchod ’пtjпrя’ (schusTer 199Ő: 60). Kцs ЛЛi mКРвКrпгКtК 
szerint a magyar ókút átvétele lenne (schusTer 1995). 

Samendorf (HКiНersСofen/HККР körгetцЛen) 1βŐβ: Samagdorf, 1259: Samendorf. 
A név samagзsamen része sem szláv, sem német szavakkal nem hozható etimológiai 
kКpМsolКtЛК (schusTer 199Ő: 198). Kцs ЛЛi meРfejtцsi kísцrlete К mКРвКr som szó -gy 
kцpг s (somogy) sгпrmКгцkпЛяl törtцnt (schusTer 1995).

Adersdorf (BiЛerКМС/St. Peter i.Н. Au körгetцЛen) 1β90/1γ08: Sadrunsdorf, 1310: 
Sodersdorf. A -dorf utяtКР el tt eРв РenitivusгЛКn пllя sгemцlвnцv vКlяsгínűsítСet , 
Кmelв nem lпtsгik sem Рermпn, sem sгlпv ereНetűnek (schusTer 1989: 142). A sze-
mцlвnevet kцs ЛЛ К mКРвКr Sándor névvel azonosította (schusTer 1995). A helynév-
magyarázat helyességét gyengíti, hogy a Sándor név a középkori Nagy Sándor-regény 
rцvцn К 1γ–1Ő. sгпгКНЛКn vпlt НivКtossп εКРвКrorsгпРon. 

Artstetten (εelk körгetцЛen) 1βő9: de Owatsteten, 1269: de Aаastetten, 1278: de 
Auersteten. A -stetten el tti elem nem vilпРos, vКlяsгínűleР nem tКrtКlmКг sгlпv elemet 
(schusTer l989: 19γ). Aг el tКРot kцs ЛЛ К mКРвКr avas ’tölРвes; vцНett erН ’ sгяvКl 
azonosította (schusTer 199ő). Aг össгetцtel jelleРe nem jellemг  К mКРвКrrК.

SМСuster mКРвКr Сelвnцv-etimolяРiпi (1989–199Ő, 199ő)  
Сttp://mКps.РooРle.Мom/mКps/ms?Сl=Сu&ptКЛ=β&ie=UTF8&oe=UTF8&msК=0&msiН=[-] 

115748175277541762745.0004777e4ef53c0d7868d

Aг ismertetett etimolяРiпk К Лiгtostяl Кг КliР vКlяsгínűiР terjeНnek. AlКpos telepü-
lцs-, nцpisцРtörtцneti цs rцРцsгeti sгempontok iРвelemЛevцtelцvel törtцn  viгsРпlКtuk 
sгüksцРes КnnКk К sгem el tt tКrtпsпvКl, СoРв el forНulпsuk tпРКЛЛ körnвeгetцЛen Кг 
Unger- ~ Ungar- nцpnцvvel КlКkult Сelвnevek forНulnКk el . (Nem sгerepel Кг ismer-
tetett etimológiák között a n. Fallbach < m. Falva és a n. Kirchschlag < m. K rislak 
nцvmКРвКrпгКt, mivel minНkett  eРвцrtelműen tцves.)

A mКРвКr vonКtkoгпsú КusгtriКi цs ЛКjororsгпРi Сelвnevek korКi rцteРeinek kutК-
tása a közös történelem számos új részletét világíthatná meg. Miután a vizsgálatok ilyen 
irпnвЛКn úРвsгяlvпn СiпnвoгnКk, itt цs most Кг els  lцpцsnцl, К iРвelem felkeltцsцnцl 
töЛЛre nem vпllКlkoгСКtom. A mяНsгeres kutКtпst КгonЛКn цrНemes folвtКtni eЛЛen Кг 
irпnвЛКn, Сisгen minН К nцpnцvi, minН К mКРвКr etimolяРiпt tekintve sгяЛК jöСet  КНК-
tok eРв rцsгe iРen korКi КНКtolпsú, íРв eгek К mКРвКr törtцnelem korКi sгКkКsгпnКk joЛЛ 
megismeréséhez vezethetnek.
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Nyelvi és nyelvhasználati kérdések a felső-ausztriai  
magyar diaszpórában

A fels -КusгtriКi mКРвКr НiКsгpяrпvКl vКlя els  tКlпlkoгпsКim цs К nвelvСКsгnпlК-
tukrК vonКtkoгя eРвiНejű meРiРвelцseim К 60-Кs цvekre nвúlnКk vissгК, Кmikor mК-
РвКr sгКkos eРвetemistКkцnt töЛЛsгör teСettem lпtoРКtпst Кг ott цl  Лпtвпmnпl. Nem-
МsКk Кг Кkkori pКssгív meРiРвelцsek jelentettek sгпmomrК nвelvi цlmцnвt, СКnem Кг К 
töЛЛsгör КНяНя КlkКlom is, Кmikor Кг ő6-os menekültek Рвermekei sгпmпrК renНeгett 
nвпri tпЛorokЛКn mКРКm is rцsгt veСettem К mКРвКr nвelv tКnítпsпЛКn. Ekkor tКpКsг-
taltam, hogy azoknak az 56-os emigránsoknak, akiknek a német nyelvtudása még igen 
csekély volt, és akiknek emellett kommunikációs kapcsolataik csaknem kizárólag a ma-
РвКr nвelvre korlпtoгяНtКk, К ЛesгцНe mцРis interferenМiпrК utКlя elemekkel volt meР-
tűгНelve. A nцmet СКtпs eРвfel l К nвelv sгuprКsгeРmentпlis sгintjцt цrintette: К mКРвК-
rostяl eltцr  ЛesгцННКllКmЛКn jutott kifejeгцsre, mпsfel l interjekМiяkrК (mint pцlНпul К 
nцmi МsoНпlkoгпssКl veРвes tuНomпsulvцtelt kifejeг  ach so) korlпtoгяНott. AkkoriЛКn 
цrtetlenül пlltКm sгemЛen eггel К jelensцРРel. Bпr К kutКtпsrК цrНemes proЛlцmпt vilп-
РosКn lпttКm, К tцmК mяНsгeres viгsРпlКtпrК МsКk К 90-es цvekЛen nвílt leСet sцРem. 
– A Рвerekek nвelvtuНпsпЛКn mпr Кkkor sгцles sгяrяНпs volt meРiРвelСet  К mКРвКr 
nвelv ismeretцnek teljes СiпnвК цs К nвelv – ЛesгцН sгinten – kielцРít  tuНпsК köгött. 

A kutКtпst Кг КННiР meРjelent sгКkiroНКlom sгпmЛКvцtelцvel keгНtem meР. A munkК 
КlКpjК Кг К nвelvСКsгnпlКti kцrН ív, Кmelвet kцt nвelven, mКРвКrul цs nцmetül külön К 
feln tt цs külön К köгцpiskolпs korosгtпlв sгпmпrК foРКlmКгtКm meР. Eгeket К kцrН -
íveket β10 Fels -AusгtriпЛКn цl  mКРвКrtяl kцrНeгtem ki: 176 feln tt l цs γŐ köгцpis-
kolпstяl. εellettük К Рвűjtцs СКtяsuРКrпЛК került nцСпnв els  РenerпМiяs nem mКРвКr 
КnвКnвelvű sгemцlв is. Aг пltКluk köгölt КНКtoknКk К iРвelemЛevцtelцr l КгonЛКn К 
kцs ЛЛiek sorпn lemonНtКm, Кmint err l К tovпЛЛiКkЛКn mцР sгя lesг. A Рвűjtцsnek eЛЛen 
К fпгisпЛКn interjúkКt kцsгítettem Кг emiРrпМiя prominens sгemцlвisцРeivel К mКРвКr 
meРtelepülцs törtцnetцr l, К mКРвКr nвelvű iskolпгпsrяl, Кг eРвesületi цs Кг eРвСпгi 
цletr l. – A Рвűjtцs mпsoНik forНulяjпЛКn СКnРfelvцteleket kцsгítettem, Кmelвeken irп-
nвított ЛesгцlРetцs sorпn el re meРСКtпroгott moНulok (vö. lABov, WilliAm, „A nyelvi 
vпltoгпs цs vпltoгКtok”: SгoМiolяРiКi FiРвel  Ő. 1988: ββ–Ő8) vпltКkoгnКk. ElvцРeгtem 
К kцtnвelvűsцР kutКtпsпЛКn Лevпlt СКnРperМepМiяs viгsРпlКtot цs Кг elНöntenН  kцr-
Нцs ЛesгцННКllКmпnКk meРiРвelцsцre КlkКlmКs kísцrletet. Aг КНКtköгl k Спrom kцp 
köгül eРв пltКluk kivпlКsгtottnКk К leírпsпt is meРКНtпk. KikцrНeгtem t lük A mКРвКr 
nyelvjárások atlaszának közel 100 kérdését, amelyeknek a segítségével az egész ma-
РвКr nвelvterületet kцpvisel  КНКtköгl im mКРвКr nвelvvпltoгКt-vпlКsгtпsпnКk К sКjп-
tossпРКit leСet tКnulmпnвoгni. A Рвűjtцsnek eЛЛen К sгКkКsгпЛКn Őő sгemцlв műköНött 
köгre, vКlКmennвien Кгok köгül vКlяk, Кkik Кг els  forНulяЛКn mпr КНКtköгl im voltКk, 
íРв К t lük nвert КНКtok eРцsг nвelvi цletrКjгuk tükrцЛen vпlnКk цrtцkelСet vц. A Рвűj-
tést a névadási szokásokra irányuló, a keresztelési anyakönyvek anyagaira támaszkodó 
kutatás egészíti ki.

A nвelvi КnвКР felНolРoгпsК össгetett felКНКt. A sгКkiroНКlom leРinkпЛЛ vКlКmelв 
ЛevпnНorlя köгössцРnek Кг iНeРen nвelvi köгeРЛen Лekövetkeг  nвelvi sorsпrяl sгяl 
(vö. pl.: gAl, susAn, CoНesаitМСinР КnН МonsМiousness in tСe EuropeКn peripСerв. 
In: American Ethnologist 1Ő. 1987: 6γ7–őγ. εКРвКrul in: konTrA miklós szerk., 
TКnulmпnвok К СКtпrКinkon túli kцtnвelvűsцРr l. Bp., 1991.1βγ–ő7; konTrA mik-
lós, Fejeгetek К SoutС BenН-i mКРвКr nвelvСКsгnпlКtЛяl: δinРuistiМК series A. StuНiК 
et dissertationes, 5. A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, Bp., 
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1990.; di luzio, Aldo, On some (soМio)linРuistiМ properities of ItКliКn foreiРn аorkers̕ 
МСilНren in МontКМt аitС GermКn. In: kees de BooT – Wlllem FAse eds., Migrant 
δКnРuКРes is Western Europe: InternКtionКl JournКl of tСe SoМioloРв of δКnРuКРe 90. 
1991:1γ1–ő7; pFAFF, cArol W., TurkisС in МontКМt аitС GermКn: δКnРuКРe mКinte-
nКnМe КnН loss КmonР immiРrКnt МСilНren is Berlin (West). In: kees de BooT – Wll-
lem FAse eds. i. m. 1991: 97–1β9; BArThA csillA, Egy amerikai magyar közösség 
nyelvhasználatának szociolingvisztikai megközelítései. 1993. Kézirat).

A ЛevпnНorlя köгössцРek пltКl СКsгnпlt КnвКnвelvi vпltoгКt Лels  nвelvi fejl Нц-
sцnek К nemгetköгi sгКkiroНКlomЛКn lцnвeРesen keveseЛЛ iРвelmet sгenteltek. Ilвen 
viгsРпlКtokrяl sгпmoltКk Лe mцРis Кг ICDG β. konРressгusпn, 1997-Лen AmsгterНКmЛКn 
holland kutatók (vö.: vAn reenen, pieTer, On tСe НiКleМtКl provenКnМe of IoаК DutМС; 
smiTs, cAroline J. m., On tСe persistenМe of НiКleМt feКtures in IoаК DutМС). A feldol-
gozás során mindkét szempontra igyekszem majd tekintettel lenni. 

A fels -КusгtriКi mКРвКrsпР К mКРвКr nвelvnek különЛöг  területi vпltoгКtКit Лe-
sгцli. A mКРвКr–nцmet kontКktusok viгsРпlКtпЛКn iРвelemЛe kell venni, СoРв К mКРвКr 
nвelvjпrпsok különЛöг  mцrtцkű цs jelleРű nцmet СКtпsnКk voltКk Кг цvsгпгКНok folвК-
mпn kitцve. Aг Кreпlis kКpМsolКtokrК vКlя tekintettel eРвцni elЛírпlпs КlКpjпn НöntСet  
МsКk el, СoРв К nцmet ereНetű elemek (minНenekel tt sгКvКk) К Лesгцl  nвelvСКsгnп-
lКtпЛКn КnвКnвelvjпrпsi vКРв kцs ЛЛi, osгtrпk területen Лekövetkeгett СКtпs követkeг-
mцnвei-e. PцlНпul К simpfűt igealak használata egy Somorja, Rajka, Mosonmagyaróvár 
körnвцkцre lokКliгпlСКtя vernКkulпris nвelvet Лesгцl  sгemцlв esetцЛen leРfeljeЛЛ К sгя 
Лelseji ЛilКЛiпlis КffrikпtК tekintetцЛen monНСКtя Кг Кktuпlis nцmet СКtпs ereНmцnвцnek. 

AНКtköгl im kivпlКsгtпsК sorпn keгНetЛen nem voltКm tekintettel КrrК, СoРв К meР-
kцrНeгettek milвen  К n в К n в e l v ű n e k  vКlljпk mКРukКt. NemМsКk Кгцrt, mert К Рвűj-
tцs els  fпгisпЛКn К mКРвКrok körnвeгetцЛen цl  osгtrпkokКt is ki КkКrtКm kцrНeгni 
(vö. nelde, p. h. – vAndermeeren, s. – Wölck, W., Interkulturelle Mehrsprachig-
keit. Eine kontaktlinguistische Umfrage in Fünfkirchen. Bonn, 1991. Dümmler), hanem 
azért is, mert a magyarokkal közösséget vállaló, a nyelvüket elsajátító személyeket sem 
КkКrtКm sгem el l tцvesгteni. A kutКtпs sorпn КгonЛКn kiНerült, СoРв Кг К Мsekцlв sгпmú 
КНКtköгl , Кki Кг els  РenerпМiяЛК tКrtoгik, Нe mКРпt nem tКrtjК mКРвКr КnвКnвelvű-
nek, К felНolРoгпs sorпn stКtisгtikКilКР relevпns külön kКteРяriпЛК nem lenne sorolСКtя. 
A mКРukКt mКРвКr КnвКnвelvűnek vКllя sгemцlвek vпlКsгКi köгött КгonЛКn цrtelmeг-
Сetetlen КНКtok forrпsКi lennцnek. Eгeket Кг КНКtokКt К tovпЛЛiКkЛКn iРвelmen kívül 
СКРвtКm, Сisгen К mКРвКr КНКtköгl kt l Рвökeresen eltцr , Нe К nem mКРвКr КnвКnвel-
vűek sorпЛКn is eРвmпstяl КlКpvet en különЛöг  sorsokrяl vКn sгя. εeРemlítцsükr l 
КгonЛКn К sКjпtos цletpпlвпk okпn kпr lenne lemonНКni. Köгöttük els kцnt eРв osгtrпk 
fцrirяl kell sгяt emelni, Кki 19ő6-ЛКn mint vпrosi tisгtvisel  elköteleгetten seРítette К 
mКРвКr menekülteket.  Кг eРвetlen eЛЛen К kКteРяriпЛКn, Кki nem tuН mКРвКrul. (εК-
РвКr felesцРe termцsгetesen sгerepel Кг КНКtköгl im köгött.) εellette eРв, Кг NDK-Ляl 
sгпrmКгя, Нe mКРвКrorsгпРi eРвetemi НiplomпvКl renНelkeг  fцrit kell meРemlíteni, 
Кki mКРвКr felesцРцvel цs Рвermekeivel került Fels -AusгtriпЛК. A stКtisгtikКi felНolРo-
гпsЛКn nem vettem tekintetЛe КnnКk К СorvпtorsгпРi nцmet sгпrmКгпsú цs КnвКnвelvű 
КssгonвnКk Кг КНКtКit sem, Кki fцrjцvel kiгпrяlКР mКРвКrul Лesгцl – uРвКnis meРítцlцse 
sгerint fцrje olвКn „ЛorгКlmКsКn” Лesгцl nцmetül, СoРв inkпЛЛ  mКРК vпlКsгtjК К mК-
РвКrt К МsКlпН kommunikпМiяs nвelvцnek. A leРnКРвoЛЛ fejtörцst К sгпmomrК КnnКk К 
mКРвКrorsгпРi venН КnвКnвelvű КssгonвnКk К viгsРпlКt sгempontjпЛяl vКlя sгerepel-
tetése vagy elhagyása jelentette, akinek ezt a kérdéskört leszámítva valamennyi nyelvi 
цletrКjгi КНКtК Лeleillett К mКРвКr КnвКnвelvűek sorпЛК. (A Рвűjtцs iНejцre mпr elСunвt 
fцrje erНцlвi mКРвКr volt, Рвermekeik tuНnКk mКРвКrul.) VцРül Кг eРвsцРes elЛírпlпs 
keНvццrt Кг  КНКtКirяl is lemonНtКm. 
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A jelenleРi ЛemutКtпs МsКk К feln tt КНКtköгl imt l, 176 sгemцlвt l sгпrmКгя КНК-
tokkКl foРlКlkoгik. Aгokrяl К kommunikпМiяs sгínterekr l lesг sгя, Кmelвeken К mК-
gyar nyelvnek valamilyen szerepe lehet.

1. táblázat
Aг КНКtköгl k КnвКnвelv sгerinti meРosгlпsК

Anyanyelv Fő %

Magyar 167 94,9

Német 7 4,0

εКРвКr–nцmet 2 1,1

Összesen 176 100,0

Aг пltКlпnos proЛlцmК, СoРв melвik nвelvet tekintjük КnвКnвelvnek (КгКг цrtel-
meгцsцЛen Кг els  nвelv, К leРjoЛЛКn tuНott, К leРtöЛЛet СКsгnпlt nвelv foРКlmпvКl Кгo-
nos-e), esetenkцnt itt is felmerült. AkКНt olвКn sгemцlв, Кki uРвКn kisРвermekkorпЛКn 
csak magyarul tudott, életének sajátos alakulása folytán ezt a nyelvet teljesen elfelejtette, 
цs mК mпr nцmet КnвКnвelvűnek monНjК mКРпt. Aг esetek túlnвomя töЛЛsцРцЛen Кгon-
ЛКn К meРkцrНeгettek Кг els  nвelvüket monНtпk КnвКnвelvnek. A viгsРпlt köгössцРet 
kцpvisel  mintК 9ő%-К mКРвКr КnвКnвelvű. εivel uРвКneгen Мsoport РenerпМiяs meР-
osгlпsпЛКn 8β%-ot tesг ki Кг els  РenerпМiяsok rцsгeseНцse, eРвцrtelműen К mпsoНik 
РenerпМiяsok túlnвomя töЛЛsцРe is mКРвКr КnвКnвelvűnek tКrtjК mКРпt. A mКРukКt 
nцmet КnвКnвelvűnek vКllяk is tuНnКk – iРКг, iРen különЛöг  mцrtцkЛen – mКРвКrul.

Aг КnвКnвelv elsКjпtítпsК utпn К mКРвКr nвelv СКsгnпlКtпnКk leРf ЛЛ sгíntere К М s К -
l п Н. A meРkцrНeгettek köгül 118 f nek К СпгКstпrsК mКРвКr, γ7-nek mпs nemгetisцРű 
(osгtrпk/nцmet, sгerЛ, romпn stЛ.). 110 f  sгerint МsКlпНjuk Кг eРвmпs köгötti цrintkeгцs-
Лen МsКk eРв nвelvet СКsгnпl. EЛЛ l Кг követkeгik, СoРв К mКРвКr СпгКssпРok esetцn is 
el forНul, СoРв К МsКlпНЛКn nem (vКРв nem МsКk) mКРвКrul Лesгцlnek eРвmпs köгött.

2. táblázat
Aг КНКtköгl  МsКlпНjК eРв nвelvet СКsгnпl

Nyelv Fő % Korrigált % Kumulált %
Magyar 95 54,0 86,4 86,4

Német 14 8,0 12,7 99,1

EРвцЛ 1 0,5 0,9 100,0

TöЛЛ nвelv; nem 
цl МsКlпНЛКn 66 37,5 – –

Összesen 176 100,0 100,0

A МsКlпНЛКn МsКk eРв nвelvet СКsгnпlяk 86%-К mКРвКrul Лesгцl, 1γ%-nпl К МsКlпН 
nвelve К nцmet, цs 1%-ot tesгnek ki Кгok, Кkiknцl eгt К sгerepet mпs nвelv tölti Лe. 

A töЛЛ nвelvet СКsгnпlя МsКlпНokЛКn Кг eРвes nвelvek nem „eРвenrКnРúКk”, КгКг 
Лiгonвos nвelv(ek)et f kцnt, mпs(okК)t ritkпn СКsгnпlnКk. A ritkпn СКsгnпlКtos nвelvek 
köгött töЛЛnek К felsorolпsК is leСetsцРes volt.
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3. táblázat
Aг КНКtköгl  МsКlпНjК töЛЛ nвelvet СКsгnпl

Nyelv Főként használatos Ritkán használatos
Magyar 38 25

Német 24 34

EРвцЛ 1 5

EРв nвelv; nem цl МsКlпНЛКn 113 113

Összesen 176 –

A kцt КНКtsor össгeСКsonlítпsК Кгt mutКtjК, СoРв К vпlКsгКНяk МsКlпНjКiЛКn Кг eРв 
nвelvet СКsгnпlяk КrпnвК К töЛЛ nвelvűekСeг visгonвítvК β/γ : 1/γ. A МsКlпНi nвelvСКsг-
nпlКt pontosКЛЛ meРköгelítцse Кг eРвes МsКlпНtКРokkКl vКlя kommunikпМiя viгsРпlКtК 
rцvцn vпlik leСet vц. A vпlКsгok eРв rцsгe Мsupпn Кг КНКtköгl k nвelvi цletrКjгпt eРц-
sгíti ki, Сisгen К  s г ü l k k e l  КНott esetЛen – цletkori okokЛяl – МsКk К múltЛКn volt 
leСetsцРes Лesгцlniük. Aг informпtorok túlnвomя töЛЛsцРe, 169 f , КгКг 96%-uk velük 
mКРвКrul Лesгцl, illet leР Лesгцlt. Nцmetül МsКk Кгok К mпsoНik РenerпМiяs КНКtköгl k 
Лesгцlnek К sгüleikkel, Кkik veРвes СпгКssпРЛяl sгülettek, цs К nцmet lett К МsКlпН nвelve. 
Aг КНКt össгСКnРЛКn vКn Кг КnвКnвelvre vonКtkoгя kцrНцsre КНott vпlКssгКl.

A МsКlпН nвelvцnek mпsik össгetev je Кг КНКtköгl  цs  С п г К s t п r s К  köгött СКsг-
nпlКtos nвelv. εКРвКrul 1β1 f , mпs nвelven β6 Лesгцl К СпгКstпrsпvКl. (A vпlКsгok Сiп-
nвК rцsгint КЛЛяl fКkКН, СoРв Кг КНКtköгl k köгött КkКН olвКn is, Кki [mцР] nem СпгКs.) 

A МsКlпНi nвelvСКsгnпlКt tovпЛЛi lцnвeРes össгetev je К  Р в e r m e k e k n e k  пt-
КНott nвelv, vКРвis КnnКk К kцrНцsnek К meРvпlКsгolпsК, СoРв Кг КНКtköгl  К Рвerme-
keivel, unokпivКl milвen nвelven Лesгцl. εКРпnКk К mКРвКr nвelv пtКНпsпnКk К fontos-
sпРпt 1Őő f  Сelвeselte, цs minНössгe 10 КНott nemleРes vпlКsгt. (β1 vпlКsг Сiпnвгik.) 
ArrК К kцrНцsre, СoРв К meРkцrНeгettnek vКnnКk-e Рвerekei, 1γ6 iРenl  vпlКsгt kКptКm, 
βγ КНКtköгl nek ninМs Рвermeke. A tцnвleРes nвelvСКsгnпlКtot tekintve 110 f  sгokott 
К Рвermekeivel mКРвКrul Лesгцlni (К vпlКsгКНяk 8γ,γ%-К), ββ КНКtköгl  nem Лesгцl 
mКРвКrul К Рвermekeivel. Erre К kцrНцsre ŐŐ f  nem vпlКsгolt: К Рвermekteleneken kívül 
olвКnok is pцlНпul, Кkiknek К Рвermeke eРв korпЛЛi СпгКssпРЛяl sгületett, цs εКРвКror-
sгпРon цl, teСпt К kцrНeгцs sгempontjпЛяl irrelevпns lett volnК Кг КНКt iРвelemЛevцtele. 

Aг КnвКnвelv пtКНпsпnКk Кг ereНmцnвessцРцt Кг mutКtjК, СoРв К МsКlпНokЛКn fel-
növ  Рвermekek К különЛöг  sгituпМiяkЛКn milвen nвelvet СКsгnпlnКk. A töЛЛ Рвer-
mekes sгülök eРв rцsгцnek, К vпlКsгКНяk ő1%-пnКk К meРítцlцse sгerint К mпsoНik 
РenerпМiяt Кlkotя Рвermekeik eРвmпs köгött СКsгnпljпk К mКРвКr nвelvet is, Ő9%-uk 
sгerint КгonЛКn К testvцrek nem Лesгцlnek eРвmпssКl mКРвКrul.

4. táblázat
A mКРвКr nвelv СКsгnпlКtК К testvцrek eРвmпs köгötti kommunikпМiяjпЛКn

Testvérek egymással Fő % Korrigált %
Magyarul 48 27,3 51,1

Nem magyarul 46 26,1 48,9

Nincs adat 82 46,6 –
Összesen 176 100,0 100,0
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A  t e s t v ц r e k  eРвmпs köгötti ЛesгцlРetцsцЛen К mКРвКr nвelv СКsгnпlКtК Лпr 
visгonвlКР jя Кrпnвsгпmot mutКt, К tцnвleРes el forНulпs ennцl kevцsЛц keНveг . A Рвer-
mekek uРвКnis Кmint köгössцРЛe kerülnek – К köгössцР яvoНпt, iskolпt jelent, КСol ki-
гпrяlКРosКn nцmet nвelvű körnвeгetЛen vКnnКk –, eРвre joЛЛКn „rпsгoknКk” К nцmetre. 
KönnвeЛЛen fejeгik ki mКРukКt íРв, sгяkinМsük, nцmet nвelvi kцsгsцРeik roСКmosКn 
fejl Нnek – sгemЛen Кг КnвКnвelvükkel, Кmelв meРrekeН eРв Лiгonвos sгinten. HК 
Кгonos яvoНпЛК, iskolпЛК jпrnКk, ott Кг eРвmпs köгti ЛesгцlРetцs is СКmКrosКn К kör-
nвeгetСeг iНomul, цs eг К tovпЛЛiКkЛКn Кг ottСoni kommunikпМiяrК is пtterjeН. Ett l foРvК 
leРfeljeЛЛ К sгül k jelenlцtцЛen, Кг  kifejeгett elvпrпsuk КlКpjпn Лesгцlnek mКРвКrul 
eРвmпs köгött. Eг К proЛlцmК korпntsem МsКk erre К köгössцРre jellemг . A köгelmúlt-
ЛКn eРв – Fels pulвпn meРrenНeгett – konferenМiпn eРв svцНorsгпРi mКРвКr felsгяlК-
lпsпЛКn Кгt СКnРsúlвoгtК, СoРв Кг mКРвКr, Кkinek К Рвermekei is tuНnКk mКРвКrul. EРв 
mпsik felsгяlКlя eггel sгemЛen Кгt vetette fel, СoРв Кг К Рвermek, Кkit К sгülei К mКРвКr 
nвelv СКsгnпlКtпrК „kцnвsгerítettek”, К kцs ЛЛiekЛen esetleР eРвпltКlпn nem КkКrjК 
mКjН К sгül k nвelvцt СКsгnпlni, цs mцР mКРвКr sгпrmКгпsпt is meРtКРКНСКtjК, К mКРвКr 
nвelvet КktívКn nem Лesгцl  Рвermek iНentitпsпЛКn visгont К sгпrmКгпs tuНКtК poгitív 
цrгцs keretцЛen mКrКНСКt meР. A kцrНцsen nвilvпnvКlяКn leСet vitКtkoгni, К felvetett 
РonНolКtok minНenesetre К sгяrvпnвСelвгetЛ l fКkКНя пltКlпnos РonНokКt jяl mutКtjпk.

A  n К Р в s г ü l k k e l  vКlя kКpМsolКtteremtцs nвelve Кг el г ekkel sгemЛen 
minНenekel tt К mКРвКr leСet. A mКРвКr nКРвsгül k – СК eРвпltКlпn цlnek mцР – ritkК 
esetЛen vКnnКk AusгtriпЛКn, ennek követkeгtцЛen töЛЛnвire nem is tuНnКk nцmetül. 
A velük vКlя kommunikпlпs leСet sцРe teСпt jelгi Кг unokпk РenerпМiяjпnКk К mКРвКr 
nвelvi tuНпsпt is. A sгül k vцlemцnвe sгerint К Рвerekek цs К nКРвsгül k цrintkeгцsцЛen 
К mКРвКr nвelv СКsгnпlКtК 60%-ot tesг ki, 1β,ő%-ЛКn nem mКРвКrul Лesгцlnek К nКРв-
sгül kkel – eЛЛen К veРвes СпгКssпРok nem mКРвКr olНКlК jпtssгК К f  sгerepet. Aг 
КНКtСiпnв eРвik okК, СoРв К nКРвsгül k eРв rцsгe mпr nem цl. A keНveг  sгпmКНКtok 
möРött КгonЛКn visгonвlКР ritkК vКlяsпРos nвelvi цrintkeгцs tКpКsгtКlСКtя. TöЛЛ sгül  
is meРjeРвeгte, СoРв К Рвerek eРцsгen РвenРe mКРвКr tuНпsК folвtпn Кг eРвnвelvű 
nКРвsгül vel vКlя nвelvi цrintkeгцs úРвsгяlvпn К kösгönцsre korlпtoгяНik.

A  Р в e r m e k e k  ц s  Л К r п t К i k, kortпrsКik eРвmпs köгötti kommunikпМiяjпЛКn 
meРСКtпroгя tцnвeг , СoРв Кг  ЛКrпti körüket els НleРesen Кг iskolК цs К lКkяСelв 
sгКЛjК meР. Eг К körnвeгet peНiР К НiКsгpяrК-Сelвгet követkeгtцЛen túlnвomяКn К nцmet 
nвelvСeг köt Нik. Jellemг , СoРв mцР Кгok К Рвerekek is (mКi mпsoНik РenerпМiяs 
КНКtköгl im), Кkik WelsЛen К Sгent Istvпn-telepen, eРв 19ő6 utпn lцtesített mКРвКr МsК-
lпНi СпгКs lКkяneРвeНЛen n ttek fel К 60-Кs цvek elejцn, elmonНпsuk sгerint eРвmпs kö-
гött minНiР nцmetül Лesгцltek. εivel К Рвermekek mК mпr пltКlпЛКn яvoНпЛК is jпrnКk, 
К nцmet nвelvű sгoМiКliгпМiя keгНete Кг iskolпskor el tt elkeгН Нik.

5. táblázat
KortпrsКikkКl mКРвКrul is Лesгцl  Рвerekek Кг КНКtköгl k МsКlпНjпЛКn

Gyermekek és kortársaik 
egymással Fő % Korrigált %

Magyarul 57 32,4 44,2

Nem magyarul 72 40,9 55,8

Nincs adat 47 26,7 –
Összesen 176 100,0 100,0

A gyerekek közötti magyar nyelvhasználat egyetlen intézményesített kerete a cser-
készetre korlátozódik. Ilyen körülmények között csupán a magyar nyelvnek a német 
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melletti használatáról lehet szó, az adatok a gyakoriságra vonatkozóan nem adnak tám-
pontot. A МserkцsгfoРlКlkoгпsok kцtСetente sгomЛКt Нцlutпnonkцnt vКnnКk. Emellett 
kirпnНulпsok, tпЛoroгпsok sгolРпltКtnКk mцР КlkКlmКt К mКРвКr nвelv СКsгnпlКtпrК. 

A Рвermekek ЛКrпti körцnek össгetцtelцre, nвelvismeretцre utКl, СoРв К sгül  mi-
lвen nвelven Лesгцl К Рвermeke ЛКrпtКivКl. A feln ttek К mКРвКr РвermekekСeг uРвКnis 
mКРвКrul sгяlnКk Кkkor is, СК К Рвermekek РenerпМiяjпЛКn Кг eРвmпs köгötti nвelv 
mпr К nцmet. A mintК цrtцkelСet  КНКtКi sгerint К sгül k ő1%-К Лesгцl mКРвКrul К Рвer-
mekei ЛКrпtКivКl, teСпt vКlяЛКn iРКг, СoРв mКРвКr Рвermekek köгött is el forНul, СoРв 
eРвmпssКl mпr nцmetül Лesгцlnek. A sгül k 9γ%-К К nцmet nвelvet is meРjelölte К 
Рвermekei ЛКrпtКivКl vКlя kommunikпМiя esгköгцül, Кmi eРвцrtelműen Кгt mutКtjК, СoРв 
К Рвerekek ЛКrпti körцЛen К nцmet nвelvűek túlsúlвЛКn vКnnКk, s t МsКknem К felцnek 
mКРвКrul tuНя ЛКrпtКi ninМsenek is. 

A feln tt РenerпМiя МsКlпНon kívüli nвelvСКsгnпlКtК КЛЛКn К tekintetЛen nвer kü-
lönös fontossпРot, СoРв К mКРвКr meРrekeН-e К МsКlпНi nвelvСКsгnпlКt keretein Лelül, 
vКРв vКn-e leСet sцР, цlnek-e К tпРКЛЛ körnвeгetЛen is К СКsгnпlКtпvКl. HК К kцrНцst 
úРв vetjük fel, СoРв К  Л К r п t i  k ö r ц Л e n  vКnnКk-e mКРвКrok, Кkkor К vпlКsгok keН-
veг nek tűnnek. A meРkцrНeгettek őŐ%-пnКk túlnвomяrцsгt mКРвКr ЛКrпti köre vКn, Нe 
γ6%-uknКk is КkКН mКРвКr К ЛКrпti körцЛen. εцР íРв is feltűn  КгonЛКn, СoРв К meРkцr-
Нeгettek МsКknem 10%-пnКk eРвпltКlпn ninМsenek mКРпnjelleРű mКРвКr kКpМsolКtКik. 

εпst mutКt К kцp, СК К ЛКrпti körЛen СКsгnпlКtos nвelveket viгsРпljuk. A kцt kцr-
Нцsre КНott vпlКsгok eРвЛevetцse КrrК enРeН követkeгtetni, СoРв Лпr Кг КНКtköгl k túl-
nвomя töЛЛsцРцnek vКnnКk mКРвКr ЛКrпtКi, К ЛКrпti körЛen folвtКtott tпrsКlРпs nвelve 
МsКknem olвКn РвКkrКn К nцmet, mint К mКРвКr. ÁltКlпЛКn nцmetül Лesгцlnek, СК Кkпr 
МsКk eРвetlen mКРвКrul nem tuНя is vКn К jelenlцv k köгött. Biгonвos tпrsКsпРokЛКn 
К mКРвКrok is МsКk nцmetül Лesгцlnek.

6. táblázat
A ЛКrпti körЛen СКsгnпlКtos nвelvek

Baráti körben Fő %

Magyarul 138 78,4

Németül 109 61,9

EРвцЛ nвelven 7 4,0

Nincs adat 4 2,3

A családon kívül a mindennapos érintkezés fontos színtere a lakóhely, a  s z o m -
s z é d o k k a l  való kommunikáció.

A 60-Кs цvek elejцn eРвes vпrosokЛКn К menekültek sгпmпrК lКkяСпгКk цpültek. 
EгekЛen mК is lКknКk mКРвКrok, itt teСпt vКn esцlв КrrК, СoРв СonitпrsКk lКkjКnКk К kö-
гelЛen, Кkikkel КnвКnвelvükön is sгяlСКtnКk. δцnвeРes – mint mпr volt rяlК sгя –, СoРв 
WelsЛen МsКlпНi СпгКkЛяl eРв kiseЛЛ lКkяneРвeН цpült fel. A tömЛСпгКkЛКn lКkяk mпr 
kevцsЛц ismerik eРвmпst, különösen ott, КСol eРв-eРв 8–10 emeletes, töЛЛ lцpМs СпгКs 
цpületr l vКn sгя. Ilвen esetekЛen el forНulСКt, СoРв К mпsСonnКn eРвmпst nem ismer  
mКРвКrok pцlНпul Кmikor kutвпjukКt sцtпltКtjпk, mпr nцmetül Лesгцlnek eРвmпsСoг. 
A mКРвКrok tekintцlвes rцsгe КгonЛКn vКlяЛКn sгцtsгяrtКn цl К vпrosokЛКn цs Кг eРвes 
kiseЛЛ települцseken, КСol МsКk iНeРenКjkú, termцsгetesen f kцnt nцmet nвelvű sгom-
sгцНsпРРКl tКlпlkoгik. εivel AusгtriК цvtiгeНeken пt, s t mцР mК is ЛefoРКНя orsгпР, К 
mКРвКrok sгomsгцНsпРпЛКn sгerЛek, Сorvпtok, romпnok – Нe iРen РвКkrКn КfrikКi, tпvol-
keleti sгпrmКгпsúКk lКknКk. Eг utяЛЛiКkkКl К nцmet, К töЛЛiekkel, СК körnвeгeti nвelvkцnt 
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ismerik К sгomsгцН КnвКnвelvцt, Кгon folвik К tпrsКlРпs. SгцpfКlusi IstvпnnКk – Кг újvi-
Нцki 11. лl nвelvi KonferenМiпn elСКnРгott el КНпsК nвomпn – Кг osгtrпk nцpsгпmlпlпsi 
КНКtok КlКpjпn vцРгett sгпmítпsК sгerint Fels -AusгtriК települцseinek ő1%-пn leРКlпЛЛ 
eРв mКРвКr цl. A lКkяvisгonвokЛяl követkeг  цrintkeгцsi leСet sцРeknek meРfelel en 
88-Кn Лesгцlnek mКРвКrul (is) К sгomsгцНКikkКl, β1 f  eРвцЛ nвelven (is), цs МsКknem 
minНenki, 166 f  említette К nцmetet mint К körnвeгettel vКlя kommunikпМiя nвelvцt. 

A formпlis jelleРű mКРвКr nвelvű kommunikпМiя eРвetlen leСetsцРes sгíntere К 
k u 1 t ú r e Р в e s ü l e t e k  keretei köгött КНott. Aг 19Őő, illet leР Кг 19Ő8 utпni emiРrпМiя 
össгefoРпsК els НleРesen К menekültek lelki РonНoгпsпt vпllКlя eРвСпгКk, illet leР pК-
pok rцvцn törtцnt meР, Нe – rцsгint Кг  veгetцsükkel, köгreműköНцsükkel К kulturпlis 
tevцkenвsцР is meРinНult. Ennek sгerveгeti keretet К töЛЛi osгtrпk tКrtomпnвСoг СКson-
lяКn Fels -AusгtriпЛКn is К (kКtonКi esгmцnвek пpolпsпrК, kКtonКi temet k, emlцkmű-
vek gondozására létrehozott) Magyar Harcosok Bajtársi Közösségének linzi szervezete 
КНott, Кmelв 19őő-t l Sгent δпsгlя BКjtпrsi KöгössцР nцven műköНött. EЛЛen К körЛen 
ЛКrпti össгejöveteleket, törtцnelmi цvforНulяkrяl vКlя meРemlцkeгцseket is tКrtottКk. 
A sгerveгetet 1966-ЛКn К mКРвКr kormпnв követelцsцre felosгlКttпk. 

Aг 19ő6-os forrКНКlom 10. цvforНulяjпn renНeгett nКРвsгКЛпsú ünnepsцР volt Кг 
els  lцpцs К  F e l s - К u s г t r i К i  ε К Р в К r o k  K u l t ú r e Р в e s ü l e t e  meРКlКpí-
tпsпСoг, Кmelвnek СivКtКlos inНulпsi iН pontjК 1968. jКnuпr 19. Aг eРвesület meРКlК-
pítпsпtяl keгНve К εКРвКr OttСonЛКn műköНik. Bпr Кг цpület fenntКrtпsК К kКtolikus 
eРвСпгСoг kКpМsolяНik, К kultúreРвesület felКНКtпnКk tekinti К Fels -AusгtriпЛКn цl  
vКlКmennвi mКРвКr művel Нцsi iРцnвцnek К kielцРítцsцt vКllпsfelekeгetre vКlя tekintet 
nцlkül. Eг К törekvцs К minНenkori veгet sцР össгeпllítпsпЛКn is meРmutКtkoгik. 1980. 
feЛruпr 8-пn К KultúreРвesület, К МserkцsгМsКpКt цs К linгi mКРвКr lelkцsгsцР kцpvisel i 
rцsгt vettek BцМsЛen Кг AusгtriКi εКРвКr EРвesületek цs Sгerveгetek Köгponti Sгövet-
sцРцnek Кг КlКkulя köгРвűlцsцn, Кmelвnek КгяtК is tКРsгerveгetekцnt műköНnek.

197γ-ЛКn meРКlКkult К BцМsi εКРвКr Kultúr- цs SporteРвesület linгi цs steвri Мso-
portjК. Eгt К sгerveгetet Кг Кkkori εКРвКrok VilпРsгövetsцРe К ЛцМsi mКРвКr nКРвkö-
vetsцР köгvetítцsцvel tпmoРКttК. TКРtoЛorгпsuk КlКpjК Кг volt, СoРв Кг eРвesület tКРjК-
inКk mКРвКrorsгпРi lпtoРКtпsКiСoг renНkívüli keНveгmцnвeket ЛiгtosítottКk. Sгemцlвi 
ellentцtek követkeгtцЛen Кг eРвesület kettцЛomlott, цs К kivпlt rцsг PКnnяniК 77 nцven 
el sгör δinгЛen, kцs ЛЛ WelsЛen műköНött uРвКnМsКk К mКРвКr nКРвkövetsцР tпmoРК-
tásával. Mindkét egyesület évenként 2-3 rendezvényt tartott, amelyeken neves magyar 
művцsгek, гenekКrok lцptek fel. εinНeггel РвenРítettцk К mпr meРlцv  eРвesületet, цs 
megosztották a magyarságot. A magyarországi rendszerváltozás után a kedvezmények 
elmКrКНtКk, цs К kцt eРвesület tпmoРКtпs СiпnвпЛКn fokoгКtosКn meРsгűnt.

εivel К kultúreРвesületekЛen vКlя kommunikпМiя nвelve min sцРileР különЛöгik Кг 
ottСon СКsгnпlt konвСКnвelvt l, iРen fontos sгíntere К mКРвКr nвelvСКsгnпlКtnКk. A nвil-
vпnos sгereplцsek КlkКlmпvКl különös РonНot forНítКnКk К vпlКsгtцkos mКРвКr ЛesгцНre. 
Eг Кгt jelenti, СoРв СК minНennКpi sгяСКsгnпlКtukЛКn uРвКn vКlяЛКn sűrűn forНulnКk is el   
nцmet elemek, ЛesгцННКllКmuk eРвцnenkцnt цs ЛesгцНsгituпМiяnkцnt vпltoгя mцrtцkЛen, 
Нe korпntsem mentes Кг iНeРen СКnРгпstяl (err l mКjН К kцs ЛЛiekЛen mцР lesг sгя), ilвen 
СelвгetЛen különösen К kяНvпltпsokКt illet en Сevesen elutКsítя mКРКtКrtпst tКnúsítКnКk.

AНКtköгl im köгül 110 f  (6β,ő%) semmilвen mКРвКr eРвesületСeг nem tКrtoгik, 
illet leР soСК nem tКrtoгott. Aг eРвesületi tКРsпРrяl sгпmot КНя sгemцlвek 11 eРвesü-
letet neveгtek meР. A mК is fennпllя Fels -КusгtriКi εКРвКrok KultúreРвesületцt őβ, 
К 80. sг. ÁrpпН МserkцsгМsКpКtot 1ő f  említette. Kцt említцst kКpott Кг AusгtriКi εК-
РвКr EРвesületek Köгponti SгövetsцРe. TovпЛЛi 1–1 el forНulпssКl sгerepel К BцМsi 
KКtolikus SгövetsцР, К BornemisгК Pцter TпrsКsпР, К εКРвКr δelkiРonНoгя SгolРпlКt, 
цs К GrКгi εКРвКr EРвesület. (A Fels -КusгtriКi εКРвКrok KultúreРвesületцnek eРв-
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eРв iroНКlmi, törtцnelmi el КНпsпn 70–80 f  sгokott meРjelenni, К sгüreti цs fКrsКnРi 
Лпlokon β–γ00-Кs lцtsгпm Кг пtlКР. Eг КusгtriКi visгonвlКtЛКn nem rossг Кrпnв – mцР 
BцМsСeг visгonвítvК sem, különösen, СК tekintetЛe vessгük, СoРв К köгönsцР eРв rц-
sгe ő0–100 km-es körгetЛ l jön össгe. Aг 199l-es nцpsгпmlпlпs КНКtКi sгerint BцМsЛen 
676γ mКРвКr „köгnвelvű” sгemцlв цlt, Fels -AusгtriпЛКn γβ18). 

VКnnКk К nвelvСКsгnпlКtnКk olвКn pillКnКtКi, Кmelвek nem iРцnвelnek vКlяsпРos Лe-
sгцНpКrtnert, КmelвekЛen leРinkпЛЛ meРnвilvпnulСКt К vernКkulпris nвelv. Aг  i n t i m 
n в e l v С К s г n п l К t  körцЛe sorolСКtя Кг, СoРв ki milвen nвelven пlmoНik, imпНkoгik 
(itt említenН  К vКllпsРвКkorlпs nвelve is) – КНott esetЛen kпromkoНik. 

A vКllпssКl kКpМsolКtos nвelvСКsгnпlКt els  kцrНцse К mКРвКr nвelvű istentisгtele-
tek lпtoРКtпsК irпnt цrНekl Нött. FiРвelemre mцltя, СoРв protestпnsok is lпtoРКtjпk К kК-
tolikus istentiszteletedet (és olykor megfordítva) a magyar nyelv kedvéért. Itt nemcsak 
К liturРiК mКРвКr nвelvцr l vКn sгя, СКnem köгvetve К tпrsКs kКpМsolКtokrяl is, Сisгen 
К misцk el tt цs utпn sгokпs К templom el tt ЛesгцlРetni. (δinгЛen К felmцrцs iНejцn 
minden vasárnap volt szentmise, a reformátusok havonta egyszer tartanak istentiszteletet. 
WelsЛen, КСol МsКk СКvontК eРвsгer vКn mКРвКr mise, mцР eРв köгeli venНцРl Лe is Лe-
ülnek Кг emЛerek, СoРв eРв kпvц vКРв sör elfoРвКsгtпsК mellett ЛesгцlРessenek.)

Aг КНКtköгl k ő6%-К leРКlпЛЛ nцСК rцsгt vesг К mКРвКr nвelvű istentisгteleteken. 
A fennmКrКНя jelent s СпnвКН КгonЛКn különЛöг  okokЛяl tпvol mКrКН eгekt l Кг Кl-
kКlmКktяl. Aг istentisгteleteket МsКk nцСК lпtoРКtяk Кгok köгül kerülnek ki els sorЛКn, 
Кkik – СК eРвцЛkцnt nem is jutnКk el К mКРвКr nвelvű istentisгteletekre – цvente eРв-
szer részt vesznek a Szent István ünnepségen, amelyet hagyományosan megünnepel-
nek К fels -КusгtriКi mКРвКrok К δinг fölött mКРКsoНя PöstlinРЛerР keРвtemplomпЛКn. 
Eгt utпnК К sгomsгцНos venНцРl Лen ünnepi meРemlцkeгцs követi, Кmelвen К nвuРКti 
mКРвКrsпР neves kцpvisel inek К sгяnoklКtК mellett korпЛЛКn К ternЛerРi РвerektпЛor 
rцsгtvev i, meРКlКkulпsК яtК К Мserkцsгek КНnКk műsort. A mпsik, цvente vissгКtцr  
renНsгeres proРrКm Кг КusгtriКi mКРвКrok mКriКгelli гКrпnНoklКtК sгeptemЛer γ. vК-
sárnapján. A Szent István ünnepség a protestánsokat is vonzza, a mariazelli zarándoklat 
rцsгtvev i köre К kКtolikusokrК korlпtoгяНik. VКlяЛКn intim nвelvСКsгnпlКt Кг imпНkoгпs 
sorпn vКlяsul meР. A mКРвКr nвelvСКsгnпlКt tekintetцЛen lцnвeРes, СoРв К meРkцrНe-
гettek МsКknem 7γ%-К mКРвКrul (vКРв mКРвКrul is) sгokott IstenСeг forНulni.

7. táblázat
Milyen nyelven szokott imádkozni?

Imádkozás nyelve Fő %

Magyar 127 72,7

Német 29 16,5

Latin 3 1,7

EРвцЛ nвelv 1 0,6

Nem imádkozik, nincs adat 33 18.8

A Рвяnпs termцsгetesen МsКk К kКtolikusok esetцЛen relevпns meРjelenцse К vКllп-
sossпРnКk. Aг КНКtköгl k köгül ő6-Кn mКРвКrul, βő-en nцmetül РвяnnКk. A 1ββ rяmКi 
цs Кг eРвetlen РöröР kКtolikusnКk (össгesen teСпt 1βγ f nek) eг К 6ő,9%-К; eЛЛen Кг 
КrпnвЛКn leСetetlen föl nem ismerni К nвuРКti vilпР e tekintetЛen iРen liЛerпlis vКllпsi 
ЛeпllítottsпРпnКk К СКtпsпt.

Az intim nyelvhasználatnak speciális esete az, hogy valaki milyen nyelven számol. 
EЛЛen К vпlКsгtпsЛКn КгonЛКn mпr nem К sгül i Спг, СКnem К mпsoНlКРos sгoМiКliгпМiя, 
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Кг iskolК jпtsгik Нönt  sгerepet. A sгпmolпs nвelve цs Кг iskolКi vцРгettsцР, Кг iskolК 
nвelve össгefüРРцsЛen kell, СoРв пlljon. 

A mintпЛКn Кг КlКМsonв iskolпгottsпРúКk КrпnвК sгemЛesгök , különösen mivel 
AusгtriпЛКn пltКlпЛКn mКРКsКЛЛ К mКРвКrok iskolКi vцРгettsцРe, mint Кг osгtrпk lКkossпРц. 
(A SКlгЛurРi εКРвКr Kör elnökКssгonвпnКk К kцrНцsemre КНott tпjцkoгtКtпsК sгerint 
КЛЛКn К tКrtomпnвЛКn К mКРвКrok körцЛen К mКРКsКn kvКliikпlt цrtelmisцР túlnвomя 
töЛЛsцРЛen vКn.) A fels -КusгtriКi mКРвКrok töЛЛ prominens sгemцlвe is Лesгпmolt Кrrяl, 
hogy az értelmiségi réteg egy tekintélyes része kivándorolt az 50-es évek végén és a 60-
Кs цvek folвКmпn AusгtriпЛяl, Кг iРen jelent s ipКrrКl renНelkeг  osгtrпk tКrtomпnвЛКn 
uРвКnКkkor К kцpгett цs kцpгetlen munkпsok elСelвeгkeНцsцre jя leСet sцРek kínпlkoгtКk. 
Ez magyarázza, hogy a vendégmunkás kör (de még a feketemunkát vállalók csoportja is) 
visгonвlКР jelent s sгпmЛКn vКn jelen К tКrtomпnв vпrosКiЛКn цs Кг КРРlomerпМiяЛКn.

8. táblázat
Aг КНКtköгl k iskolКi vцРгettsцР sгerinti meРosгlпsК

Iskolai végzettség Fő % Kumulált %
0–7 osгtпlв 15 8,5 8,5

Általános iskola 22 12,5 21,0

SгКkmunkпskцpг 48 27,3 48,3

Érettségi 57 32,4 80,7

EРвetem, f iskolК 34 19,3 100,0

Összesen 176 100.0

Aг КnвКnвelv СКsгnпlКtпt Кг eРвцn цletцЛen Лekövetkeгett mпsoНlКРos sгoМiКli-
гпМiя, Кг  i s k o l К  n в e l v e  Нönt  mяНon ЛefolвпsoljК. Aг КНКtköгl im nКРв rцsгe 
(ő8,ő%) iskolпit vцРiР КnвКnвelvцn, Нe iРen sokuk (β9%) rцsгЛen vКРв eРцsгen iНeРen 
nyelven végezte. Az idegen nyelv túlnyomóan a németet jelenti, de esetenként a román, 
sгerЛ, sгlovпk цs К sгlovцn is említцsre került.

Aг КlКpfokú iskolпkКt 1γő f  (77,7%) vцРeгte mКРвКrul; Кг iskolК fokпnКk emelke-
Нцsцvel eг Кг Кrпnв, КгКг К mКРвКr nвelv sгerepe eРвre Мsökken: К köгцpiskolпt γ6,Ő%, 
sгКkmunkпskцpг t 17,6%, eРвetemet 1β,ő% vцРгett mКРвКrul. 

Aг iskolКi vцРгettsцР, illet leР Кг elvцРгett iskolК tКnítпsi nвelve tükrцЛen цrНemes 
meРviгsРпlni, СoРв К mintКkцnt sгerepl  Мsoport milвen nвelven sгпmol. εeРlep  mяНon 
töЛЛen (1Ő7 f ) пllítottпk mКРukrяl, СoРв Кг КlКpműveleteket mКРвКrul vцРгik el, mint 
КСпnвКn К meРfelel  ismereteket mКРвКr nвelven sгereгtцk meР. A nвelv СКsгnпlКtпnКk eг 
К sгíntere termцsгetesen eРв-eРв sгemцlв esetцЛen töЛЛ nвelvet is meРenРeН, íРв leСetsц-
Рes, СoРв nцmetül 61-en sгпmolnКk, Нe К romпnt, sгerЛet цs К Сorvпtot is meРemlítettцk. 

A nвelvtuНпsrяl, nвelvСКsгnпlКtrяl vКlя sгuЛjektív vцlekeНцst tükröгik Кгok Кг 
osгtпlвгКtok, Кmelвekkel Кг КНКtköгl k mКРuknКk, illet leР Рвermekeiknek К mКРвКr 
nyelvtudását értékelték.

Aг КНКtköгl k önцrtцkelцse КlКpjпn 77 f  m К Р в К r t u Н п s К  „iРen jя”, „jя”-nКk 
ítцlte ő6 f , γő-en „köгepes”-re цrtцkeltцk sКjпt КnвКnвelvtuНпsukКt, 6 f  „elцРsцРes”-re 
osгtпlвoгtК mКРпt, β f  peНiР „elцРtelen”-kцnt min sítette eгt.

A sгül k К Рвermekeik КnвКnвelvtuНпsпt is цrtцkeltцk. Aг КНКtköгl k пltКl КНott 
vпlКsгokЛяl Кг Кг пltКlпnos tenНenМiК sгűrСet  le, СoРв К МsКlпНЛКn nevelkeН  töЛЛ 
Рвerek esetцn К leРjoЛЛ min sítцst sгüleikt l Кг els sгülött kКptК, К tovпЛЛi Рвermekek 
цrtцkelцse ennцl РвenРцЛЛ. Eг К meРпllКpítпs sгorosКn össгefüРР К Рвermekeknek К МsК-
lпНЛКn СКsгnпlКtos nвelvцvel monНottКkkКl. 
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A sгül k цrtцkelцse КlКpjпn К mКРвКrul tuНя Рвermekek töЛЛ mint γ/Ő-e köгepesen 
vКРв Кnnпl joЛЛКn tuНjК КnвКnвelvцt. A mКРвКrul kifoРпstКlКnul цs К köгepesen tuНяk 
КrпnвК kiemelkeН , Кг 1/γ-os цrtцk körül moгoР minНkett . εivel sгuЛjektív КНКtokrяl vКn 
sгя, nem пrt tuНni, СoРв Кг цrtцkelцst jelent s mцrtцkЛen ЛefolвпsoltК Кг iНentitпstuНКt.

A mКРвКr nвelvtuНпs „цЛrentКrtпsпt” töЛЛ itt цs most rцsгletesen nem tпrРвКlКnНя  
fКktor, mint pцlНпul К rпНiяСКllРКtпs, olvКsпs, esetleР К tv-nцгцs – цs iРen jelent s mцr-
tцkЛen К mКРвКr nвelvterülettel vКlя kКpМsolКttКrtпs is seРíti. Köгülük К rпНiяСКllРКtпs,  
televíгiягпs, К mКРвКr nвelven vКlя olvКsпs leСet sцРe töЛЛц-kevцsЛц КНott volt min-
Нenki sгпmпrК (leРkevцsЛц К televíгiягпsц; ennek Кг elvi leСet sцРe МsКk К 90-es цvek-
Лen teremt Нött meР, РвКkorlКtilКР peНiР К mцrtцke mцР most sem kielцРít ). A СКгКlп-
toРКtпs РвКkorisпРК, iН tКrtКmК, s t КгoknКk К köre, Кkik СКгКlпtoРКtnКk, Кг el гmц-
nвekСeг kцpest К felmцrцs iНejцre kiЛ vült. εíР К KпНпr-korsгКkЛКn К politikКi me-
nekültek egy része alig vagy egyáltalán nem látogatott haza, a 90-es évek közepére a 
meРkцrНeгettek töЛЛ mint 1/γ-К leРКlпЛЛ цvente nцРвsгer, Нe eгeknek Кг emЛereknek 
К fele Кkпr СКvontК töЛЛsгör is jпrt εКРвКrorsгпРon. EЛЛen К tekintetЛen mutКtkoгik 
КгяtК К leРtöЛЛ poгitív vпltoгпs: minН töЛЛen töltik К sгКЛКНiНejüket εКРвКrorsгпРon, 
s t Кг itteni telek-, Спг- цs lКkпstulКjНonosok sгпmК is eРвre Л vül. TöЛЛ МsКlпН külНi К 
gyermekét Magyarországra tanulni.

KцtsцРtelenül könnвeЛЛ СelвгetЛen vКnnКk Кг яСКгпvКl vКlя kКpМsolКttКrtпs te-
kintetцЛen Кг AusгtriпЛКn, különösen peНiР КnnКk К keleti felцЛen цl  mКРвКrok К vilпР 
más tájaira szakadtakhoz képest, hiszen a távolságok viszonylag csekélynek mondhatók. 
Eгt tükröгi Кг К levцl is, Кmelвet eРв linгi mКРвКrtяl kКptКm mцР КЛЛКn Кг iН Лen, 
Кmikor Кг els  Рвűjt utКmКt sгerveгtem: „... levelцre vпlКsгolvК köгlöm, СoРв К vц-
lemцnвem sгerint – mivel δinг К mКРвКr СКtпrtяl nem eРцsгen γ00 km-re vКn – ninМs 
különЛsцР Кг itteni цs К soproni, pesti vКРв К sгeРeНi mКРвКr ЛesгцН köгött. Aг itt 
цl  mКРвКrok eРв jelentцktelen kis rцsгe 19Őő utпn jött εКРвКrorsгпРrяl δinгЛe. EРв 
elvпltoгпst К ЛesгцНЛen meР [!] КkКrvК is neСцг tКlпlni. Biгtos mпs К Сelвгet eггel К 
tцmпvКl kКpМsolКtЛКn К εКРвКrorsгпРtяl nКРвoЛЛ tпvolsпРrК цl  mКРвКroknпl mint pl. 
SvцНorsгпРЛКn, NorvцРiпЛКn, AnРliпЛКn, PortuРпliпЛКn, AmerikпЛКn, AusгtrпliпЛКn 
vКРв Dцl-AfrikпЛКn.” 

A mКРвКr nвelv irпnвпЛяl СКtя eРвsцРesít , illet leР Кг iНeРen nвelv СКtпsК követ-
keгtцЛen fellцp  elkülönít  er k Кг eННiРiekЛen ismertetett körülmцnвek köгött цrvцnвe-
sülnek. A tovпЛЛiКkЛКn nцСпnв pцlНпn keresгtül eгeknek К követkeгmцnвeit ismertetem.

εikцnt К Лeveгet Лen mпr volt rяlК sгя, К leРkorпЛЛi iНeРen nвelvi interferenМiК 
els sorЛКn К nвelv гeneisцРцt, К ЛesгцННКllКmot цrintette. OlвКn körülmцnвek köгött 
törtцnt eг, Кmikor К meРiРвelt nвelvСКsгnпlяk kцtnвelvűsцРe önmКРпЛКn nem inНo-
koltК К nвelvi vпltoгпst. A СпttцrЛen olвКn normКkonliktust leСet sejteni, Кmi К korКЛeli 
СКгКi nвelvСКsгnпlКt politikКi цs műveltsцРi okokЛяl vКlя elvetцsцn цs К korпЛЛi emiР-
rпМiяs Сullпm пltКl Лesгцlt, Нe mпr К nцmet interferenМiпtяl mяНosult nвelvi vпltoгКt el-
foРКНпsпn КlКpult. AгяtК К Fels -AusгtriпЛКn цl  mКРвКrok túlnвomя töЛЛsцРe КktívКn 
СКsгnпljК К nцmet nвelvet, íРв Кг iНeРen nвelvi СКtпs köгvetlenül is цrvцnвesülСet – цs 
цrvцnвesül is. A leРinkпЛЛ feltűn  tКlпn К monНКtНКllКm, mцРpeНiР nemМsКk К köгis-
mert elНöntenН  kцrН  monНКtok, СКnem К kijelent  monНКtok НКllКmпnКk is К mКРвКr 
fül sгпmпrК iНeРen jelleРe, Кmelвet КliРСКnem К СКnРsúlвvisгonвok mяНosulпsК is er sít.

A ЛesгцН гenei olНКlпnпl mКrКНvК tovпЛЛrК is, К СКnРkцpгцs цs Кг iН tКrtКmvisгo-
nвok eltцr  relevКnМiпjК tűnik fel К kцt nвelv össгeСКsonlítпsК sorпn. A nцmetЛen sem 
К гönРцs : гönРцtlen, sem К Сossгú : röviН sгemЛenпllпsnКk ninМsen fonolяРiКi meРkü-
lönЛöгtet  sгerepe. Eгeknek К visгonвoknКk К felismerцsцt Мцlгя, mКРвКr sгяpпrokon 
vцРгett viгsРпlКtom 17%-os tцvesгtцsi Кrпnвt mutКtott ki. Eгen Лelül vele МsКknem Кгo-
nos Кrпnвt mutКt К tцvesгtцs КгokЛКn Кг esetekЛen, Кmikor Кг elСКnРгott pцlНпЛКn nem 
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volt eltцrцs. A meРlцv  гönРцs : гönРцtlen sгemЛenпllпst sгяkeгН  СelвгetЛen 9%-os 
tцvesгtцssel, sгяvцРen 1β СiЛКsгпгКlцkkКl, teСпt Кг пtlКРosnпl joЛЛ ereНmцnnвel ismer-
tцk fel. RossгКЛЛ ereНmцnвt mutКtnКk Кг iН tКrtКmmКl kКpМsolКtos viгsРпlКtok. A mпs-
sКlСКnРгяknпl βő%-os, К mКРпnСКnРгяknпl ββ%-os tцvesгtцs mutКtСКtя ki. Aг eРвes 
КНКtköгl i tцveНцseket könnвű lenne iРвelmetlensцРРel, vцletlennel – olвkor esetleР 
К felКНКt fцlreцrtцsцvel – mКРвКrпгni, Кг esetek СКlmoгяНпsК mцРis К nвelvi tuНКt el-
tompulпsпrК utКl. Eг КгonЛКn МsКk Кkkor iРКгolСКtя, СК Кг Кktív nвelvi proНuktumok 
olНКlпrяl is meРer síttetnek. A meРer sítцs rцsгint К sгяkinМstКni kцrН ívre КНott vп-
lКsгokЛКn, rцsгint К sгöveРfelvцtelek sorпn meРtörtцnt. A nвelvi КnвКРЛКn КkКН pцlНК 
a szóvégi zöngétlenülésre (háZ, huG з húk, BaB – mindezek nem nyugat-dunántúli 
vernКkulпris nвelvi vпltoгКtot Лesгцl knцl), Нe К гönРцtlenülцs sгя ЛelsejцЛen (leGény) 
цs sгяkeгН  СelвгetЛen is (BaB, pusг ’Лusг’) el forНul. A mКРпnСКnРгяk körцЛen feltűn  
К sгяvцРi köгцps  nвelvпllпsú Сossгú mКРпnСКnРгяk röviНülцse: hálosгoba, lépcsö, 
für dösгoba, fárasгto. εinНkцt vпltoгпs К nвelv гeneisцРцt цrinti. A kiejtцs iНeРensгerű-
ségét fokozza a hehezetes mássalhangzók ejtése: kʽémény, kʽonyha, valamint az r és az 
l hangok németes képzése: Sгálcbu gba, Яá toгo.

εКРвКr–nцmet visгonвlКtЛКn К sгяkinМs vпltoгпsК К ЛesгцН sгintjцn jelentkeгik: 
eг Кгt jelenti, СoРв К követkeг kЛen ЛemutКtКnНя nвelvi elemek típusok kцpvisel i. 
EРвikük sem пllКnНя renНsгertКni eleme К Лesгцl köгössцР nвelvСКsгnпlКtпnКk, mК-
РвКr sгяkinМsцnek, Нe kiseРítцskцppen eгek vКРв mпs elemek Лпrmikor jelentkeгСetnek 
К mКРвКrul meРfoРКlmКгott monНКtokЛКn.

Alkalmi szókölcsönzések például: hejcung, tepih, гsaluгí, sгulcër, hobiraum, fúsг-
gëngër, cëllërí, irkȧntə, fërlóbung stЛ. (Eгeknek К sгКvКknКk eРв rцsгцt pКssгív meРi-
Рвelцssel Рвűjtöttem, mпs rцsгük К sгöveРfelvцtelek kКpМsпn, illet leР К kцrН ívre КНott 
vпlКsгok sorпn СКnРгott el.) Aг effцle sгКvКkКt СossгКn leСetne sorolni; К típus jelentke-
гцsцnek РвКkorisпРК Лesгцl nkцnt цs tцmпnkцnt vпltoгя. EЛЛe К kКteРяriпЛК nemМsКk 
f nцv, СКnem Лпrmilвen sгяfКjú sгя tКrtoгСКt: „etв kiМsit válig kel csinálni”, „nehezen 
viseltem el zélis”, „nëm nagyon aufvëndig”. A lцnвeРesen ritkпЛЛ iРei kölМsönгцsek Кг 
ige vonzatának az átvételét is jelentik: arra fërcihtolok. 

A követkeг  típus К rцsгleРes kölМsönгцs: fërnгéterem, Яirágrupp, Яonalpusг ’Li-
nienЛus’, këltëhullám. El forНulпsК Кг el ЛЛinцl lцnвeРesen ritkпЛЛ. EРвes esetei rцsг-
leges fordítással keletkezhettek, de az alakkeveredés sajátos megnyilvánulásairól is szó 
leСet, mikцnt К РвereknвelvЛ l meРiРвelt certapos, gealuttam. Ritkán a szó teljes for-
НítпsК, КгКг tükörforНítпs is el forНul: bejövetel ’Einkommen’. 

A nцmet–mКРвКr visгonв СКrmКНik típusК Кг, Кmikor К mКРвКr nвelvsгokпs sгe-
rinti összetett szó helyett szószerkezet áll: virágos doboz ’virпРlпНК’, baromis ól. A nyelvi 
strКtцРiК eгt К meРolНпst visгonвlКР ritkпЛЛКn vпlКsгtjК. 

A mКРвКr sгя ismeretцnek К СiпnвК КНott esetЛen Сiпnвkцnt mutКtkoгott. Ilвen sгi-
tuпМiя К termцsгetes ЛesгцНfolвКmКtЛКn КliРСКnem ritkпn forНul el , К εNвA. kцrН -
íve КlКpjпn össгeпllított kцrНцseim nвomпn КгonЛКn РвКkrКn tКlпlkoгtКm vele. A Сiпnв 
КЛЛяl fКkКН, СoРв eЛЛen К Рвűjtцsi sгituпМiяЛКn КНКtköгl im minНenkцppen mКРвКr 
szóval akartak válaszolni. 

KцrНцseim els  Мsoportjпt olвКn foРКlmКk meРneveгцsei Кlkottпk, Кmelвek К sгя 
sгoros цrtelmцЛen К „konвСКnвelvСeг” tКrtoгnКk. Aг eЛЛen К körЛen jelentkeг  Сiпnв 
okпt informпtorКim К követkeг  meРjeРвгцsekkel mКРвКrпгtпk: „ismerem, Нe nem sгe-
retem” / „nem f гöm” / „nem СКsгnпlom”. HКsonlя inНokok termцsгetesen КnвКnвelvi 
körnвeгetЛen is elСКnРoгСКtnпnКk, ott КгonЛКn Кг emleРetett okok nem СoгnпnКk lцtre 
leбikпlis Сiпnвt. Aг iНeРen nвelvi körnвeгet КгonЛКn К felejtцst seРíti, ilвen meРoko-
lпsok vКlКmelвikцvel került К meРneveгetlen foРКlmКk körцЛe К forgácsfánk 16-szor, 
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a derelye 14-szer, az angyalbögyör  és a karalábé 9-9 КНКtköгl nцl, К disгnósajt 7 és a 
zeller 6 alkalommal. 

A rokonságnevek és a hozzájuk kapcsolódó fogalmi körök megnevezései jelentet-
tцk КНКtköгl im sгпmпrК К követkeг  КkКНпlвt. A sгяismeret СiпnвossпРКinКk eРвik f  
oka, hogy a megnevezés standard változata nem alakult ki. Ezzel függhet össze a koma 
és a komaasszony meРneveгцsцnek 19, illet leР β0 СiпnвК. (IРКг, köгülük 6 esetЛen sгü-
letett vпlКsг: К keresгtsгül ket К Рвerekek sгülei К nevükön sгяlítjпk. Eг К nвelvСКsг-
nпlКti sгokпs nвelvjпrпsi kötöttsцРű.) Jellemг  КгonЛКn Кг eРвik mпsoНik РenerпМiяs 
КНКtköгl m meРjeРвгцse, Кki К Нirekt rпkцrНeгцsemre íРв vпlКsгolt: „SгentmпrtonЛКn 
mindenki koma.” Az apatárs, anyatárs meРneveгцse 17 КНКtköгl nek jelentett РonНot. 
Azok közül, akik erre a fogalompárra az ipa, napa meРneveгцst ismertцk, töЛЛnвire Кгt 
mпr nem tuНtпk, СoРв melвik vonКtkoгik К n re, цs melвik К fцrirК. A lКkoНКlom rцsгt-
vev i, sгerepl i КгoknКk, Кkik mпr nem цlnek К СКРвomпnвos köгössцРЛen, sгintцn 
ismeretlenek. EЛЛen К tekintetЛen КгonЛКn vКlяsгínűleР К mКРвКrorsгпРi vпrosi lКkos-
ság nagy részének is gondot okozna a Я fély, vКРв К ’fцrjСeг men  lпnвnКk КНott pцnг, 
Сoгomпnв’ foРКlomnКk К meРneveгцse.

A nцmet nвelv interferenМiпjпnКk eseteit leСetne sorolni К monНКttКn körцЛ l is; 
Мsupпn jelгцskцnt említem meР К sгemцlвes nцvmпsi КlКnвnКk К mКРвКrЛКn sгüksцР-
telen, olykor halmozott kitételét: „én láttam hétvégeken”, „  AltmünsterЛe vКn,  tanul 
ott, ...  eРв sгпlloНпЛК tКnul”, vКРв К sok sгпmnцv utпn К töЛЛes sгпmnКk К mКРвКrtяl 
idegen használatát: „Mi is elég sok gyerëkëk vяtunk” stЛ. 

Nem СКРвСКtя КгonЛКn iРвelmen kívül К Лesгцl knek К mКРukkКl Сoгott (ver-
na ku láris) nyelvi változata sem. Nyelvjárási hátterük az identitásuk elválaszthatatlan 
része, ehhez önkéntelenül, máskor tudva és akarva ragaszkodnak. Nyelvtudásuknak ez 
К rцteРe került el  КгokЛКn К СelвгetekЛen, Кmikor К kцrН ívemre КНКnНя vпlКsгok 
során egyeseknél adathiányt kellett regisztrálnom. A kapott válaszok olyan összefüg-
Рцsre is iРвelmeгtetnek, СoРв К sok КНКtСiпnв РвКkrКn Кг КНott foРКlom meРneve-
zéseinek, a valódi tájszavaknak a gazdagságával jár együtt. Az angyalbögyör -t 9 
КНКtköгl  nem ismerte uРвКn, Нe К töЛЛiek 10 különЛöг  nцven neveгtцk meР: nudli, 
pöcsmácsik, krumplinudli, bögyör , angyalbögyör , billemácsik, bucinúdli, snufnúdli, 
sufnudli, krumplisnúdli. A forgácsfánk 16 КНКtСiпnвпvКl sгemЛen 11 tпjsгя, illet leР 
КlКkvпltoгКt пll К vпlКsгokЛКn: cs rögefánk, csöröge з csërëge з csörege з csörge, 
csërëpfánk, sгalagosfánk, cserefánk, her ce, forgácsfánk, csörgefánk. Hasonlóképpen 
sok tájszó hangzott el a disгnósajt neveként: disгnósajt, disгnóf sajt, prëгbors, préssajt, 
sajt, sЯártli, sЯárgli, b rsajt, gömbec з gömböc. 

Emellett КгonЛКn felfeНeгСet  Кг К tenНenМiК is, Кmelв К különЛöг  mКРвКr nвelvi vпl-
toгКtok kieРвenlítцsцt МцloггК Кkпr К МsКlпНon, Кkпr К ЛКrпti, ismeretsцРi körön Лelüli 
nвelvvпltoгКt-vпlКsгtпsЛКn. Eгekr l Кг КНКtköгl im meРjeРвгцseiЛ l leСet цrtesülni. 
EРв ЛuНКpesti sгületцsű КНКtköгl m erНцlвi sгпrmКгпsú felesцРцvel Лesгцlve К Лur-
gonyát pityóká-nak mondja. Egy másik erdélyi asszony viszont ugyanezt a fogalmat a 
vele Кгonos nвelvi vпltoгКtot Лesгцl  МsКlпНjпvКl ellentцtЛen „itt mпr”, КгКг Ausгtriп-
ЛКn krumpli-nКk neveгi. Aгok töЛЛsцРe, Кkik К СúslevesЛe murkot tesznek, hozzáteszik, 
hogy ez Magyarországon sárgarépa. VКn olвКn erНцlвi КНКtköгl m, Кki К krumpli з pi-
tyóka meРfelelцsek köгül Кsгerint vпloРКt, СoРв К ЛesгцlРet pКrtnere sгпmпrК melвik 
kifejeгцs Кг ismer s. Aг iНцгett meРjeРвгцsek К kцrН ívek КНКtКinКk Кг цrtцkelцsцvel 
meРeРвeг  ereНmцnвt mutКtnКk: Кг eРвmпs nвelvСКsгnпlКtпrК vКlя oНКiРвelцs, Кг eгt 
tekintetЛe vev  nвelvi viselkeНцs teremti meР Кг КlКpot КССoг, СoРв К viгsРпlt köгös-
sцРЛen nвelvi kieРвenlít Нцsi folвКmКtrяl, illet leР ennek keгНetцr l Лesгцljünk.

(εКРвКr Nвelv 97. β001: 171–18Ő.)
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Nyelvemlék? Művelődéstörténeti emlék?

Gondolatok az ÓMS. és a vargyasi rovásírásos felirat kapcsán

1. Az Ómagyar Mária-siralom megtalálásának 90. évfordulóját ünnepelve és egy-
úttКl К KT. цs SгКlКРjКi el kerülцsцnek 1ő0. цvforНulяjпrК emlцkeгve nemМsКk eгeknek 
Кг emlцkeknek К nвelvtörtцnetЛen, iroНКlomtörtцnetЛen elfoРlКlt Сelвükre РonНolunk ‒ Лe-
leцrtve minНeРвiknek К mКРК nemцЛen „els ” voltпt, СКnem КrrК К kцrНцsre is, СoРв Кг 
пltКluk kirКjгolяНя művel Нцstörtцneti kцp, (К Sгentírпs mКРвКr nвelvű ismerete, К ke-
resгtцnв műveltsцРi kör, Кг írпs törtцnete stЛ.) milвen tovпЛЛi elemekkel eРцsгítСet  ki.

A mКРвКr művel Нцstörtцnetnek sok sгempontЛяl vitКtott rцteРe К lКtin Лetűs mű-
veltsцРünket meРel г , mКjН ЛúvяpКtКkkцnt mellette/КlКttК цl  rovпsírпs. A körülötte 
felpКrпгslя ‒ töЛЛnвire politikКi vetületű цs nem eРвsгer Нilettпns nцгeteket is tükröг  ‒ 
vitпkkКl nem sгпnНцkoгom foРlКlkoгni. KцtsцРtelen tцnв КгonЛКn, СoРв К rovпsírпs-
sal kapcsolatos kérdésekkel eddig túlnyomó részt történészek, régészek, turkológusok 
foРlКlkoгtКk, К proЛlemКtikК els  mКРвКr nвelvцsгeti sгempontú röviН össгefoРlКlпsК 
korompAy klárátяl sгпrmКгik К mКРвКr nвelvtörtцnet tКnkönвvЛen (β00γ: 10β‒10ő). 

A rovпsírпssКl vКlя kКpМsolКtom Кkkor keгН Нött, Кmikor β010-Лen hosszú gáBor, 
a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karának docense, számítógépes paleográfus 
felkeresett, hogy a Kárpát-medence rovásírásos emlékeit és az érintett írásrendszerek 
összefüggéseit tárgyaló könyvéhez (hosszú 2011) a magyar nyelvi adatok nyelvtörté-
neti sгempontЛяl vКlяsгínűsítСet  olvКsКtКinКk meРпllКpítпsпЛКn leРвek К seРítsцРцre. 
A МímЛen jelгett rovпsírпsos emlцk ekkor keгНett foРlКlkoгtКtni. 

A vКrРвКsi felirКt meРtКlпlпsпnКk iНejцt tekintve iРen iКtКl: 18 цve ismert. εцР КЛЛКn 
Кг цvЛen töЛЛ köгlemцnв КНott Сírt rяlК. Ferenczi gÉzA (199Ő: 1Ő7‒1ő0) К meРtКlпlпs 
körülmцnвeit, К lelet sКjпtossпРКit: mцreteit, formпjпt цs К rКjtК tКlпlСКtя rovпsЛetűk sгe-
rinte vКlяsгínűsítСet  meРfelel it köгölte. ráduly János (199Ő: 1ő1‒1őβ) цs kósA Fe-
renc (199Ő: 1őγ‒1őő) eРв-eРв eРвmпssКl rцsгЛen eРвeг  olvКsКti jКvКslКtot КН, Benkő 
elek (199Ő: Ő87‒Ő89) peНiР els sorЛКn К mКРвКrorsгпРi tuНomпnвos köгvцlemцnnвel 
ismertette rцsгletesen К rцРцsгeti leletet. A törtцnet röviН summпjК К követkeг kцppen 
foРlКlСКtя össгe: VКrРвКs köгцpkori templomпt kцs ЛЛ Ряtikus stílusЛКn пtцpítettцk. EРв 
fölНrenРцs követkeгtцЛen К templom meРsцrült, eгцrt 181γ-ЛКn leЛontottпk. A Сelвцre 
цpült imКСпгnКk К múlt sгпгКН 90-es цveiЛen Лekövetkeгett tovпЛЛi Л vítцse sorпn került 
el  Кг К sгöРletes formпjú fКrКРvпnв, Кmelв К МímЛen meРneveгett felirКtot tКrtКlmКггК. 
Ferenczi К fКrКРvпnвt – funkМiяjпt tekintve – sгenteltvíгtКrtяnКk, keresгtel meНenМцnek, 
esetleР örökmцМses olКjtКrtяjпnКk tuНjК elkцpгelni, Лпr minНeССeг sгokКtlКnnКk tКrtjК К 
méreteit. (1994: 148). kósA Ferenc К RomпniКi εКРвКr SгяЛКn meРjelent, szász Ti-
Bor András tollпЛяl sгпrmКгя Мikkre СivКtkoгvК eРв k Л l kцsгült sгoЛor tКlКpгКtпnКk 
véli (1994: 155). Benkő eLek keresгtel meНenМekцnt tКrtjК sгпmon, цs meРjeРвгi, СoРв 
„szögletes formája a középkori Magyarországon igen ritka típust képvisel” (1994: 487). 

Korára nézve elég széles skálán határozták meg a keletkezésének idejét. Ferenczi 
gÉzA a 15. sz. közepére, második felére (1994: 149), ráduly a 14. sz. közepére (1994: 
152), Benkő eLek К leleteРвüttes eРцsгe КlКpjпn К keletkeгцs fels  СКtпrпnКk К 1γ‒1Ő. 
századot tartja (1994: 489).
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2. A követkeг  пЛrпn К Benkő eLek által készített átírás látható (Benkő e. 1996: 79).

A rцРцsгeti lelet kцt ismertet je, ráduly János és kósA Ferenc olvasatot is 
adott az hozzá. Alapul Ferenczi gÉzA пltКl К felirКtrяl kцsгült пtirКtnКk К rovпsЛetűit 
vettцk (199Ő: 1Ő8‒1Ő9). RпНulв olvКsКtК Кг Кгonosított rovпsЛetűk köгötti mКРпnСКnР-
zók kikövetkeztetésével MiHáLyJ: íRTáNKöVeT, Кmelвnek К jelentцse sгerinte ’εiСпlв J.’ 
vКРв ’εiСпlвi írtК (К) követ’. (199Ő: 1ő1). kósA Ferenc lцnвeРцЛen eггel eРв iН Лen 
eРв vele rцsгЛen eРвeг  olvКsКtot КН: εiHпδYI Sг(ilve)(SZ)TeR T N KöVeT. OlvК-
sКtпt nцmi kiejtцsЛeli vКriпnsokkКl eРцsгítette ki (199Ő: 1őγ). kósA olvasatának a ké-
s ЛЛiekЛen ninМs vissгСКnРjК (К sгerг  mКjН mпsfцl цvtiгeН múltпn ismцt feleleveníti, 
vö. β008: 7β‒80). ráduly olvasatát veszi át györFFy–hArmATTA (1997: 152). Az ol-
vКsКtok Кгt mutКtjпk, СoРв К mКРпnСКnРгяk jelöletlensцРцt minНkцt sгerг  пltКlпnosКn 
elfogadhatónak tartja. 

A kцt olvКsКttКl kКpМsolКtЛКn meРfoРКlmКгСКtя vцlemцnвem eРв rцsгe nвelvi ter-
mцsгetű, mпs rцsгük К rovпsírпs olvКsКtпrК, meРfejtцsцnek elvi цs mяНsгertКni kцrНц-
seire vonatkozik. 

A rovпsírпs töЛЛ jellemг je köгül itt kiemelenН , СoРв К röviН mКРпnСКnРгяkКt 
nem jelöli ‒ emlцkenkцnt Лiгonвos eltцrцsekkel. A korКi emlцkekЛen eг különösen jel-
lemг . A mКРпnСКnРгяk СКnРtКni Сelвгete sem köгömЛös: sгяvцРen köteleг  цrvцnв-
nвel írtпk ki, цs eг К Сossгú mКРпnСКnРгяkrК пltКlпЛКn is vonКtkoгik. ElmКrКНпsuk 
kivételesnek mondható (korompAy 2003: 103). A vargyasi emlék két megfejtési kísér-
letцЛen К Сossгú mКРпnСКnРгяk nem kivцtelesen, eРвes esetekЛen, СКnem renНre jelö-
letlenek, ami a felirat korai keletkezését tekintve nem fogadható el (vÉkony 2004: 19).

TovпЛЛi meРРonНolКnНя kцrНцs Кг olvКsКtokkКl sгemЛen nцvtКni jelleРű. Köгös 
pontjuk ugyanis a Mihály nцv, Кmelв К kцtelemű nцvКНпs sгerint МsКlпНnцv, illet leР 
МsКlпНnцvkцpг vel ellпtott sгпrmКгцk: Mihály J(ánosς),  esetleg Mihályi mКРпЛКn, illet -
leg Mihályi Szilveszter. Aг nem Нerül ki, СoРв milвen visгonвЛКn leСetett Mihály J. з  
Mihályi vagy Mihályi Szilveszter К felirКttКl, illet leР К fКrКРvпnnвКl. Ki volt ? A meР-
renНel ? A fКrКРvпnв kцsгít je? A rovя? AНomпnвoгя? AnnвirК jeles sгemцlвisцР lett 
volnК, СoРв meР kellett neveгni? A fКrКРvпnв keresгtel meНenМe voltпrК tekintettel К 
meРkeresгtelt sгemцlв neve is leСetne (feln tt keresгtelцsцt feltцve). EЛЛen Кг esetЛen 
К keresгtelцs spirituпlis Спtterцt tekintve К МsКlпНnцvi цrtelmeгцsek nem jöСetnek sгяЛК. 
A leРkorпЛЛi felirКtokЛКn КliРСК leСet köteleг  tulКjНonsпРnКk tekinteni, СoРв sгemцlв-
nevet tКrtКlmКгnКk. A МsКlпНnevek К 1ő. sг. mпsoНik fele el tt okleveles КНКtokkКl nem 
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igazolhatók. Rövidítve, Mihály J. formán leírva vagy éppen keresztnév nélkül a névtí-
pus meРjelenцsekor sгokКtlКn. εivel К fКrКРvпnв К sгКkiroНКlom jelent s rцsгe sгerint 
korпЛЛi, nцvtКni sгempontЛяl sem пlljК meР К Сelвцt К meРfejtцs. (A МsКlпНnцvtípus 
adatait lásd kázmÉr 1993., nyelvföldrajzi vonatkozásaira lásd zelliger 2010.) Nem 
СКРвСКtя iРвelmen kívül, СoРв Кг iРen jeles művet lцtreСoгя, цs fontossпРпnКk tuНКtп-
ЛКn lev  jeРвг nk is Мsupпn Кnnвit пrult el mКРпrяl, СoРв  „P. mКРister”. εessгe vКn 
Кг Кг iН , Кmikor К СumКnistпk mпr sгüksцРцt цrгik КnnКk, СoРв К nevüket is meРörö-
kítsцk! – szász TiBor AndrásnКk К k  funkМiяjпrК vonКtkoгя elkцpгelцsцt, СoРв eРв 
Sгent εiСпlв КrkКnРвКlt пЛrпгolя sгoЛor tКlКpгКtК volnК, К kцs ЛЛiek sorпn nem vesгik 
iРвelemЛe (kósA 1994: 155).

Amikor Hossгú GпЛorrКl К korКi rovпsemlцkek olvКsКtКit tekintettük пt, цs К ráduly-
fцle vпltoгКtrК került sor, Кг els  sгя, Кmin fennКkКНt К tekintetem, Кг írtán volt, melynek 
jelentцse ’írtК’ lenne Кг КНott meРfejtцsi kísцrlet sгerint (ráduly 1994: 151). A szóalak-
nКk К KonstКntinпpolвi felirКt eггel Кгonos КlКkú цs jelentцsű sгКvпСoг vКlя kКpМsolпsК 
morfolяРiКi цs iН renНi okok miКtt vКlяsгínűtlen. A Teleki-kяНeб kцt jelen iНejű КНКtпn 
(1γ1, γőγ) kívül МsКk К 16. sгпгКН vцРцt l, К 17. sгпгКН elejцt l keгН Н en КНКtolСК-
tók tárgyas ragozású -n toldalékos igealakok (szABó T. ATTilA 197β: 18β–β0ő). Aг 
ifj. domokos pál pÉTert l (εNв. 1961: Ő0) Кг Apor-kяНeбЛ l iНe vont КНКtok (86, 
193) tévesek. Az írtán más lehetséges morfológiai tagolása még: lakoгtában, láttán – eг 
a TNyt. szerint átmenet a határozói igenév és a névszó között tagolhatatlan -tában, -tán 
toldalékkal (A. Jászó 1991: γγő). Ilвen sгяfКjnКk tпrРвi Л vítmцnвe nem leСet. 

A rovпsírпs korКi emlцkeinek meРfejtцsцЛen К kutКtпs пltКlпЛКn Кг ismert kцs i КНК-
tokЛяl inНult ki. Eг К Лiгtos tпmpont КгonЛКn vesгцlвekkel is jпr, Сisгen К rovпsírпs ‒ mint 
minНen СКnРjelölцsen КlКpulя írпsrenНsгer ‒ К nвelv eРв КНott пllКpotпt tükröгi. A nвelv 
vпltoгпsпvКl Лiгonвos mцrtцkiР Кг írпs is vпltoгik, vпltoгСКt, mikцnt eгt К lКtin Лetűs írпs-
renНsгerünk is mutКtjК. EЛЛ l К felismerцsЛ l КНяНСКt Benk  Eleknek Кг К meРjeРвгцse, 
СoРв К rovпsírпs rцРi emlцkeinek К meРfejtцse К vele sгпrmКгпsпt tekintve felteСet en 
kКpМsolКtot mutКtя mпs, els sorЛКn К Kпrpпt-meНenМei rovпsírпsok fel l is meРkísцrel-
Сet  (1997: 178). A sгцkelв-mКРвКr rovпsírпs uРвКnis steppei, РöröР цs РlКРolitК eleme-
ket is tКrtКlmКг, kцs ЛЛ К lКtin Лetűs írпs is nвomot СКРвott rКjtК (korompAy 2003: 104).

Ez a szemlélet mutatkozik meg vÉkony gáBor rovпsírпs-meРfejtцseiЛen (β00Ő) 
és hosszú gáBornКk Кг írпstörtцnet iНe vonКtkoгя fejeгetцt tпrРвКlя könвvцЛen (β011). 
SгemЛesгök , СoРв К vКrРвКsi felirКt olvКsКtпЛКn milвen ereНmцnвre veгet К mяНsгerЛeli 
vпltoгtКtпs. (A rovпsemlцk joЛЛrяl ЛКlrК tКrtя írпsпvКl ellentцtЛen К tпЛlпгКtЛКn Кг eРвes Лe-
tűk К könnвeЛЛ olvКsСКtяsпР keНvццrt ЛКlrяl joЛЛrК sгerepelnek.) A korпЛЛi цs К vÉkony-
fцle rovпsjel-КгonosítпsokКt eРвmпs Кlп írvК jяl lпtsгКnКk Кг eРвeгцsek цs К különЛsцРek 
(Ferenczi olvКsКtot nem kКpМsol Кг пltКlК КНott СКnРцrtцkekСeг, vö. 199Ő: 1Ő8‒1Ő9):

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Átírás m h f I o ° t n k v d

Ferenczi M H/É LY J, I~P (?) SZ R/TSZ/TSZR T U -K- V T
Ráduly M H LY J : R T N K V T
Kósa M H LY I SZ T R T N K V T
Vékony M H F I O  T N K Ö D

vÉkony gáBor meРпllКpítпsК sгerint К rovпsЛetűk eРв rцsгe nem kívпn mКРвКrпгК-
tot, Кг eltцrцsek eРвes Лetűformпk СКsonlяsпРпЛяl fКkКНnКk. Aг eltцrцsek követkeгtцЛen 
К γ., ő., 6. цs К 11. Лetű kívпn mКРвКrпгКtot. A γ. rovпsЛetűt пltКlпЛКn Кг ly jeleként szokás 
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elfogadni. vÉkony a vargyasival sok rokon vonást felmutató homoródkarácsonyfalvi 
felirКt kКpМsпn КЛЛяl К meРРonНolпsЛяl vпltoгtКttК meР К jel СКnРцrtцkцt, СoРв КnnКk 
КlКkjК eltцr К mellette lev k jelleРцt l, цs mцrete is kiseЛЛ Кгoknпl. εeРfelelцst К РlКРolitК 
fíta jellel vКlя СКsonlяsпРпЛКn tКlпlt, СКnРцrtцkцt teСпt [f]-kцnt СКtпroгtК meР (β00Ő: 1γ). 

Aг ő. rovпsЛetű tulКjНonkцppen kцt pontsгerű jel, Кmelвet eРв joЛЛrК ível Н  vo-
nКl köt össгe. A jelet RпНulв Кг olvКsКtпЛКn elvпlКsгtяjelnek, Ferenczi gÉzA sz Лetű-
nek látta. vÉkony a glagolita o-val azonosította (2004: 21).

A 6. rovásjelet (°) töЛЛfцlekцppen цrtelmeгtцk: rádulynпl [r], Ferenczi gÉzA és 
kósA olvКsКtпЛКn ЛetűkКpМsolКtkцnt sгerepel. vÉkony szerint az íráskép alapján csak 
írпsСiЛпs КlКkkцnt (Кг [r] tükröгött kцpekцnt [r]) leСetne [r]-kцnt olvКsni; К tükröгött 
írпskцpnek МsКk Кг írпs irпnвпnКk meРvпltoгпsпvКl, teСпt К sor ЛКlrяl joЛЛrК törtцn  írпsК 
sorпn leСetne sгerepe. A korКi яmКРвКr korЛКn eг nem jellemг . Aг [r] olvКsКt Сelвett 
felkínált megoldása egy olyan hang jele, amely a korai ómagyar kor elején, a vargyasi 
felirКt elkцsгültцnek iНejцn mцР meРvolt, kцs ЛЛ КгonЛКn СКnРvпltoгпs folвtпn eltűnt К 
nвelvЛ l, eгцrt К tovпЛЛiКkЛКn mпr nem volt sгüksцР rп. Eгt Кг N formájú írásjelet a ve-
láris zöngés spiráns [] jelekцnt СКtпroгtК meР (β00Ő: β1), цs К pпrtus hét (Aēth) ЛetűЛ l 
[h] sгпrmКгtКttК, Кmelвnek sгintцn volt [] hangértéke. Ezt a származtatást hosszú a 
РrКfцmпk lesгпrmКгпsi lпnМКirК kiНolРoгott moНelljцvel meРer sítette (β011: 90).

VцРül К 11. rovпsjelСeг írt mКРвКrпгКtК úРв sгяl, СoРв Кг пltКlпЛКn [t]-kцnt цrtel-
meгett jel vКlКmelвest különЛöгik К 7. Сelвen пllя [t] jelt l; itt [Н]-vel lehet számolni. 
A [t] цs К [Н] СКsonlя jellel vКlя jelölцsцre mпsСol is vКn pцlНК, mint pl. 1ő1ő-Л l sгпr-
mКгя konstКntinпpolвi rovпsfelirКt γ. sorпЛКn: Keteji [: Kedeji] (vÉkony 2004: 22).

Aг ismertetett ЛetűКгonosítпs utпn К vКrРвКsi rovпsfelirКt olvКsКtК vÉkony sze-
rint: [(i)m(ë)С iot(e)n(e)köН] (β00Ő: ββ). Eгt kósA töЛЛ СКnРot illet en is joРosКn 
kifoРпsoltК (β008: 7ő–78). Aг olvКsКtot К hosszú gáBorral való konzultációk során 
pontosítottuk К korКi яmКРвКr kor СКnРrenНsгerцnek meРfelel en. δцnвeРes vпltoгtКtпs 
az íme kiejtését illeti, és azon alapul, hogy a h hang rovásírásos jele az é-t is jelölheti (li-
geTi 19βő: ő1‒őβ).  Aг íme sгяkeгН  Сossгú mКРпnСКnРгяjК К sгцkelв nвelvjпrпs nвuРКt-
НunпntúlivКl Кгonos ereНetцnek meРfelel en röviН i-vel hangozhatott, így a jelöletlen-
sцРe meРfelel К rovпs sгКЛпlвКinКk. A sгöveР olvКsКtК esгerint: [imц io  të neküН], КгКг 
„íme iú tenekeН” (hosszú β011: 188‒190). Aг olvКsКt kormeРСКtпroгя is. Aг emlцk 
keletkeгцsцnek iНeje КrrК Кг iН re teСet , Кmikor К velпris гönРцs spirпns mцР meРvolt 
К nвelvünkЛen, illet leР vokКliгпlt fejlemцnвe leРКlпЛЛis НiftonРus sгinten eleven volt. 
Erre Кг КnКlяР pцlНпkКt lКtin Лetűs emlцkeink sгolРпltКtjпk. A kronolяРiК meРСКtпroгпsпt 
К sгцkelвek sгцkelвfölНi meРtelepeНцse is ЛefolвпsoljК. A keletkeгцs fels  СКtпrК К sгя-
vцРi Сossгú mКРпnСКnРгяk röviНülцse; К nвelvi vпltoгпsok nвelvjпrпsonkцnt eltцr  iНe-
jцt iРвelemЛe vцve Кг emlцk К 1β‒1γ. sгпгКН forНulяjпnпl kцs ЛЛ КliРСК keletkeгСetett.

3.1. A mКi nвelvСКsгnпlя sгпmпrК kissц sгokКtlКnnКk tűn  monНКt К Sгentírпs-
Ляl, Jпnos evКnРцliumпЛяl vКlя, ismer seЛЛ formпjпЛКn: „[Assгonв] íme, К te iКН” (Jn 
19,β6). A kцt meРfoРКlmКгпs uРвКnКnnКk К ЛiЛliКi Сelвnek, Krisгtus kínsгenveНцsцnek 
különЛöг  nвelvű КlКpsгöveРцre utКl. A meРsгokott К VulРКtК lКtinjпt iНцгi, К vКrРвКsi 
felirКt К SeptuКРintК РöröР nвelvű meРfoРКlmКгпsпnКk – ἴ  ὁ υἱός σου – grammatika-
ilag pontos visszaadása (vö. Bencze 1991: 86) Az ilyen módon azonosított rovásfelirat 
sгöveРцnek К mКРвКr vКllпsi nвelvСКsгnпlКtЛК vКlя ЛeillesгkeНцse leСet К követkeг  
kérdés. Azt kell ugyanis megvizsgálni, hogy egyéni nyelvhasználatról van-e szó, vagy 
nвelvemlцkeinkЛen mпsСol is felЛukkКn-e eг К forНulКt. szerecz AlAJos párhuzamos 
kяНeбsгöveРeinket sгпmЛК vev  munkпjпЛКn (1916: ŐŐ) töЛЛ kяНeбСelвet sorol fel, 
КmelвekЛen К kцrНцses iНцгet el forНul. 
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A VulРКtпrК vissгКtekint  sгöveР nem sгorul mКРвКrпгКtrК, kяНeбeinkЛen Кг evКn-
Рцlium-forНítпsokon kívül is leРtöЛЛsгör eг tКlпlСКtя. ÍРв pl. prцНikпМiяЛКn: DöЛrK. Ő70:  
„Allonakvala kedeg iesus kereztenel V КńńК es v КńńКnКk vei cleofasne maria : es 
mКРНКlnКi mКriК. Aгert Сolot lКttК volnК iesus КńńКt · es Кllo tКneitvКńКt : kitС гeretС 
vala Monda v КńńКnКk AгońemЛer Ime te iad az vtan mond az taneitvannak Ime te 
ańad”; СКsonlяkцppen: WesгprK. 107; Krisгtus utolsя Сцt sгКvК: GömK. 16β–16γ: „ES 
mÿkepen te mondal, te zent Anÿadnak. Azonÿ alat. ime te fÿad. ║ Anāk vtКnnК. Aг 
tanÿtuannak. mondal. Ime te Anÿad” з VitkK.10ő; pКssiяkЛКn: WinkK. β17: „felele 
ihesus гentС irКsЛol monНvКn Aггonÿallath ime te fyad” = NпНorK. β77; WinklK. β18: 
„Monda nekÿ Jme te fíad Janus, Ees Janusnak monda Jme te anÿad” = NпНorK. β79; 
ÉrsK. 41v: „x гent К[tt]nnвКt x tКnвtаКnвКnКk КвКnlottК аКlК x tКnвtаКńКnКk x zent 
КnnвКt monНаКn Azzonyallath íme te fyad eг Es Кг tКnвtаКnnКk yme te annyad” з őβv; 
imпНsпРokЛКn: δпгпrK. 1Ő: „  nagh zerelmenek meltosagat meg erosseýthe Az keresfan 
fÿаРаen vР εonНК eРРiteknek. Aггonÿalat Ime the fÿadh Annakvtana Mastoknak Ime 
the Anÿad” = δпгпrK. βγő. vö. mцР GömK. βőő.

3.2. εпs, rцsгint Кг el г ekkel meРeРвeг  kяНeбekЛen К vКrРвКsivКl Кгonos 
meРfoРКlmКгпst tКlпlunk. εűfКjilКР imпНsпРok цs К pКssiяЛяl önпllяsult εпriК-sirКl-
mКk tКlпlСКtяk köгöttük: WinklK. 9Ő–9ő: „eа гemeitС kвk К verrel ees К sirКssКl meРС 
homalÿosаltКk vКlК meРС nÿtК ees výonnКn eа eНes КnnÿКаКl sвrК КnnerК СoРС meРС 
║ eаtСeагe гent orМгКÿat es a kenÿаrÿаletes kenÿа СullКtКssКl kernÿаl tСekentСаen 
monda Azzonyallath ÿme neked fyw Janus ÿme neked anya” = NпНK. γ61‒γ6β; лrsK. 100r: 
„fyam IeÐus Myre hogy nekem nem гolКг εonНК IНаeгвttenk x neky Ime azzonyallath 
neked fyu IКnos es leРв КnnвК IКnosnКk”; CгeМСK. 17: „AггonÿemЛ r ÿm fÿw nek d. az 
tКnetаКÿnКk keНiР. ÿm anÿa tenek d”; LázárK. 8: „Az Mÿ vronk iesus Cristus teРeН el 
aÿanla Az hv zerethv tanoÿtаКnÿКnКk гet [!] IКnosnКk εonНаКn. Ÿme neked Anÿa”. 

Kцt КНКt utКl КrrК, СoРв Кг iНцгett nвelvi formК СoРвКn visгonвul К korЛКn elfo-
РКНott, К VulРКtпrК vissгКmen  eРвСпгi nвelvСКsгnпlКtСoг. A PeerK. 197: „AггoniКllКt 
im neked monda zent annianak iad legen zent ianus legi ania ianvsnak” a szerkezet 
цl ЛesгцНet iНцг  ЛetolНпssКl utКl К ЛiЛliКi nвelvСКsгnпlКttяl vКlя tпvolsпРtКrtпsrК. 
A CornK. 190r: „Azzony allat ime  [fyv neked]  t e  f y a d. es zent ianosnak monda. 
i m e  t e  К n в К Н” К jКvítпssКl utКl КrrК, СoРв К „nem СivКtКlos”, СКРвomпnв rг ЛЛ, 
ritkпЛЛ, tКlпn „privпt nвelvi” vпltoгКtnКk monНСКtя sгerkesгtцs К meРfelel  Сelвre, К 
nКРвМsütörtöki prцНikпМiяЛК nem illik. A kцt nвelvi formпt Кг AnРвКli üНvöгlet mКi 
újКЛЛ kegyelemmel teljes цs К korпЛЛi malaszttal teljes fordulatának egymáshoz való 
СКsгnпlКtЛeli visгonвпСoг leСet СКsonlítКni.

4. Az íme iú neked nyelvi szerkezet az idézett példák alapján archaikus változatnak 
lпtsгik, Рвökereit korКi, К СonfoРlКlпst jяvКl meРel г  iН kre veгetСetjük vissгК. (A mК-
РвКr РöröР цrintkeгцsek iНejцt К Kr. u. Ő‒ő. sгпгКНtяl К 1β‒1γ. sгпгКНiР sгпmítСКtjuk, 
vö. szakirodalmi hivatkozásokkal Bencze 1991: 8Ő‒8ő). A 9‒1γ. sгпгКНi РöröР‒ЛiгпnМi  
vallási, kulturális kapcsolatok következménye a glagolita írás hatása a rovásírásra. Írott 
emlékeink alapján dokumentálható elemeivel szenTgyörgyi rudolF a Tihanyi ala-
pítólevél (szenTgyörgyi 2010) és a Veszprémvölgyi apácák adománylevele kapcsán 
(szenTgyörgyi β01β) rцsгletesen foРlКlkoгott. EЛЛen К tпР iН intervКllumЛКn Сelвeг-
Сet  el К keresгtцnв (цs mellette К töЛЛi monoteistК vКllпs, К juНКiгmus цs Кг isгlпm) 
Лiгonвos fokú ismerete цs СКtпsК К mКРвКrsпРrК.

A keresгtцnвsцРnek К ЛiгпnМi vonulКtпЛяl mКРвКr nвelvű sгöveРemlцk nem mК-
rКНt fenn Кг пllКmilКР felvett, Sгent Istvпn nevцСeг fűг Н  nвuРКti irпnвгКt követ-
keгtцЛen. εпs rцsгr l К keleti keresгtцnвsцР keгНett l foРvК КnвКnвelvű voltК mцРis 
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sгerepet kКpСКtott К mКРвКr eРвСпгi nвelv КlКkítпsпЛКn. IНe nвúlСКt vissгК К KTSг. 
Angyali üdvözlete, a MünchK. Miatyánk-szövege (vö. Bencze 1991: 84, zelliger 
199Ő: β1β‒β1γ), Нe КliРСКnem К sokКt СКllott pКssiяsгöveР is, КmelвЛ l К εпriК-si-
rКlmКk önпllяsoНtКk. EЛЛ l fКkКНСКt Кг ÓmКРвКr εпriК-sirКlomnКk К lКtin ereНetiСeг 
kцpest sгКЛКН пtköltцse (СКsonlяКn К HКlotti ЛesгцН uРвКnМsКk РörНülцkenв mКРвКr 
nвelvцСeг), illet leР К 16. sгпгКНi εпriК-sirКlmКkЛКn Кг ÓεS. eРвes sorКinКk sгinte 
szó szerinti idézése (vö. A. molnár 198β: γő‒γ7). A vКrРвКsi rovпsírпsos emlцk sгe-
repe eЛЛen К vonulКtЛКn К 16. sгпгКНi sгöveРekЛ l iНцгСet  íme iú neked fordulat és 
К РöröР sгöveР köгötti össгeköt  kКpoМs. Aгt mutКtjК, СoРв eРв korпЛЛКn пltКlпnosКЛ-
ЛКn ismert sгerkeгet цvsгпгКНokon keresгtül fennmКrКНt К vКllпsossпРnКk felteСet en 
КlКМsonвКЛЛ nвelvi sгintjein. AnКlяР pцlНпt mutКtnКk erre К köгцpkori vКllпsossпРnКk 
Кг КrМСКikus nцpi imпНsпРokЛяl kimutКtСКtя nвomКi. (A SeptuКРintпrК vissгКnвúlя mК-
РвКr nвelvСКsгnпlКt kяНeбeinkЛen el forНulя tovпЛЛi nвomКi kutКtпsпnКk leСet sцРцre 
iНцгett tКnulmпnвпЛКn Bencze lóránT is utal.)

5. Végül még egy kérdés vizsgálata van hátra: a rovásfelirat és a faragvány funk-
МiяjК köгötti kКpМsolКt. Aг пltКlпnosКn elfoРКНott vцlemцnв sгerint keresгtel meНenМe 
pereme К felirКt СorНoгяjК. A tпrРв цs К sгöveР köгötti össгСКnРot Кг ÚjsгövetsцР kü-
lönЛöг  Сelвei КlКpjпn leСet meРtКlпlni. Amikor Jцгus meРkeresгtelkeНett К JorНпn 
viгцЛen, sгягКt СКnРгott Кг цРЛ l. „Te vКРв Кг цn sгeretett iКm” (εk 1,11). Ennek 
tovпЛЛКНпsК К sгeretett tКnítvпnвrК vonКtkoгtКtvК: íme iú neked з íme a te iad (Jn 
19,26). A keresztény tanítás szerint Krisztusnak a keresztfán elmondott szavaival let-
tünk minНnвпjКn Isten Рвermekei, цs mint foРКНott iú Jцгus Krisгtus testvцrei, tпrsörö-
kösök (Rom 8,17; GКl Ő,7).

6. VissгКtцrve К МímЛen feltett kцrНцsre: Nвelvemlцk? εűvel Нцstörtцneti emlцk? 
‒ К vпlКsгt íРв leСet meРfoРКlmКгni: К VesгprцmvölРвi КpпМпk РöröР nвelvű КНomпnв-
levele, К vКrРвКsi rovпsírпsos keresгtel kút цs К lКtin Лetűs ÓmКРвКr εпriК-sirКlom 
eРвütt kцpviselik К mКРвКr nвelvtörtцnetnek цs művel Нцstörtцnetnek eРв eННiР kevцssц 
kutКtott területцt. Eг К РöröР СКРвomпnвon КlКpult, цs leСet vц tette Кг КnвКnвelvű vКl-
lпsos sгяЛelisцР sгцleseЛЛ körЛen vКlя elterjeНцsцt. Ennek КlКpjпn formпlяНott Кг цl  
nвelvСeг köгelít  vКllпsos nвelvСКsгnпlКt, Кmelв К lКtin КlКpú korКi sгöveРek meРfo-
galmazását is áthatotta.
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1992.

— IРetövek. In: Benk  δorпnН f sгerk., A magyar nyelv történeti nyelvtana II/1. A kései 
ómagyar kor. Morfematika. AkКНцmiКi KiКНя, BuНКpest. 17–őŐ. 

— A pálos iskoladrámák és a magyar irodalmi nyelv. Magyar Nyelv 88: 8β–86.
— δКkoНКlom Kupusгinпn. In: BКlпгs GцгК – SelmeМгi KovпМs AttilК sгerk., Nép – 

nyelЯ. Tanulmányok Fülöp Lajos 60. sгületésnapjára. Néprajzi Múzeum, Budapest. 
β7–β9.

— A GuКrв-kяНeб JuНit Könвve rцsгletцnek forНítпsi sКjпtossпРКi. In: KoгoМsК SпnНor 
GцгК – δКМгkя KrisгtinК szerk., EmlékkönyЯ Rácг Endre hetЯenedik sгületésnapjára. 
EδTE BTK εКi εКРвКr Nвelvi TКnsгцk, BuНКpest. β6β–β67.
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1993.

— „ElСunвtКk - vКlКСol OrosгorsгпРЛКn”. (EРв sгomorú listК eРвnцmelв nцvtКni tКnul-
sága.) NéЯtani лrtesít  1ő: γβ8–γγ0.

— A húsvéti népének mint nyelvi emlék. In: Kozocsa Sándor szerk., Emlékkönyv Fá-
bián Pál hetЯenedik sгületésnapjára. ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék, Bu-
НКpest. β8β–β86.

1994.

— „Es ЛoºКʃʃКН mdnèkDnc md vėtчtDnkчt...” (BiЛliКi eбeРцгis – mКРвКr etimolяРiК.) 
In: SгКtСmпri Istvпn – E. AЛКffв ErгsцЛet – B. δ rinМгв лvК sгerk., Bárcгi Géгa 
emlékkönyЯ sгületésének 100. éЯfordulója alkalmából. A Magyar Nyelvtudományi 
TпrsКsпР KiКНvпnвКi β00. εКРвКr NвelvtuНomпnвi TпrsКsпР, BuНКpest. β09–β1ő.

— A pпlos iskolКНrпmпk цs К mКРвКr iroНКlmi nвelv. In: SКrЛКk GпЛor – ÁrvК VinМe 
szerk., Pálos rendtörténeti tanulmányok. Válogatás a Budapesten 1991. október Ő-ő-én 
rendeгett II. Nemгetköгi Pálos Rendtörténeti Sгimpóгium anyagából. VКriК PКulinК 
1. ÁrvК VinМe OSP kiКНпsК, CsornК. β8–γγ.

1995.

— A Húsvéti Népének mint nyelvi-irodalmi emlék. In: Laczkó Krisztina szerk., Emlék-
könyЯ Sгathmári IstЯán hetЯenedik sгületésnapjára. ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi 
TКnsгцk, BuНКpest. γ9γ–γ99.

— A mКРвКr nвelv AusгtriпЛКn. Magyar Nyelv 91: γ61–γ6Ő.

1996.

— лsгrevцtelek К innuРor-uРor КlКpnвelv mпsoНik sгяtКРi mКРпnСКnРгяinКk СКnР-
sгínцСeг. In: BereМгki AnНrпs – KlimК δпsгlя sгerk., Ünnepi könyЯ Domokos Pé-
ter tiszteletére. (Urálisztikai Tanulmányok 7.) ELTE Finnugor Tanszék, Budapest. 
β80–β8β.

— Szempontok a szóösszetétel vizsgálatához korai ómagyar kori anyag alapján. Ma-
gyar Nyelv 9β: γβ1–γβő.

1997.

— A magyar nyelv történeti nyelvtana: Mutató. Akadémiai Kiadó, Budapest. 60 lap. 
(Tпrssгerг : BКlпгs JuНit.)

— A mКРвКr nвelv Кг яmКРвКr korЛКn. In: Sipos δКjos f sгerk., Pannon enciklopédia 5. 
Magyar nyelv és irodalom. DunКkКnвКr β000, BuНКpest. 6ő–69.

— SМСulunР, SprКМСkenntnisse, SprКМСРeЛrКuМС in einer EmiРrКntenРemeinsМСКft. 
Dialectologia et Geolinguistica ő: 99–107.

— RцРi sгöveРek К Fels -CsКllяköг nвelvjпrпsпЛяl 1. Magyar Nyelv 9γ: 119–1β8.
— RцРi sгöveРek К Fels -CsКllяköг nвelvjпrпsпЛяl β. Magyar Nyelv 9γ: γ8β–γ8Ő.
— GenerпМiяk Кг emiРrпМiяЛКn. A fels -КusгtriКi sгяrvпnвmКРвКrsпР nцСпnв jellem-

г je. In: Bпnki JuНit sгerk., EmlékkönyЯ B. L rincгy лЯa hetЯenedik sгületésnapjára. 
(Linguis ti ca. Series A, Studia et dissertationes 21.) MTA Nyelvtudományi Intézet, 
BuНКpest. 9Ő–98.
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1998.

— Der WeР von Нen enРen WortЛinНunРen гu Нen WortгusКmmensetгunРen. εetСoНi-
sche Bemerkungen. Acta Linguistica Hungarica Őő: γ61–γ69.

— RцРi sгöveРek К Fels -CsКllяköг nвelvjпrпsпЛяl γ. Magyar Nyelv 9Ő: 1β1–1β6.
— Pпlos ereНetű munkпk цs К mКРвКr iroНКlmi nвelv. In: JКnkoviМs Jягsef – εonok Ist-

vпn – NвerРes JuНit – Sпrköгв Pцter szerk., A magyar műЯel dés és a keresгténység. 
IV. Nemгetköгi Hungarológiai Kongressгus. La ciЯiltà ungherese e il cristianesimo. 
Atti del IV Congresso Internaгionale di Studi Ungheresi. Nemzetközi Magyar Filo-
lяРiКi TпrsКsпР, BuНКpest – SМriptum, SгeРeН. 10ő6–1061.

— Néhány észrevétel a szókincs változásához. A szórványmagyarság nyelvhasználatá-
nКk sКjпtossпРКi. In: HКjНú εiСпlв – Kesгler BorЛпlК sгerk., Emlékkönyv Abaffy Er-
гsébet ι0. sгületésnapjára. ELTE Nyelvtörténeti és Nyelvjárási Tanszék, Budapest. 
β0β–β07.

1999.

— „...К neveНr l leСullik Кг цkeгet”. NéЯtani лrtesít  β1: ββŐ–ββ9.
— Nвelvjпrпs цs nвelvСКsгnпlКt VelikК PisКniМпn. Néprajгi Látóhatár 8: Őγ9–ŐŐő.
— EРв nвelvjпrпs К törtцnelmi цs tпrsКНКlmi vпltoгпsok fяkusгпЛКn. VelikК PisКniМК pцl-

НпjК. In: KuРler NяrК – δenРвel KlпrК sгerk., Ember és nyelv. Tanulmánykötet Keszler 
Borbála tiszteletére. EδTE BTK εКi εКРвКr Nвelvi TКnsгцk, BuНКpest. γβ8–γγő.

— Gondolatok a magyar nyelvtörténet szociolingvisztikai szempontú megközelítésé-
hez. Magyar Nyelvjárások γ7: ő0ő–ő1β.

2000.

— A mКРвКr-mКРвКr kКpМsolКtok nвelvi követkeгmцnвei К fels -КusгtriКi mКРвКrok 
nвelvСКsгnпlКtпЛКn. In: BorЛцlв AnnК sгerk., Nyelvek és kultúrák érintkezése a Kár-
pát-medencében. A 10. лl nyelЯi Konferencia el adásai. MTA Nyelvtudományi In-
tцгet лl nвelvi Osгtпlв, BuНКpest. βŐ7–βőβ. 

— ViгsРпlКtok Кг КusгtriКi mКРвКr nвelvСКsгnпlКt tцmКkörцЛ l. In: SгКЛя GцгК – εol-
nár Zoltán szerk., Nép – nyelЯ – társadalom. Végh Jóгsef emlékeгetére. Berzsenyi 
Dпniel TКnпrkцpг  F iskolК εКРвКr Nвelvцsгeti TКnsгцke, SгomЛКtСelв. 1Őβ–1Ő6. 

— KяНvпlКsгtпs цs nвelvi КttitűН К 18. sгпгКНi CsКllяköгЛen. Magyar Nyelvjárások 38: 
Ő8ő–Ő9β.

2001.

— εetСoНoloРisМСe unН terminoloРisМСe FrКРen гu Нen verЛКlen unН nominКlen Wort-
stämmen in Bezug auf die Historische Grammatik des Ungarischen. Acta Linguistica 
Hungarica Ő8: Őőő–Ő67.

— Nвelvi vпltoгКtok presгtíгsцrtцke Кг emiРrпns nвelvСКsгnпlКtЛКn. NormКkonliktu-
sok. In: PКpp GвörРв sгerk., 11. лl nyelЯi Konferencia. Aг ÚjЯidéki Egyetem Magyar 
Tanszékének Évkönyve. Aг ÚjviНцki EРвetem BölМsцsгettuНomпnвi KКrпnКk εК-
РвКr TКnsгцke, ÚjviНцk. βγ1–βγŐ.

— Nвelvi цs nвelvСКsгnпlКti kцrНцsek К fels -КusгtriКi mКРвКr НiКsгpяrпЛКn. Magyar 
Nyelv 97: 171–18Ő.
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2002.

— εeРвeneveink СКsгnпlКtК. In: BКlпгs GцгК – A. Jпsгя AnnК – Koltяi ÁНпm sгerk., 
лltet  anyanyelЯünk. Mai nyelЯműЯelésünk elmélete és gyakorlata. Írások Grétsy 
Lásгló ι0. sгületésnapjára. TintК KönвvkiКНя, BuНКpest. Ő97–Ő99. 

— InterferenМiпk К töЛЛnвelvűsцР körülmцnвei köгött. EsettКnulmпnв. In: Illцsnц Ko-
vпМs εпriК – GrцМгi-ZsolНos Enik  sгerk., Kösгönt  kötet B. Gergely Piroska tisг-
teletére. A Miskolci Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének kiadványai 1. 
εiskolМi EРвetem εКРвКr NвelvtuНomпnвi TКnsгцke, εiskolМ. β00–β0β. 

— A törtцneti sгoМiolinРvisгtikК eРвetemi oktКtпsК. In: HoffmКnn Istvпn – JuСпsг De-
гs  – Pцntek Jпnos sгerk., Hungarológia és dimenгionális nyelЯsгemlélet. El adá-
sok a V. Nemгetköгi Hungarológiai Kongressгuson. DeЛreМeni EРвetem, DeЛreМen–
Jвvтs kвlт. γ0γ–γ07.

— IНentitпstuНКt Кг emiРrпМiяЛКn. In: HoffmКnn Istvпn – JuСпsг Deгs  – Pцntek Jпnos 
szerk., Hungarológia és dimenгionális nyelЯsгemlélet. El adások a V. Nemгetköгi 
Hungarológiai Kongressгuson. DeЛreМeni EРвetem, DeЛreМen–Jвvтskвlт. γ8γ–γ89.

— Nвelvi kontКktusok цs Кг eРвetemi oktКtпs. In: SгКЛя GцгК – εolnпr Zoltпn – 
Guttmann Miklós szerk., Ő. Dialektológiai Sгimpóгion. (A Berzsenyi Dániel Tanár-
kцpг  F iskolК εКРвКr Nвelvцsгeti TКnsгцkцnek KiКНvпnвКi ő.) Berгsenвi Dпniel 
TКnпrkцpг  F iskolК εКРвКr Nвelvцsгeti TКnsгцke, SгomЛКtСelв. γβ7–γγ0.

2003.

— Történeti szociolingvisztikai vizsgálatok a „Húsvéti Népének” kapcsán. Magyar 
Nyelvjárások Ő1: 67ő–68Ő.

— A nвelvjпrпsСoг vКlя visгonв emiРrпМiяs СelвгetЛen. In: HКjНú εiСпlв – Kesгler 
BorЛпlК sгerk., Kösгönt  könyЯ Kiss Jen  60. sгületésnapjára. ELTE Magyar Nyelv-
tuНomпnвi цs FinnuРor Intцгete – εКРвКr NвelvtuНomпnвi TпrsКsпР, BuНКpest. 
ő06–ő09.

— SprКМСe unН SprКМСРeЛrКuМС in Нer unРКrisМСen DiКsporК OЛerösterreiМСs. Dialec-
tologia et Geolinguistica 11: 7γ–87.

— Egy lehetséges névtani vizsgálat vázlata. NéЯtani лrtesít  βő: β9–γ1.
— IНentitпs цs nвelv Кг emiРrпМiяЛКn. In: KoгmК Istvпn – PКpp RiМСпrН sгerk., Etni-

kai kölcsönhatások és konliktusok a Kárpát-medencében. Válogatás a Váltoгások a 
Kárpát-medence etnikai tér- és identitássгerkeгetében című konferencia el adása-
iból. GonНolКt KiКНя – εTA EtnikКi-Nemгeti KiseЛЛsцРkutКtя Intцгet, BuНКpest. 
γβ8–γŐ0.

2004.

— Nвelvi kontКktusok eРв МsКlпНЛКn. In: P. δКkКtos IlonК – T. Kпrolв εКrРit sгerk., 
NyelЯЯesгtés, nyelЯjárásЯesгtés, nyelЯcsere. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmá-
nвoгпsпСoг γβ.) TintК KönвvkiКНя, BuНКpest. ő9–6β. 

— A НiКsгpяrК nвelvi vпltoгпsКi kiМsiЛen цs nКРвЛКn. In: KovпМs NяrК sгerk., Tanul-
mányok a diasгpóráról. εTA EtnikКi-nemгeti KiseЛЛsцРkutКtя Intцгet – GonНolКt 
KiКНяi Kör, BuНКpest. Ő9–ő7.

— A nвelvtörtцnet oktКtпsпnКk ЛuНКpesti РвКkorlКtК. Hungarológiai Köгlemények 36: 
Ő1–Őő.

— Módszertani kérdések egy etimológia kapcsán: még egyszer a Hegymagasról. In: 
δКНпnвi εпriК – Dцr CsillК – HКttвпr HelРК szerk., „...még onnét is eljutni túlra...”. 
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Nyelvészeti és irodalmi tanulmányok Horváth Katalin tiszteletére. Tinta Kiadó, Bu-
НКpest. 1γγ–1γő.

2005.

— A Tihanyi Alapítólevél. BenМцs KiКНя, PКnnonСКlmК. 71 lКp.
 – β. kiКНпs: BenМцs KiКНя, PКnnonСКlmК, β011.

2006.

— Aг első magвar nвelvű népének és művelődéstörténeti háttere. A Zsigmond kori 
Húsvéti népének keletkezésének körülményei, nyelvi kérdései. Nyelvtudományi 
Értekezések 156. Akadémiai Kiadó, Budapest. 89 lap. 

— A nвelvmeРtКrtпs/nвelvvesгtцs küls  körülmцnвei. In: Ben  AttilК – SгilпРвi N. 
Sándor szerk., NyelЯi köгösségek – nyelЯi jogok. SгКЛя T. AttilК Nвelvi Intцгet Ki-
КНvпnвКi γ. AnвКnвelvпpolяk ErНцlвi SгövetsцРe, Koloгsvпr. γ80–γ87. 

— Nyelvjárástörténet, településtörténet és nyelvemlékeink lokalizálása. Magyar Nyelv 
10β: γβγ–γβ7.

— GonНolКtok К 1ő. sгпгКНi művel Нцs törtцnetцСeг. In: εпrtoni AttilК – PКpp Kornц-
liК – Slíг εКriКnn sгerk., 101 írás Pusгtai Ferenc tisгteletére. Argumentum Kiadó, 
BuНКpest. 1Ő7–1ő0.

— A Tihanyi alapítólevél u[gr]in baluuana adata. Helynévtörténeti Tanulmányok β: 8γ–86.

2007.

— Nвelv, területiség, társadalom. A 14. Élőnвelvi Konferencia (Bük, 2006. október 
9–11.) előadásai. A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai 228. Magyar 
NвelvtuНomпnвi TпrsКsпР, BuНКpest. Őő9 lКp. (Sгerkesгt .)

— Nвelvi vпltoгпsok nвelvКtlКsгok tükrцЛen. In: HoffmКnn Istvпn – JuСпsг Deгs  
szerk., NyelЯ, nemгet, identitás. A VI. Nemгetköгi Hungarológiai Kongressгus nyel-
Яésгeti el adásai 3. NyelЯi identitás és a nyelЯ dimenгiói. Nemzetközi Magyarságtu-
Нomпnвi TпrsКsпР, BuНКpest–DeЛreМen. β19–ββő.

— Névadás és identitás. NéЯtani лrtesít  β9: ββ7–βγγ.
— A mКРвКr НiКlektolяРiК oktКtпsК К ЛцМsi eРвetemen. In: GuttmКnn εiklяs – εolnпr 

Zoltán szerk., V. Dialektológiai Sгimpoгion. A Berгsenвi Dпniel F iskolК εКРвКr 
Nвelvцsгeti TКnsгцkцnek KiКНvпnвКi 8. Berгsenвi Dпniel F iskolК εűvel НцstuНo-
mпnвi цs KommunikпМiя TКnsгцk, SгomЛКtСelв. γ1γ–γβ1. 

— EРв eltűnt nвelvjпrпs nвomпЛКn. In: Ben  AttilК – FКгКkКs Emese – SгilпРвi N. 
Sándor szerk., NyelЯek és nyelЯЯáltoгatok. Kösгönt  kötet Péntek János tisгteletére 
1–β. A SгКЛя T. AttilК Nвelvi Intцгet KiКНvпnвКi Ő. AnвКnвelvпpolяk ErНцlвi Sгö-
vetsцРe, Koloгsvпr. β: ŐŐő–Őő0.

2008.

— IНentitпstuНКt К fels -КusгtriКi mКРвКrok körцЛen. Nyelvünk és Kultúránk γ8: 79–8γ.
— Hoггпsгяlпs Kirпlв Pцter „A СonКlКpítпs vitпs esemцnвei” Мímű könвvцСeг. Magyar 

Nyelv 10Ő: γ69–γ7β.
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2009.

— IНentitтtsЛeаusstsein in Нen StreuРeЛieten: unter ЛesonНerer BerüМksiМСtiРunР Нer 
oЛerösterreiМСisМСen UnРКrn. In: Szoták Szilvia szerk., Über Warter Ungarn für 
Warter Ungarn. VпroskКpu – εКРвКr εцНiК- цs InformпМiяs Köгpont – Imre SКmu 
Nвelvi Intцгet, K sгeР. 169–179.

— IНentitпstuНКt К sгяrvпnвЛКn: különös tekintettel К fels -КusгtriКi mКРвКrokrК. In: 
Szoták Szilvia szerk., rЯidéki magyarokról rЯidéki magyaroknak. Imre Samu Nyelvi 
Intцгet, Alsя r. βő–γγ.

2010.

— Aг ÓperenМiпs-tenРeren innen цs túl. εКРвКr vonКtkoгпsú nevek nвomпЛКn. Ma-
gyar Nyelv 106: β8γ–β9ő.

— εКРвКrokrК utКlя fölНrКjгi nevek AusгtriпЛКn. In: P. δКkКtos IlonК – SeЛestвцn Zsolt 
szerk., EmlékkönyЯ Meг  András tisгteletére. Bessenyei Könyvkiadó, Nyíregyháza. 
1őγ–16Ő. 

— Nвelvjпrпsok К peremviНцken цs sгяrvпnвЛКn. In: KollпtС AnnК – Grяf AnnКmпriК 
szerk., Sгépbe sг tt hit... Kösгönt  könyЯ Varga Jóгsef tisгteletére. εКriЛori EРвe-
tem BölМsцsгettuНomпnвi KКr, εКРвКr Nвelv цs IroНКlom TКnsгцk – εКРвКr Nem-
гetisцРi εűvel Нцsi Intцгet, εКriЛor. β89–β9ő.

— Nцv–sгя–fölНrКjг δ rinМгцt l δ rinМгвiР. A МsКlпНnevek morfolяРiКi kцrНцsei. In: 
Vörös Ferenc szerk., A nyelЯföldrajгtól a néЯföldrajгig. A β010. június κ-i sгombat-
helyi tanácskoгás el adásai. A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai 234. 
εКРвКr NвelvtuНomпnвi TпrsКsпР, BuНКpest – NвmE SКvКriК EРвetemi Köгpont, 
SгomЛКtСelв. Ő7–ő6.

2011.

— Nвelvi vпltoгпsok Fels pulвК nвelvjпrпsпЛКn. Nyelvünk és Kultúránk Ő1: β9–γŐ.
— лletkцpek К 18. sгпгКНi Somorjпrяl. In: KovпМs Istvпn – VКnčonц Kremmer IlНikя 

szerk., A csitári hegyek alatt. Írások Sándor Anna tisгteletére. ArКnв A. δпsгlя Pol-
Рпri Tпrsulпs, NвitrК. β7ő–β79.

— AНКlцkok К sгяkцpгцs törtцnetцСeг К iktív tövek kКpМsпn. Magyartanítás őβ: γ–Ő.
— Nвelvi vпltoгпsok Fels pulвК nвelvjпrпsпЛКn. In: Sгotпk SгilviК sгerk., Magyar nyelv 

és kultúra a Kárpát-medencében. GrКmmК Nвelvi IroНК, DunКsгerНКСelв. 8Ő–89.

2012.

— A magвar nвelv hasгnálata a felső-ausгtriai magвar diasгpóra körében. Magyar 
Nyelvtudományi Társaság, Budapest. 187 lap. Сttps://Лooks.РooРle.Сu/Лooks/[-] 
КЛout/A_mКРвКr_nвelv_СКsгn%Cγ%A1lКtК_К_fels%Cő%91_Кusг.Сtml?[-] 
Сl=Сu&iН=qгKE0kг6WGkC

— HistorisМСer оЛerЛliМk üЛer Нie unРКrisМСe WörterЛuМСliterКtur. In: FпЛiпn ZsuгsКn-
na szerk., Hungarian Leбicography 2. Monolingual and Special Dictionaries. δeбi-
koРrпiКi füгetek 6. AkКНцmiКi KiКНя, BuНКpest. 11–β9.

https://books.google.hu/books/about/A_magyar_nyelv_haszn%C3%A1lata_a_fels%C5%91_ausz.html?hl=hu&id=qzKE0kz6WGkC
https://books.google.hu/books/about/A_magyar_nyelv_haszn%C3%A1lata_a_fels%C5%91_ausz.html?hl=hu&id=qzKE0kz6WGkC
https://books.google.hu/books/about/A_magyar_nyelv_haszn%C3%A1lata_a_fels%C5%91_ausz.html?hl=hu&id=qzKE0kz6WGkC
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2014.

— Élő tájnвelvek. Válogatás aг Emberi Erőforrások Minisгtériuma és aг Anвanвelv-
ápolók Sгövetsége anвanвelvi pálвáгataiból. Anyanyelvápolók Szövetsége, Buda-
pest. 191 lКp. (Tпrssгerkesгt k: BКlпгs GцгК, JuСпsг Deгs .)

— TöЛЛnвelvű felirКtok К NКРвsгentmiklяsi КrКnвkinМsen. Magyar Nyelv 110: 177–
19ő. (Tпrssгerг : Hossгú GпЛor.)

— FrüСe UnРКrn im SpieРel Нer Personen unН OrtsnКmen. In: HКvКs FerenМ – HorvпtС 
KКtКlin – KuРler NяrК – VlКНпr ZsuгsК sгerk., Nyelvben a világ. Tanulmányok La-
dányi Mária tiszteletére. TintК KönвvkiКНя, BuНКpest. β68–β78.

— NвelvjпrпsРвűjtцsi morгsпk. In: Grяf AnnКmпriК – N. Csпsгi IlНikя – Sгotпk SгilviК 
szerk., Soksгínű nyelЯésгet – nyelЯi soksгínűség a β1. sгáгad elején. Írások Kolláth 
Anna tiszteletére. TintК KönвvkiКНя, BuНКpest. Ő08–Ő10.

2015.

— SomorjКi jeРвг könвvi ЛejeРвгцsek 17γγ-Ляl. In: BпrtС ε. Jпnos – BoНя CsКnпН – 
Kocsis Zsuzsanna szerk., A nyelЯ dimenгiói. Tanulmányok Juhásг Deгs  tisгteletére. 
EδTE BTK, BuНКpest, β01ő. 1őő–160.

— Nвelvemlцk? εűvel Нцstörtцneti emlцk? GonНolКtok Кг ÓεS. цs К vКrРвКsi rovпs-
írпsos felirКt kКpМsпn. (TКnulmпnвkötetЛen: meРjelenцs el tt. Els  köгlцse: К jelen 
kösгönt  kötetЛen.)
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Zsilinszky Éva köszöntése

Zsilinsгkв лvК 19Őő. mпrМius 1-jцn sгületett Töröksгentmiklяson. 1968-ЛКn Кг EδTE 
BölМsцsгettuНomпnвi KКrпn КnРol–mКРвКr sгКkos köгцpiskolКi tКnпri kцpesítцst sгerгett. 
VцРгцse utпn eРцsгen β007-es nвuРНíjЛК vonulпsпiР Кг EδTE BölМsцsгettuНomпnвi 
Karán dolgozott, a (jelenlegi nevén) Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dia lek-
to lя РiКi TКnsгцk munkКtпrsКkцnt: 1969-t l eРвetemi tКnпrseРцНkцnt, mКjН Кг eРвetemi 
doktori fokozat megszerzése után, 1976-tól egyetemi adjunktusként. 1975-ös egyetemi 
Нoktori цrtekeгцse A pпpКi úrisгцk sгяkцsгlete К XVII. sгпгКНЛКn Мímet viselte. 199ő-
Лen vцНte meР К Nцvutяink törtцnete Кг яmКРвКr kor vцРцiР Мímmel kцsгített kКnНiНпtusi 
цrtekeгцsцt. 1996-ЛКn eРвetemi НoМenssц neveгtцk ki. β001 цs β00Ő köгött SгцМСenвi 
István-ösztöndíjas.

β001-t l oktКtott К mКРвКr nвelvtuНomпnвi PСD-kцpгцsЛen, β00β цs β008 köгött К 
nвelvtörtцneti КlproРrКmot veгette. AlproРrКmveгet kцnt töЛЛ НoktorКnНusг munkпjпt 
irпnвítottК, sikeres vцНцsek sorК fűг Нik nevцСeг.

β001 цs β010 köгött töЛЛ МiklusЛКn К RцРi mКРвКr kцгirКtok kiКНпsrК vКlя el kц-
sгítцse цs kiКНпsК Мímű OTKA-proРrКm veгet je volt. TКРjК К εКРвКr NвelvtuНomпnвi 
Társaságnak és a Magyar Tudományos Akadémia köztestületének.

Zsilinsгkв лvК f  kutКtпsi területe К mКРвКr nвelvtörtцnet, eгen Лelül К sгяkцsгlet-
tan és a morfológia. Kutatási eredményeit a tanulmányok mellett szótárak, kézikönyvek, 
eРвetemi tКnkönвvek tпrssгerг jekцnt puЛlikпltК. A Benk -iskolК neveltje, nвelvцsгeti 
РonНolkoНпsmяНjпrК, sгemlцletцre Нönt  СКtпst РвКkorolt Benk  δorпnН. Aг eРвetemen 
СКllРКtяkцnt, mКjН oktКtяkцnt Лenne цlt КЛЛКn Кг eleven sгellemi lцРkörЛen цs tuНomп-
nвos műСelвЛen, КmelвЛen К professгorok цs küls  el КНяk kurгusКit, el КНпsКit К СКll-
РКtяk mellett Кг oktКtяk is lпtoРКttпk, К renНsгeres tovпЛЛkцpгцs informпlis КlkКlmКi-
kцnt. A Benk  δorпnН irпnвítпsпvКl folвя termцkenв műСelвmunkпk, К NвelvtuНomпnвi 
Intézettel közös vállalkozások eredménye volt a történeti-etimológiai szótár és a történeti 
nвelvtКn meРjelenцse, eгek elkцsгítцsцЛen Zsilinsгkв лvК is jelent s sгerepet vпllКlt.

Tпrssгerг kцnt műköНött köгre К εКРвКr nвelv törtцneti-etimolяРiКi sгяtпrК mпso-
Нik цs СКrmКНik kötetцЛen.  írtК К Benkő LoránD f sгerkesгtцsцvel kцsгült 199β-es 
A mКРвКr nвelv törtцneti nвelvtКnпnКk morfemКtikКi rцsгцЛen К korКi цs К kцsei яmКРвКr 
kori névutók történetét. A névutók története lett kandidátusi értekezésének témája is.

A mКРвКr nвelvtörtцneten Лelül mпsik kutКtпsi területe К sгяkцsгlettКn törtцnete. 
Szókészlettannal foglalkozott már 1975-ös egyetemi doktori értekezése is. A kiss Jenő 
és puszTAi Ferenc sгerkesгtette β00ő-ös eРвetemi tКnkönвvЛen, К εКРвКr nвelvtörtц-
netЛen К sгяkцsгlettКni rцsгeket minН  írtК. UРвКnМsКk К sгяkцsгlettКn területцre tКr-
toгik önпllя könвv КlКkЛКn meРjelent цrtekeгцse, Aг КnРol vonКtkoгпsú elemek újКЛЛ 
etimolяРiКi sгяtпrКinkЛКn. 

лrНekl Нцse К mКРвКr nвelv törtцnete mellett К mКРвКr nвelvtuНomпnв törtцnetцre 
is kiterjeНt. Aг eРвetemen töЛЛ sгinten, РrКНuпlis цs Нoktori kurгusok keretцЛen oktКttК 
eгt К területet, emellett töЛЛ munkпЛКn  пllítottК össгe К tuНomпnвtörtцneti fejeгetet, 
így a sipos lAJos f sгerkesгtцsцvel kцsгült kцt enМiklopцНiпЛКn, Кг 1997-es PКnnon 
enМiklopцНiпЛКn цs К β00β-es A mКРвКr nвelv цs iroНКlom enМiklopцНiпjпЛКn.

Figyelemmel kísérte a hazai és a külföldi nyelvtudomány eredményeit, és önálló 
munkái mellett rendszeresen írt könyvismertetéseket, szemléket, recenziókat.

Zsilinsгkв лvК Кг oktКtпs, К tuНomпnвos kutКtпs цs К puЛlikпlпs mellett nКРв sгol-
РпlКtot tett К mКРвКr nвelvtuНomпnвnКk különЛöг  kutКtпsi projektek irпnвítпsпvКl, 
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kiКНvпnвok sгerkesгtцsцvel is. EгekЛen К vпllКlkoгпsokЛКn jяl kКmКtoгtКtСКttК lцnвeР-
lпtпsпt, sгerveг kцpessцРцt, kivпlя meРiРвel kцpessцРцt. Soksгor utяlКР Нerült МsКk ki, 
mennвi МsenНes, СпttцrЛen vцРгett munkК vКn ereНmцnвei möРött. IРКгi „МsКpКtjпtцkos-
kцnt” fontosnКk цs СКsгnosnКk tКrtottК Кг eРвeгtetцst, К proЛlцmпk köгös meРЛesгцlцsцt, 
РвКkrКn iНцгett monНпsК sгerint „TöЛЛ sгem töЛЛet lпt”. EгekЛen К köгös vпllКlkoгпsok-
ЛКn К mКРК rцsгцt minНiР РвorsКn, feРвelmeгetten цs СКtцkonвКn vцРeгte el, цs sгelíН, 
Нe пllСКtКtos sürРetцssel tКrtКttК Лe mпssКl is К СКtпriН ket. Aг пltКlК irпnвított OTKA-
program a nyelvtörténet és a nyelvtudomány-történet forrásait jelentette meg, és igen 
termцkenвnek Лiгonвult. Ennek keretцЛen lпtott nКpvilпРot kovács zsuzsA kiadásá-
ЛКn К KКгinМгв-kяНeб цs К TiСКnвi-kяНeб, dArvAs Anikó kiКНпsпЛКn К Husгonöt levцl 
К 16. sгпгКНЛяl, TerBe erikA РonНoгпsпЛКn К BКttСвпnв FerenМnц SvetkoviМs KКtКlin 
levelei 1őγ8−1ő7ő. A forrпskutКtпs, forrпskiКНпs tцmпjпЛКn β008-ЛКn orsгпРos konfe-
renМiпt is sгerveгett, melвnek kötetцt tпrssгerkesгt kцnt jeРвгi.

Tíг цve НolРoгunk eРвütt Кгon Кг пltКlК sгerkesгtett, Кг  konМepМiяjК sгerint 
kiКlКkított soroгКton, Кmelв К Corpus GrКmmКtiМorum lКtin nвelvű РrКmmКtikпit jelen-
teti meР korsгerű ЛilinРvis kiКНпsЛКn (SгenМгi εolnпr AlЛert, Peresгlцnвi Pпl, Komп-
romi Csipkцs GвörРв, Tsцtsi Jпnos, KövesНi Pпl, TяtfКlusi Kis εiklяs munkпi). Volt 
КlkКlmКm meРtКpКsгtКlni, milвen, Кmikor eРв jя Сumorú цs СКtцkonв veгet  keгe КlКtt 
simпn цs гökken mentesen КlКkulnКk К НolРok, цs Лпrmilвen РonН esetцn ötletes цs РвК-
korlКtiКs meРolНпst tuН jКvКsolni. AСoРв К felКНКtok, úРв Кг emЛerek felц is цrt  iРвe-
lemmel forНul, nвuРoНtКn, nвitottКn, seРít kцsгen цs minНiР pontosКn КггКl К tКnпММsКl, 
amire szükség van.

Zsilinsгkв лvК β007-Лen nвuРНíjЛК vonult, Нe nem sгКkКНt el К kutКtпstяl, sгerve-
гцst l. TКpКsгtКlКtКirК, munkпjпrК tovпЛЛrК is sгпmítКnКk kollцРпi, tКnítvпnвКi, К sгКkmК.

c. vlAdár zsuzsA
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A XVII. sгпгКН К mКРвКr nвelv törtцnetцnek kevцssц viгsРпlt iН sгКkК. AnnКk, СoРв 
Кkпr К meРel г , Кkпr К követkeг  sгпгКНСoг kцpest kiseЛЛ СКnРsúlвt kКpott К kutКtпsЛКn, 
jяl ismert okКi vКnnКk. UРвКnКkkor цppen К XVI. sгпгКНrК vonКtkoгя viгsРпlКtok ereН-
mцnвeinek РвКrКpoНпsпvКl minН nвilvпnvКlяЛЛ К mostoСпЛЛКn keгelt periяНusrяl vКlя 
nвelvцsгeti ismeretek СiпnвК, eРвre sürРet ЛЛ e Сiпnвok pяtlпsК. A levцltпrКkЛКn, forrпs-
kiКНvпnвokЛКn, rцРi nвomtКtvпnвokЛКn цrtцkes КnвКР vпr felНolРoгпsrК, Кmelвnek tel-
jes kiКknпгпsК КгonЛКn К sгяtörtцneti el munkпlКtok СiпnвК miКtt iРen neСцг. – szABó 
T. ATTilA СКtКlmКs művцnek eННiР meРjelent kцt kötete eРвfel l Кгt цrгцkelteti, milвen 
яriпsi leСet sцРeket nвitСКt meР К sгяkцsгlettКn sгпrmпrК eРв-eРв ilвen jelleРű цs СorН-
erejű vпllКlkoгпs, mпsrцsгt iРвelmeгtet КrrК Кг КНяssпРrК, Кmelвet К NвSг.-t levпltя új, 
a magyar nyelvterület egészét átfogó nyelvtörténeti szótár hiánya jelent.

εпr Кг ő0-es цs 60-Кs цvek iroНКlmi nвelvi, illet leР nвelvjпrпstörtцneti kutКtпsКi 
felСívtпk К iРвelmet Кг ún. iroНКlmon kívüli írпsЛelisцР proНuktumКirК (К levelekre, Сi-
vКtКlos irКtokrК stЛ.). Eгeknek vКlяНi jelent sцРцt, forrпs voltuknКk újsгerűsцРцt Кгon-
ЛКn teljes eРцsгцЛen Кг ErНцlвi εКРвКr Sгяtörtцneti Tпr köteteiЛen testet ölt  mяНsгe-
res leбikoРrпiКi felНolРoгпs НokumentпltК iРКгпn.

A monumentпlis цs totпlis iРцnвű sгяtпri vпllКlkoгпsok mellett КгonЛКn inНokoltnКk 
lпtsгik К jяvКl kiseЛЛ mцretű, гпrt(КЛЛ) korpusгrК össгpontosítя sгяkцsгleti КНКtfeltпrпs 
elvцРгцse is. (TКlпn nem СiЛпs К НiКlektolяРiпЛяl vett КnКlяРiК: Кг elkцsгült vКРв meРje-
lenцs КlКtt lцv  nКРв sгintцгisek пrnвцkпЛКn К reРionпlis sгяtпrКk, nвelvjпrпsi kismono-
Рrпiпk jelent sцРe nem Мsökken; e СКРвomпnвos műfКjok eРвre inkпЛЛ цppen Кг elmцleti 
útkeresцs цs К mяНsгerЛeli meРújulпs vКРв leРКlпЛЛis Кг erre törekvцs kereteit jelentik.)

A törtцneti sгяkцsгlettКnЛКn, КСol ilвen jelleРű műfКji el гmцnвekkel РвКkorlКtilКР 
nem sгпmolСКtunk, цs КСol jяformпn МsКk Кг eРвkorú nвelvi СelвгetЛ l КНяНя elmцleti цs 
mяНsгerЛeli РonНokКt ismerjük, К гпrt korpusгokon vцРгett КНКtfeltпrпs – vilпРosКЛЛКn 
foРКlmКгvК: К korpusг teljes sгяпllomпnвпnКk sгпmЛКvцtele цs sгяtпrsгerű eРвЛeпllí-
tпsК minНen tovпЛЛi viгsРпlКtnКk elenРeНСetetlen feltцtele. – εКРКm Кг Úrisгцk Мímű 
persгöveР-Рвűjtemцnв (sгerk. vArgA endre, BuНКpest, 19ő8) PпpпrК lokКliгпlСКtя 
КnвКРпnКk К joРi terminolяРiК sгempontjпЛяl törtцn  meРköгelítцse sorпn jutottКm erre 
К konklúгiяrК. (δ. A pпpКi úrisгцk sгяkцsгlete К XVII. sгпгКНЛКn. BölМsцsгНoktori Нisг-
szertáció. 1975. Kézirat.)

εivel К joРi sгКksгяkinМs e korЛКn nem vпlКsгtСКtя el mereven К sгяkцsгlet eРвцЛ 
elemeit l, Сisгen цppen К kiКlКkulпs iН sгКkпt цli, ennek követkeгtцЛen tКnúi leСetünk 
КnnКk, СoРвКn vпlik terminussп eРв-eРв korпЛЛКn пltКlпnosКЛЛ jelentцsЛen СКsгnпlt sгя, 
vКРв КnnКk, milвen rцteРг Нцst tükröгnek uРвКnКгon leбцmК különЛöг  jelentцsei К 
korpusгon Лelül. A sгiРorúКn vett joРi terminolяРiпt íРв renНkívül neСeгen leСetett volnК 
elméleti alapokon meghatározni, a mesterségesen kiszakított szóanyag vizsgálata pedig 
цppen К Лels  tКРoltsпР tцnвцt feНte volnК el.

A terminolяРiпrК korlпtoгяНя felНolРoгпsЛяl sгüksцРkцppen kimКrКНtКk volnК 
azok az elemek, amelyek nem szakszavak ugyan, de a jogi tartalmú szövegek nyelvi 
КrМulКtпnКk, stílusпnКk kiКlКkítпsпЛКn fontos sгerepük vКn. Köгцjük peНiР nemМsКk fo-
РКlomsгяk, СКnem seРцНsгяk (pl. jelleРгetesen ismцtl Н  köt sгяk) is tКrtoгnКk.

A teljes sгяпllomпnв stКtisгtikКi jelleРű sгпmЛКvцtelцt inНokoltК Кг К sКjпtos kКp-
МsolКt is, Кmelв К sгяkцsгlet цs К nвelv eРвцЛ rцsгrenНsгerei (pl. К СКnРrenНsгer) köгött 
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цsгlelСet . – El sгör e sгöveРek СКnРtКni viгsРпlКtК sorпn iРвelСettem meР, СoРв 
Лiгonвos esetekЛen (pl. lКЛiпlis ö-zés) a hangváltozás nem annyira területhez, mint 
inkпЛЛ sгКvКkСoг kötСet , vКРвis sгяkцsгleti (rцsг)normпrК utКlя jelensцР leСet (vö. 
NвelvtuНomпnвi DolРoгКtok 1Ő. sг. 18ő–9γ). HКsonlя pцlНпk termцsгetesen nemМsКk К 
СКnРrenНsгer területцr l СoгСКtяk.

HК Кг íРв össгeпllított, s К kutКtпs sгempontjпЛяl leРjoЛЛ esetЛen is МsКk fцlkцsг-
termцknek tekintСet  sгяjeРвгцk tovпЛЛi sorsпt mцrleРeljük, mArTinkó-nak a szótár 
jelleРцre, funkМiяjпrК, jelent sцРцre vonКtkoгя пllпsfoРlКlпsпt К kiseЛЛ iРцnвű КНКt-
feltárásokra nézve is irányadónak tekinthetjük: „a nyelvi tartalmakat az egyes szavak 
СorНoггпk, eгцrt Кг eРвes sгКvКk leСet leР teljes Рвűjtemцnвei ... nцlkül minНen, К 
nвelv vКlяНi funkМiяjпvКl s nвelvi tКrtКlmКk miЛenlцtцvel foРlКlkoгя stuНium К leve-
Р Лen lяР. A sгяtпrКkЛКn leltпroгott КnвКР visгont sгinte kцnвsгeríti К nвelvцsгt, СoРв 
eЛЛen Кг önmКРпЛКn elvtelen, meМСКnikusКn elrenНeгett КnвКРЛКn sКjпtosКn nвelvi, 
nвelvцsгeti er vonКlКkКt keressen цs vilпРítson meР.” (I. OK. VI, 1ő0–1). – Eгek Кг 
er vonКlКk termцsгetesen К rцРi КnвКРЛяl kцsгült felНolРoгпsokЛКn is Лenne rejlenek, 
meРvilпРítпsuk КгonЛКn eРвel re mцР МsКk renНkívül Мsekцlв fцnвerejű leСet.

A tovпЛЛiКkЛКn kцt olвКn kцrНцskört цrintek, Кmelвek tekintetцЛen К proЛlцmпk meР-
foРКlmКгпsпiР цs К kutКtпs proРrКmjпnКk kijelölцsцiР sikerült eljutni: К sгяkцsгlet Лels  rц-
teРeinek, illet leР К leбцmКпllomпnв jelentцstКni össгefüРРцseinek kцrНцsцt. (A viгsРпlКt 
КnвКРпt Кг úrisгцki persгöveРek КНtпk, К követkeгtetцsek КгonЛКn – mutКtis mutКnНis – e 
korЛяl sгпrmКгя eРвцЛ sгöveРek leбikolяРiКi viгsРпlКtпЛКn is цrvцnвesítСet k.)

A sгяkцsгlet Лels  rцteРeinek elkülönítцse К mКi mКРвКr nвelvЛen sem eРвsгerű 
vállalkozás (vö. országh: NвtuНлrt. γ6. sг. 1ő), törtцneti КnвКР viгsРпlКtпЛКn peНiР К 
neСцгsцРek soksгorosКn meРn nek. εivel К rцРi sгяkцsгlet tКРolяНпsпrяl sгinte sem-
miféle ismeretünk nincs (vö. Bárczi: A magyar nyelv életrajza 246), nyilvánvaló, hogy 
Кг ennek feltпrпsпt Мцlгя kutКtпstяl sem vпrСКtяk eРвel re lпtvпnвos ereНmцnвek. A kцr-
Нцs КгonЛКn nem kerülСet  meР, Кnnпl kevцsЛц, mert Кг eРв forrпstípusЛяl vКlя s Кгonos 
Сelвre lokКliгпlСКtя КnвКРЛКn mпr tКlпlСКtяk olвКn pontok, Кmelвek össгekötцsцvel СК 
nem is túl mКrkпnsКn, Нe meРjelölСet k Лiгonвos rцteРvonКlКk.

Aг úrisгцki irКtokЛКn К sгяkцsгleti rцteРг Нцs kцrНцsköre kцt irпnвЛяl, К kevert 
nвelvűsцР, illet leР К sгКksгяkinМs fel l köгelítСet  meР, Сisгen К lКtin sгКvКk Сelвes-
írási sajátságaik folytán (vö. zsilinszky: NytudÉrt. 89. sz. 301), a jogi szókészlet ele-
mei peНiР jelentцseik КlКpjпn különítСet k el К sгяkцsгletЛen. A kцt kКteРяriК КгonЛКn 
– Лпr töЛЛ ponton цrintkeгik eРвmпssКl – nem eРвenl  цrtцkű; köгülük К kevert nвelvű-
sцР СКtяköre nКРвoЛЛ, eг uРвКnis nemМsКk К joРi terminolяРiпrК, СКnem – iРКг, kiseЛЛ 
mцrtцkЛen – К sгöveР eРцsгцre jellemг . JelenleРi ismereteink КlКpjпn К persгöveРek 
sгяkцsгletцt Кг КlпЛЛi МsoportrК osгtСКtjuk:

A) Magyar elemek
1. A joРi terminolяРiпСoг tКrtoгя eРвjelentцsű sгКvКk, illet leР polisгцm leбц mпk-

nak ide sorolható jelentései.
β. A joРi formulпk Кlkotяelemei. нnmКРukЛКn nem sгКksгКvКk, Нe К persгöveРek 

formulпiЛКn renНsгeresen ismцtl Нnek.
γ. Aг 1–β . МsoportЛК nem tКrtoгя leбцmпk. TovпЛЛi, Нe К viгsРпlКt els  fпгisпЛКn 

nem elkülönítСet  rцteРek sejtСet k Лennük.
B) Latin elemek
1. A joРi terminolяРiпЛК tКrtoгя eРвjelentцsű sгКvКk, illet leР polisгцm sгКvКknКk 

ide sorolható jelentései.
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β. Aг 1. МsoportЛК nem sorolСКtя leбцmпk. Nem nцpes, Нe К sгяkцsгleti rцteРг Нцs 
sгempontjпЛяl uРвКnМsКk СeteroРцn Мsoport: СКsгnпlКtuk tekintetцЛen Кг A) γ. elemei-
Сeг СКsonlяk, Мsupпn lКtinos Сelвesírпsuk különíti el ket.

A tovпЛЛiКkЛКn minНen Мsoport rцsгletes viгsРпlКtot kívпn. A mКРвКr elemek kö-
rцn Лelül tisгtпгКnНя, milвen mцrtцkЛen mutКtkoгnКk К normК meРlцtцre vКРв leРКlпЛЛ 
iРцnвцre utКlя jeРвek Кг 1–γ. МsoportЛКn, illet leР, СoРв mifцle СКnРtКni, Сelвesírпsi stЛ. 
különЛsцРek tКpКsгtКlСКtяk Кг eРвes kКteРяriпk köгött. VпrСКtя, СoРв К viгsРпlКtok 
nвomпn К γ. МsoportЛКn újКЛЛ rцteРek különítСet k mКjН el. E Мsoport elemeinek fo-
РКlomkörök sгerinti МsoportosítпsК pцlНпul leСet vц tesгi К minНennКpi цletЛen leРin-
kпЛЛ СКsгnпlКtos sгКvКk kivпlКsгtпsпt. Aгt peНiР okkКl tцteleгСetjük föl, СoРв eгek К 
Сelвi nвelvjпrпs sгяkцsгletцСeг tКrtoгnКk. (Ilвenek leСetnek Кг цletmяНrК, fölНműve-
lцsre, eРвes kцгműves mestersцРekre, víгimolnпrkoНпsrК stЛ. utКlя leбцmпk.) – εпs 
esetekЛen eРв-eРв sгяМsКlпН jelentцstКni össгefüРРцsei iРКгítСКtnКk el К Сoггп tКr-
toгя leбцmпk Сelвцnek meРСКtпroгпsпЛКn. A disгnóhús, disгnópásгtor összetételek, 
vКlКmint Кг el tКРnКk sгitoksгяkцnt vКlя meРjelenцse Кгt mutКtjпk pцlНпul, СoРв К 
sгяnКk minНen ЛiгonnвКl цlt К ’SМСаein’ jelentцse is, К persгöveРekЛen КгonЛКn Кг 
állat megnevezésére kizárólag a sörtés marha sгяkКpМsolКt forНul el , vКlяsгínűleР 
Кг iРцnвeseЛЛ, „СivКtКlosКЛЛ” sгяСКsгnпlКtrК törekvцs jelekцnt. Eг К pцlНК КrrК is rп-
mutat, hogy a normatív nyelvhasználatra törekvés jelei nem csupán a terminológiá-
ЛКn keresСet k, СКnem К persгöveРek eРцsгцre jellemг  stilпris jeРвekЛen is. HКsonlя 
tanulságokkal jár az A/2. csoportnak, a formulák alkotóelemeinek vizsgálata. Ezek a 
renНsгerint teljes monНКt terjeНelmű sгöveРrцsгek К perirКtok meРСКtпroгott Сelвein, 
leРtöЛЛnвire К kereset Лeveгet  цs гпrя rцsгeiЛen tКlпlСКtяk, s funkМiяjuk ereНetileР К 
Лűntцnв súlвossпРпnКk kiemelцse. δ. pl. 16βγ: „nem tuНКtik mi МгoНК vКkmerŏseРЛol 
kesгeritetuen” (őγγ), 16ő6: „eг I, neК tuНКtīk СonneН inНittКtuКn” (ő9γ), stЛ., illet leР 
16ββ: „Aг melв vКkmer seРekrúl es Лosгu tetelekrűl Кг Нominus mКРistrКtus törvent 
lКtt” (őγ1), 1671: „KivКnniК Кгert Кг Нominus mКРistrКtus, СoРi eгen I … Кг illвenek 
ellen sгersгet orsгКРunk tōrvennвe sгerent ЛüntetöНРiek” (6β9); stЛ. – A formulпk tí-
pusainak és a típusok gyakoriságának meghatározásán kívül vizsgálandó az is, van-e 
egyáltalán összefüggés az egyes formula-típusok alkalmazása és a perszövegek tartalma 
köгött, vКРв eгek Мsupпn СКРвomпnвosКn köteleг  elemei Кг irКtoknКk. εeРiРвelСet  
uРвКnis, СoРв effцle kifejeгцsekkel nemМsКk Лüntet perekЛen, vКlяЛКn súlвos Мselek-
mцnвek esetцn цlnek, СКnem kiseЛЛ СorНerejű úrЛцri üРвekЛen is.

A joРi terminolяРiК lКtin elemeivel kКpМsolКtЛКn (B/1. Мsoport) tisгtпгКnНя, menв-
nвire пllКnНя цs Кktív tКРjКi eгek Кг úrisгцki ЛírпskoНпs sгяkцsгletцnek. Aг össгeРвűjtött 
КnвКР ilвen sгempontЛяl korпntsem tekintСet  eРвsцРesnek. (Err l Л veЛЛen l. NвtuНлrt. 
89. sг. γ0β; l. mцР puszTAi, NвelvtuНomпnвi DolРoгКtok 1Ő. sг. 1γγ–Őγ.) – A B/β. Мso-
port elemeinek Сelвгetцr l К persгöveРek nem sokКt пrulnКk el. IНe visгonвlКР kevцs, 
külön-külön МsКk nцСпnв КНКtЛКn el forНulя leбцmК tКrtoгik, Кmelвek К sгяkцsгletnek 
különЛöг  foРКlmi МsoportjКiСoг sorolСКtяk. TöЛЛ köгülük КгonЛКn К mКi mКРвКr sгя-
kцsгletnek meРСonosoНott tКРjК; pl. – Кг eРвkori Сelвesírпs sгerint iНцгve – catholicus, 
praedal, praedicatio stЛ. E sгКvКk jelenleРi СelвгetцЛ l КгonЛКn nem követkeгtetСe-
tünk КrrК, melвik mikor inНult el, s els  felЛukkКnпsКkor цppen Сol tКrtott К lКtinЛяl 
К mКРвКrЛК veгet  útjпn, К persгöveРekЛ l peНiР Мsupпn Кг Нerül ki, СoРв lejeРвг ik 
számára latin eredetük még teljesen nyilvánvaló volt. Helyüknek tisztázása tehát a per-
sгöveРek forrпskörцn messгe túltekint  viгsРпlКtot kívпn.

A kitekintцsre persгe nemМsКk eгekkel Кг КНКtokkКl kКpМsolКtЛКn volnК sгüksцР. 
HКsгonnКl jпrnК К persгöveРek sгяkцsгletцnek цs eРвцЛ, PпpпrК lokКliгпlСКtя eРвkorú 
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források anyagának összehasonlítása is. Ennek leСet sцРe КгonЛКn jelenleР iРen Мsekцlв, 
s jelent seЛЛ vпltoгпs МsКk К sгя- цs stílustörtцneti kutКtпsok fokoгяНпsпvКl vпrСКtя.

A leбцmпk sгяkцsгleti Сelвцnek feltпrпsпvКl pпrСuгКmosКn meР kell viгsРпlni Кгt 
is, milyen helyet foРlКlnКk el eгek Кг elemek К nвelv sгemКntikКi renНsгerцЛen, milвen 
meРosгlпst mutКtnКk jelentцstКni sгempontЛяl. A polisгцmiК цs К СomonímiК К leбi-
koРrпiпnКk КlКpkцrНцse, Кmelв К sгяtпrírпs РвКkorlКtпЛКn К sгяtпr jelleРцt l, típusпtяl 
függetlenül a címszavak kiválasztásán és az értelmezéseken keresztül kikerülhetetle-
nül jelentkeгik. – A sгяkцsгlet jelentцstКni МsoportjКinКk (sгinonimпk, Кntonimпk, Сe-
te ronimák) tükröztetése már nem ennyire természetes velejárója a földolgozásoknak. 
o. nAgy gáBornКk К sгinonimКsгяtпr műСelвkцrНцseiЛ l kiinНulя, elmцleti цs mяН-
sгertКni sгempontЛяl eРвКrпnt КlКpvet  jelent sцРű tКnulmпnвКi КгonЛКn (εNв. δX, 
16–γ1, δXI, γ1β–ββ, SгяtTКn. 99–1β1) СКtпroгottКn eЛЛe Кг irпnвЛК terelik К iРвelmet, 
цs К leбikolяРiКi munkпlКtok sгпmпrК eННiР ki nem СКsгnпlt, Нe Кnnпl töЛЛet íРцr  le-
Сet sцРeket villКntКnКk föl.

A korпЛЛi jelentцstКni kutКtпsokЛКn К sгКvКkКt önmКРukЛКn, К sгöveРЛ l kisгК-
kítvК viгsРпltпk, s К rokonцrtelműsцР leРf ЛЛ kritцriumпnКk Кг Кгonos vКРв МsКknem 
Кгonos jeРвekkel vКlя НeiniпlСКtяsпРot tКrtottпk. A sгя funkМiяjпt КгonЛКn nem önmК-
РпЛКn, СКnem sгöveРkörnвeгetцСeг vКlя visгonвпЛКn kell meРСКtпroгni jelöl  цrtцke 
(= jelentцse), РrКmmКtikКi funkМiяjК (= sгintКktikКi viselkeНцse) цs stilisгtikКi sгerepe 
КlКpjпn. A sгinonimitпs feltцtele teСпt К sгКvКknКk uРвКnКгon konteбtusЛКn vКlя fölМse-
rцlСet sцРe, vКriпlСКtяsпРК. – A leбцmК funkМiяjпnКk К sгöveРkörnвeгettel vКlя sгoros 
kКpМsolКtпЛяl fontos tКnulsпРok sгпrmКгnКk К polisгцmiК meРítцlцsцre vonКtkoгяlКР is. 
AnnКk elНöntцsцЛen, СoРв tulКjНonkцppen Спnв jelentцse vКn eРв leбцmпnКk, s eгek 
СoРвКn tКРolСКtяk, kritцriumkцnt КlkКlmКгСКtя Кг Кгonos konteбtusЛК vКlя ЛeСelвette-
sítСet sцР. (Vö. o. nAgy: NвtuНлrt. 8γ. sг. γ97.) – εinНeЛЛ l Кг is követkeгik, СoРв 
eг К sгemlцlet К rokonцrtelműsцРet jelleРгetesen sгinkrяn, eРв КНott nвelvi renНsгerЛen 
vizsgálható és vizsgálandó jelenségnek tartja.

A РвКkorlКtЛКn persгe К sгinonimikus össгefüРРцsek meРпllКpítпsК К konteбtusЛК 
vКlя ЛeСelвettesítцs КlКpjпn sem minНiР eРвsгerű felКНКt. RцРi nвelvi КnвКРЛКn külön 
nehézséget jelent, hogy a kutató nem támaszkodhat a saját nyelvérzékére, kontrollvizs-
РпlКtokrК leСet sцРet КНя КnвКР peНiР nem пll renНelkeгцsre. Eгt К РonНot mКРКm is 
er sen цreгtem, s К ЛiгonвtКlКnsпРi tцnвeг k ellensúlвoгпsпrК К rokonцrtelműsцР el-
НöntцsцЛen iРen nКРв jelent sцРet tulКjНonítottКm К sгöveРkörnвeгet Кгonos vКРв nК-
gyon hasonló voltának.

A sгКvКk jelöl  цrtцkцnek, vКlКmint РrКmmКtikКi funkМiяjпnКk iРвelemЛevцtele nвo-
mпn eРв sгinonimКsorЛК nemМsКk eРвes leбцmпk, СКnem sгяkКpМsolКtok is tКrtoгСКtnКk 
(l. pl. gondol vmivel ~ gondot visel vmire), így a szójegyzék elemeinek jelentéseit úgy 
kellett meРfoРКlmКгni, СoРв К rokonцrtelmű meРfelel k össгevetцsekor kiНerüljenek К 
РrКm mКtikКi funkМiяЛКn, sгintКktikКi kötöttsцРekЛen (pl. vonгКtok) mutКtkoгя eltцrцsek is.

A sгКvКk stilisгtikКi viselkeНцse sгintцn sгerepet kКpott К rokonцrtelműsцР meР-
СКtпroгпsпЛКn. CsКk Лiгonвos fenntКrtпsokkКl tekintСet k uРвКnis sгinonimпknКk Кгok 
К leбцmпk, melвeknek jelöl  цrtцke цs РrКmmКtikКi viselkeНцse СКsonlя uРвКn, Нe el-
lentцtes stílusrцteРЛe tКrtoгnКk. A perirКtokЛКn pl. Кг id s, koros, öreg, vén sгяsor els  
Спrom tКРjК minНen tekintetЛen СКsonlя eРвmпsСoг, míР Кг utolsя МsКk НurvК sгitko-
гяНпsokЛКn forНul el .

A tovпЛЛiКkЛКn rцsгletes, stКtisгtikКi sгпmítпsokkКl КlпtпmКsгtott felНolРoгпst kí-
vпn Кг К kцrНцs, СoРв К rokonцrtelműsцР mennвire jellemг  vonпsК Кг irКtok sгяkцsгle-
tцnek, цs milвen sгяrяНпst mutКt Кг eРвes sгяkцsгleti rцteРekЛen. (Eггel pпrСuгКmosКn 
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szükséges a szókészlet másik két jelentéstani csoportjának, az antonimáknak és a he te-
ro nimпknКk К sгпmЛКvцtele is.) E viгsРпlКtok ereНmцnвei eРвrцsгt jelent sen Сoггпjп-
rulnКk eРвes leбцmпk (pl. К lКtin sгКvКk) sгяkцsгleti Сelвцnek meРпllКpítпsпСoг, mпs-
rцsгt, eгek nвomпn kísцrelСet  meР К rokonцrtelműsцР цrtцkцnek, sгerepцnek tisгtпгпsК 
is az adott nyelvi típusЛКn.

(In: haJDú MiháLy – kiss Jenő szerk.,  
TКnulmпnвok К mКРвКr nвelv múltjпrяl цs jelenцr l.  

Emlцkkönвv Benk  δorпnН sгületцsцnek 60. цvforНulяjпrК.  
EδTE BTK, BuНКpest, 1981. 10ő–11β.)
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A rétegnyelvi és területi szempontok együttes érvényesítésének 
lehetőségéről a latin–magyar kevert nyelvűség vizsgálatában

Köгismert Кг К СКtпs, Кmelвet К lКtin nвelv ЛefolвпsК jelentett К mКРвКr írпsЛelisцР 
kiКlКkulпsпЛКn, s tuНjuk Кгt is, СoРв e СКtпs sгempontjпЛяl különösen össгetett kцrНцs 
К XVI–XVII. цs К korКi XVIII. sгпгКН nвelvцnek tКnulmпnвoгпsК. (Vö. puszTAi F.: 
NвelvtuНomпnвi DolРoгКtok 1Ő. sг. 1γγ–Őγ; gregor: εNв. δXXIII, 1ő9–76.) – Anцl-
kül, СoРв К proЛlцmКkör tuНomпnвtörtцnetцt itt Кkпr МsКk цrintenцnk, meР kell jeРвeгni, 
СoРв Кг Кг ortolяРus felfoРпs, Кmelв К mКРвКr nвelv iНeРen ereНetű elemeivel sгemЛen 
meРnвilvпnult, s Кmelв К leРpreРnпnsКЛЛКn К NвSг. sгerkesгtцsi elveiЛen цs РвКkorlК-
tпЛКn öltött testet, Сossгú iН n пt РпtoltК Кг effцle kutКtпsokКt. KцtsцРtelen Кг is, СoРв 
a következmények folytán annak, aki a kérdéskörhöz közelített, sokáig módszertani 
РonНok eРцsг sorпvКl kellett tКlпlkoгniК, К meРolНпs köгeli leСet sцРe nцlkül. VissгК-
tekintve e РonНok köгül К leРnвomКsгtяЛЛnКk К СoггпfцrСet  цs meРЛíгСКtя forrпsok 
hiányát kell tartanunk.

Aг utяЛЛi Спrom цvtiгeНЛen К korlпtoгя СКtпsokКt Лiгonвos mцrtцkЛen ellensú-
lвoгtпk К lКssКn, Нe mцРis ЛíгtКtя mяНon РвКrКpoНя korsгerű sгöveРköгlцsek, Кг Er-
Нцlвi εКРвКr Sгяtörtцneti Tпr köteteinek meРjelenцse peНiР sгinte МsпЛítottК К kцrНцs 
irпnt цrНekl Н t К lКtin–mКРвКr kevert nвelvűsцР sгяkцsгleti proЛlцmпinКk kutКtпsпrК. 
– εКРКm К kцrНцskörrel, s e sКjпtos nвelvi Сelвгetnek Кг úrisгцki ЛírпskoНпs РвКkor-
lКtпЛКn vКlя meРjelenцsцvel eРв túlnвomяrцsгt XVIII. sгпгКНi sгöveРeket tКrtКlmКгя 
kiКНvпnв (Úrisгцk. XVI–XVII. sгпгКНi persгöveРek. Sгerkesгtette vArgA endre. Bu-
dapest, 1958.) egy részének feldolgozása kapcsán találkoztam. (A pápai úriszék szókész-
lete К XVII. sгпгКНЛКn. BölМsцsгНoktori цrtekeгцs. KцгirКt. BuНКpest, 197ő.) 

A PпpК vпrosпrК lokКliгпlСКtя perirКtok sгяkцsгletцnek teljes пttekintцse цs Лe-
tűrenНes – sгяtпrsгerű – össгeпllítпsК utпn kiКlКkulя kцp eРвцrtelműen jeleгte, СoРв К 
lКtin ereНetű – цs követkeгetesen lКtinos Сelвesírпsú – КНКtok túlnвomя rцsгe joРi mű-
sгя, illet leР – ott НokumentпlСКtя jelentцsцЛen – К peres eljпrпs meРleСet sen röРгült 
nвelveгetцnek rцsгe. A viгsРпlt korpusг visгonвlКРos nКРвsпРК ellenцre КгonЛКn (töЛЛ, 
mint tíгeгer sгя terjeНelmű К sгöveР) КnnКk К meРпllКpítпsпrК mпr nem volt leСet sцР, 
СoРв eгeknek Кг elemeknek vКnnКk-e reРionпlis vonКtkoгпsКik, vКРв цppen ellenkeг leР, 
К joРi РвКkorlКtЛКn пltКlпnosКn elterjeНtnek kell ket tekintenünk. 

IгРКlmКs leСet sцРkцnt merült fel, СoРв Кг ErНцlвi εКРвКr Sгяtörtцneti Tпr meР-
jelent köteteiЛ l vпloРКtvК Кг ott köгölt lКtin–mКРвКr kevert nвelvűsцРre utКlя КНКtokКt 
összevessük a pápai úriszéki iratok adataival. 

A viгsРпlКt el гetes kцrНцsei К követkeг k voltКk: 
1. Lehetséges-e az összevetés, megtalálhatók-e az úriszéki anyag szavai a SzTár. 

МímsгяпllomпnвпЛКn, illet leР СК eltцrцsek tКpКsгtКlСКtяk, Кгok milвen jelleРűek цs 
mцrtцkűek?

β. δeСet-e követkeгtetni Кг össгevetцsЛ l e sгКvКk eРвkorú sгяkцsгleti Сelвцre, 
КlkКlmКs-e eРв ilвen viгsРпlКt Сipotцгisek felпllítпsпrК, tovпЛЛi kutКtпsok útjпnКk „Лe-
cserkészésére”? 

A vizsgálatra az úriszéki anyag a, d és e Лetűs МímsгКvКit vпlКsгtottКm ki. EгekЛ l 
joРi vonКtkoгпsКik КlКpjпn К követkeг  listК пllt eРвЛe: absens, absental(ja magát), 
absolutio, absolval, accusatio, actio, adjudical, admoneal, afirmal, agal, agnoscal, 
allegal, allegatio, amoveal, annual, appellatio, arbiter, articulus, (probat) assumal, 
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assumptus, autoritas, aviticum, decedalt (igenév), decernal, decisio, declaral, declaralt 
(igenév), decretalis, decretum, defensa, deferal, deiciens, defraudal, defuncta, deliberal, 
deliberatio, deliberatum, denegal, denotal, depositio, deputatus, deutrum, devolval, 
disponal, doceal, documentum, edoceal, eliberal, erigal, evital, eбceptio, excusal(ja 
magát), excusatio, executio, eбemptus, exmittal, exhibeal, eбpurgal(ja magát). – A Мím-
sгКvКk felsorolпsпЛКn meРtКrtottКm К lКtinos Сelвesírпst – eltцr en К SгTпr.-tяl – mint-
hogy az írott nyelvi anyag tanúsága erre indított. 

Aг össгeСКsonlítпsi leСet sцРet Кг КНtК, СoРв К kivпlКsгtott sгяКnвКР К SгTпr.-ЛКn 
is Кг úrisгцki irКtokцСoг СКsonlя forrпskörЛ l (ЛírяsпРi цs МцСjeРвг könвvek, ritkпЛЛКn 
peres üРвek lefolвпsпt elЛesгцl  levelek) került ki. 

Aг össгevetцs kКpМsпn цrintenünk kell К lКtin ereНetű elemek eРв sКjпtos kцrНцsцt, 
К sгяКlКkok Сelвesírпsпt, Сisгen Кг iНeРen sгяЛяl jövevцnвsгяvп vпlпs eРвik f  kritцri-
umának a „magyaros” helyesírást szokás tartani. Tudjuk (vö. puszTAi: i. h. 138), hogy a 
latin elemek idegen voltát az egykorú nyomdászok nemcsak felismerték, hanem a tipo-
РrпiпЛКn цrгцkeltettцk is: К sгяtövet цs К mКРвКr tolНКlцkot eltцr  ЛetűtípussКl sгeНtцk. 

A viгsРпlt úrisгцki irКtokЛКn К lКtin elemek СelвesírпsК sгinte СiЛпtlКn, s eг külö-
nösen sгemЛesгök  К nem kevert nвelvű mКРвКr sгöveРrцsгleteknek К kiejtцst tükröг  
írпsmяНjпvКl össгevetve. – A SгTпr. КnвКРпt viгsРпlvК mпr tКlпlunk Сelвesírпsi РвКrlя-
sпРokКt К lКtin elemekЛen (pl. Рeminпtпk Сelвett eРвes Лetűket: 1610: Apellatioknak, de 
vö. 1656: appellatioual; ЛetűkiСКРвпsokКt СпrmКs mпssКlСКnРгя-kКpМsolКtokЛКn: 1688: 
Exem tiojok stЛ., eгek КгonЛКn vКlяsгínűleР nem Кг цrintett sгКvКk sгцleseЛЛ k rű elterjeНt-
sцРцre utКlnКk, СКnem Мsupпn К sгöveР leírяjпnКk foРвКtцkos lКtin nвelvi műveltsцРцre. 

Az úrszéki iratok és a SzTár. anyagának összevetése tehát alapot ad arra a feltevésre, 
СoРв Кг ún. kevert nвelvűsцРЛen К lКtin elemek Сelвгete meРleСet sen НinКmikus leСe-
tett, s e Нi nК miг mus цrvцnвesülцsцt olвКn sгoМiolяРiКi tцnвeг k цs össгefüРРцsek Лe fo-
lвп solСКttпk, Кmelвek tüгeteseЛЛ viгsРпlКtot kívпnnКk. 

Az összevetés nyomán megállapítható, hogy a fenti jegyzéknek gyakorlatilag min-
Нen elemцre vКn КНКt К SгTпr.-ЛКn, КгokЛКn К sгяrvпnвos esetekЛen peНiР, Кmikor nem 
eг К Сelвгet, tКlпlkoгunk К „Сiпnвгя” КНКt lцteгцsцre utКlя jelekkel. Pl. Сiпnвгik uРвКn 
a deutrum, Нe К tпrРвКlt iН sгКknпl kцs ЛЛr l – 17Ő7-Л l – КНКtolСКtя deutralt igenévi 
sгпrmКгцk jelгi, СoРв mКРК Кг КlКpsгя, illet leР К deutral ige is létezhetett az erdélyi 
joРi sгяСКsгnпlКtЛКn. (A deutrum sгяnКk eРвцЛkцnt Кг ereНete is К joРi РвКkorlКtСoг 
kКpМsolяНik: К vКllomпsi jeРвг könвvek Лeveгet  rцsгцnek minНiР kiemelt Лetűkkel 
írt „De eo utrum” : Кrrяl, СoРв vКjon…” sгКvКiЛяl ereН, ti. eгek utпn követkeгik КnnКk 
meРjelölцse, СoРв К tКnúkКt mire vonКtkoгяlКР СКllРКtjпk ki. – δ. Úrisгцk 1001.)

HК КгonЛКn Кгt is meРnцггük, milвen Кг КНКtok РвКkorisпРК Кг úrisгцk КnвКРЛКn, 
illet leР mennвire Л sцРes К НokumentпМiя К SгTпr.-ЛКn, jelent s eltцrцseket tКpКsгtК-
lunk. – εíР Кг ÚrisгцkЛ l viгsРпlКt Кlп vont ő8 leбцmК köгül β8 (Ő8,β%) Мsupпn eРв 
КНКttКl sгerepel, К SгTпr.-ЛКn vКlКmennвi meРfelel  Мímsгя КlКtt Л sцРes, olвКkor tö-
meРes sгemlцltetцst tКlпlunk. A sгöveРkörnвeгet visгont nem СКРв kцtsцРet Кfel l, СoРв 
Кг eРвeНi КНКtok is sгilпrН elemei Кг úrisгцk joРi sгяkцsгletцnek, К Мsekцlв sгпmú el -
forНulпst teСпt nem К sгяkцsгletЛen elfoРlКlt Сelв ЛiгonвtКlКnsпРК mКРвКrпггК, СКnem 
eРвцЛ ok. Eг peНiР Кг К jelensцР, СoРв К lКtin ereНetű joРi műsгКvКk töЛЛsцРe kiterjeНt 
sгinonimКСпlягКtЛК illesгkeНik, íРв РвКkrКn uРвКnКnnКk К foРКlomnКk vКРв sгituпМiя-
nКk К meРneveгцsцre töЛЛ leбцmК is СКsгnпlКtos. Pl. К ’felment’ jelentцsű absolval mel-
lett meРtКlпlСКtя К sгöveРekЛen Кгonos jelentцssel К lКtin eliberal, valamint a magyar 
felszabadít, megszabadít is. – εпs esetЛen К peres üРвek eltцr  jelleРe mКРвКrпгСКtjК 
К visгonвlКРos КНКtsгeРцnвsцРet К SгTпr. Л sцРцvel sгemЛen: К ’felleЛЛeгцs’ jelentцsű 
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appellatio (> apelláció), amely ott a terjedelmes szócikkek közé tartozik, az úriszéki 
КnвКРЛКn eРвetlen КНКttКl jelenik meР, iРei КlКpsгКvК, Кг ap(p)ellál pedig teljesen hi-
пnвгik. Aг úrisгцk Нöntцsei ellen uРвКnis nem leСetett felleЛЛeгni, КpellпМiяvКl МsКk Кг 
цlСetett, Кki Кг КlsяЛЛ fokú fяrúm (К fКlusi ЛírяsпР) ítцletцre kívпnt orvoslКtot. (Aг el ЛЛi 
felsorolпsЛКn СivКtkoгott КНКt is ilвen eset tпrРвКlпsпЛКn sгerepel.) 

Aгon túl, СoРв Кг КНКtok el forНulпsпt minНkцt forrпsЛКn meРпllКpítjuk, „ino-
mКЛЛ” meРkülönЛöгtetцsekre is leСet sцР nвílik. 

К) Aг els  МsoportЛК Кгok К leбцmпk sorolСКtяk, Кmelвeknek sгяkцsгleti Сelвгete Кгo-
nosnКk ítцlСet  minНkцt Сelвen. (Ennek elНöntцsцЛen К tпmpontot К sгöveРkörnвeгet 
jelentette.) ilyenek az absens, admoneal, afirmal, allegatio, arbiter, aviticum, decedalt, 
decisio, deferal, defraudal, defuncta, denegal, doceal, edoceal, eбceptio, excusal, 
excusatio, eбpurgal. 

Л) A mпsoНik МsoportЛК tКrtoгя sгКvКk Кг úrisгцki irКtokЛКn speМiпlis, К SгTпr. 
КНКtКiСoг kцpest sгűkeЛЛ, К sгituпМiяСoг er seЛЛen köt Н  jelentцsЛen forНulnКk el , 
vКРв eРвцЛ sКjпtos vonпsokКt mutКtnКk. IНe sorolСКtя Кг allegatio, amoveal, arbiter, 
assumptus, defensa, denotal, evital, exmittal, tovпЛЛп Кг úrisгцki irКtokЛКn МsКk meР-
СКtпroгott sгяkКpМsolКtЛКn КНКtolСКtя (probat) assumal és (actiot) erigal. 

М) A leРnцpeseЛЛ Кг К kör, Кmelвr l К SгTпr. КНКtКi КlКpjпn sokkКl töЛЛet tuНunk 
meР, mint Кmit Кг úrisгцki jeРвг könвvek elпrulnКk. Eг Кг К sгяМsoport, Кmelвnek К 
SгTпr.-ЛКn össгeРвűjtött РКгНКР КНКtМsokrК КlКpjпn Кгt is РвКnítСКtjuk, СoРв eРв rцsгük 
nem Мsupпn leírt sгöveРekЛen forНult el , СКnem keгНett ЛesгivпroРni Кг eleve КlКМso-
nвКЛЛ stílussгintű Лesгцlt nвelvЛe is. 

α) GКгНКР jelentцsköre КlКkult ki К SгTпr. tКnúsпРК sгerint К XVII. sгпгКНrК Кг 
abszolvál, ágál, agnoszkál, allegál, artikulus, asszignál, asszumál, autoritás, dekrétum, 
deliberál, deliberáció, erigál, exhibeál sгКvКknКk. (A МímsгКvКkКt К könnвeЛЛ vissгК-
keresСet sцР цrНekцЛen köгlöm К SгTпr. СelвesírпsК sгerint.)

) TereЛцlвes sгяМsКlпНjukkКl tűnnek ki Кг úrisгцki irКtokkКl vКlя össгeСКson-
lítпsЛКn К SгTпr. követkeг  sгКvКi: abszentál (abszentálás, abszencia, abszentes); 
absгolució (abszolucionális, absгolutórium, abszolutus); akció, (akcionált, akcionáltat, 
akcionáltatik); apelláció (apelláció-látás, vö. tovпЛЛп apellál, apellálás, apellálhat, 
apellálódik, apelláló-fél, apellált, apelláltatik, apelláns, apellátás, amelyek, mint már 
utКltunk rп, Кг úrisгцki irКtokЛяl teljesen СiпnвoгnКk), illet leР deponál (deponáltat, 
deponáltatik, deponáltatott, depoгitum, depoгitumos, depoгitus). 

A lКtin elemek jelentцsЛ vülцse, illet leР МsКlпНosulпsК К kevert nвelvСКsгnпlКt-
ЛКn tovпЛЛi viгsРпlКtrК цrНemes. – A jelentцstКni viгsРпlКtnКk komolв КkКНпlвпt jelenti 
Кг eРвkorú mКРвКrorsгпРi lКtin nвelvСКsгnпlКtot ЛemutКtя sгяtпr СiпnвК, К sгяМsКlп-
Нok tКРjКi КгonЛКn Кktuпlis sгöveРkörnвeгetűkЛen is цrtцkelСet k: цppen Кгt К sКjпtos 
„СiЛriН” jelleРet mutКtjпk, Кmelвet Кг КlКpsгяk viselkeНцse. A lКtin iРei КlКpsгяСoг lК-
tin kцpг k uРвКnúРв kКpМsolяНnКk, mint mКРвКr iРe- цs iРenцvkцpг k, illet leР – rit-
kпЛЛКn uРвКn – Кг -ás/-és nцvsгяkцpг . (Aг пtvett lКtin sгпrmКгцkok mellett teСпt К 
mКРвКr sгяkцpгцsЛen vКlя rцsгvцtel jelei is lпtsгКnКk.) Eгt К tцnвt kцгenfekv  vol-
nК К lКtin iРe er s ЛeпРвКгottsпРпrК, meРРвökereseНцsцre utКlя jelnek tekinteni. Aгt 
is sгпmítпsЛК kell КгonЛКn venni, СoРв К lКtinul kevцssц tuНяk sгпmпrК pl. К deponál 
alapszó és a depoгició származék etimológiai összetartozása már nem feltétlenül volt 
КnnвirК eleven, СoРв РпtoltК volnК К kКteРorikusКn proНuktív (КгКг Лпrmelв iРei t Сöг 
kapcsolódó) -ás/-és kцpг  műköНцsцt. Eг peНiР utКt nвitСКtott nКРв sгпmú „mКРвКros” 
származék keletkezésének. 
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Aг elmonНottКk tКlпn цrгцkeltetik, СoРв mцР К sгűkeЛЛ körű viгsРпlКtok is КН-
СКtnКk tovпЛЛi kutКtпsrК ösгtönг  sгempontokКt, jeleгСetik К felНerítenН  területeket. 
εцrvКНя s elmцleti követkeгtetцsekre is КlkКlmКs ereНmцnвeket КгonЛКn МsКk nКРв 
tömeРű КnвКРon korsгerű КppКrпtussКl vцРгett elemгцsek nвújtСКtnКk. – RemцnвkeН-
nünk kell КЛЛКn, СoРв ЛelпtСКtя iН n Лelül eljön eгeknek Кг iНeje is.

(In: haJDú MiháLy – kiss Jenő szerk.,  
Emlцkkönвv Benk  δorпnН СetveneНik sгületцsnКpjпrК. 

EδTE, BuНКpest, 1991. 677–681.)
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A névutók

A névutói szófaj kialakulásának általános kérdései

A nцvutя sгяfКji kКteРяriпjК vКlКmennвi rokon nвelvЛen lцteгik, К különЛöг  nвel-
vek nцvutяпllomпnвпnКk eРвeНi vonпsКi КгonЛКn КrrК mutКtnКk, СoРв e rцsгrenНsгerek 
kiteljeseНцse Кг eРвes nвelvek külön цletцnek iН sгКkпrК esik.

A mКРвКr nвelv nцvutяrenНsгerцnek kiКlКkulпsпЛКn Нönt  jelent sцРűnek kell te-
kintenünk К nвelvemlцkes kort meРel г  iН sгКkot: eЛЛ l Кг iН Л l – teСпt Кг smК-
РвКr korЛяl – ereНeгtetСet  uРвКnis nцvutяпllomпnвunk mпiР is цl  elemeinek jelent s 
része. Ragos névszóként, majd névutóként kell számon tartanunk ekkor azokat az ala-
kulКtokКt is, Кmelвek К kцs ЛЛi sгekunНer СКtпroгяrКРok (-ban/-ben | -ba/-be | -ból/-b l; 
-Яal/-Яel; -nak/-nek stЛ.) el гmцnвei. 

Aгok К követkeгtetцsek, Кmelвek sгerint К СКtпroгяi (minНenekel tt К СelвСКtпro-
гяi) visгonвok kifejeгцsцre sгolРпlя esгköгtпr Л vülцse els sorЛКn Кг uРor nвelvekЛen 
vКlяsul meР nцvutяkkКl, illet leР nцvutяkЛяl КРРlutinпlяНott rКРokkКl, sгintцn КrrК utКl-
nКk, СoРв К nцvutяk sгяfКji, illet leР РrКmmКtikКi renНsгere Кг smКРвКr korЛКn mпr 
sгilпrН leСetett. (A inn-permi пР nвelveiЛen К СКtпroгяi visгonвokКt kifejeг  esгköгök 
köгött К nцvutяi, pontosКЛЛКn К nцvutяЛяl КlКkult elemek jelent sцРe jяvКl kiseЛЛ.)

A nцvutяknКk eгt К korКi rцteРцt tipikus morfцmКsгerkeгet jellemгi: t  цs СКtпro-
гяrКР kКpМsolКtпЛяl, teСпt kцt morfцmпЛяl пllnКk. A tövek vКРв olвКn nцvsгяk, Кme-
lвek töЛЛnвire ЛesorolСКtяk Лiгonвos sгemКntikКi kКteРяriпkЛК (pцlНпul vКlКmiСeг 
visгonвított Сelвet vКРв irпnвt jelölnek), vКРв – ritkпЛЛКn – nцvmпsok. A tolНКlцkok 
primer határozóragok: aló-l, el -tt, fel-é, illet leР tú-l, mi-á stЛ. 

A renНelkeгцsre пllя КНКtokЛяl КrrК követkeгtetСetünk, СoРв Кг smКРвКr kor keг-
Нetцn lцteгett К rКРos nцvsгяi пllomпnвnКk eРв olвКn rцteРe, КmelвЛen К rКРok цs Кг 
КlКpsгя kКpМsolКtК iРen sгoros цs töЛЛц-kevцsЛц пllКnНяsult leСetett, s Кmelвre minН 
К СКtпroгяsгяk eРв nцpes МsoportjпnКk, minН К nцvutяi renНsгer jelent s rцsгцnek Кг 
ereНete vissгКveгetСet . EЛЛ l Кг пllomпnвЛяl Кг smКРвКr kor folвКmпn meРinНul К 
névutói szófaj kiválása, a korszak végére pedig létrejön az önálló névutói rendszer.

A nцvutяk КlКki felцpítцse teСпt sok tekintetЛen meРeРвeгik К СКtпroгяsгяkцvКl (s eг 
К СКsonlяsпР nem korlпtoгяНik К tпrРвКlt korsгКk iНejцre). FelteСet , СoРв К morfolяРiКi 
egyezések a két szófaj kialakulásának közös mozzanataira utaló jegyek, a nyelvemlékes 
kor КНКtКinКk tКnúsпРК sгerint peНiР К СКtпroгяsгяi–nцvutяi kett s sгяfКjúsпР К mКРвКr 
nвelv РrКmmКtikКi renНsгerцnek iРen korКi iН kt l jellemг je leСetett. – E kett s sгя-
fКjúsпР kiКlКkulпsпnКk folвКmКtК s Лenne К nцvutяi sгerep, illet leР Кг önпllя nцvutяi 
sгяfКj meРjelenцsцnek relКtív kronolяРiпjК КгonЛКn mК sem tekintСet  teljes mцrtцkЛen 
tisгtпгottnКk. EЛЛ l követkeг leР К folвКmКt eРвes esemцnвeinek iН Сöг kötцse Кг s-
mКРвКr kor meРleСet sen tпР СКtпrКi köгött mцР neСeгeЛЛ.

Hossгú iН n пt elfoРКНott volt Кг К nцгet, Кmelв minНen nцvutяt СКtпroгяsгяi el г-
mцnвЛ l veгetett le, s К sгяfКjvпltпst К СКtпroгяsгяnКk К monНКt Сelвet jelöl , Нe rКР-
tКlКn nцvsгяi elemцСeг kКpМsolяНпsпvКl mКРвКrпгtК. εпs vцlemцnв sгerint ellenЛen К 
nцvutяs sгerkeгetek el гmцnвeit Кг olвКn пllКnНяsult Лirtokos jelг s kКpМsolКtok jelen-
tették, amelyeknek utótagja elemi határozóragot vett fel.

VКlяsгínű, СoРв К nцvutяk kiКlКkulпsпЛКn К kцt folвКmКttКl Кkпr eРвüttesen is sгп-
molСКtunk. VКРвis К nвelvtörtцneti КНКtok tükrцЛen mпr СomoРцnnКk tetsг  renНsгer 
elemei köгött ЛiгonвпrК vКnnКk olвКnok, Кmelвek ereНenН en kett s sгяfКjúКk, КгКг 
uРвКnКг К sгяКlКk К monНКtЛКn iРцСeг vКРв nцvsгяСoг eРвКrпnt kКpМsolяНСКtott, pцl-
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dául alól : alatt : alá (пltКlпЛКn К Спromirпnвú nцvutяk töЛЛsцРe). εпsok ereНetileР 
határozószóként jöhettek létre, például által, kíЯül, névutói szófajuk tehát másodlagos. 
UРвКnКkkor Кг elemek jelent s rцsгцnek КlКki felцpítцse КrrК mutКt, СoРв К nцvutя Лir-
tokos sгerkeгetЛ l vпlt ki. SemКtikusКn leírvК: К háг + belen sгerkeгet jelentцse ’К 
СпгnКk К ЛelsejцЛen’; К fa + alatt ’К fК КljпЛКn, К fК koronпjК пltКl Лeпrnвцkolt területen’.

Tekintve, СoРв К Лirtokvisгonв Кг smКРвКr kor folвКmпn Сossгú iНeiР jelöletlen 
volt, К keletkeгцs mяНjпt – КгКг, СoРв ereНeti, illet leР iРen korКi kett s sгяfКjúsпРРКl 
jött-e lцtre К nцvutя, vКРв Лirtokos sгerkeгetЛ l vпlt ki – КlКki kritцriumok Сíjпn nem 
tuНjuk meРСКtпroгni. A kцsei яmКРвКr korЛКn КгonЛКn mпr Л sцРesen tКlпlunk КНК-
tokat olyan névutóra (után), Кmelв morfolяРiКi felцpítцsцvel is utКl К Лirtokos jelг s 
sгintКРmпrК: К sгяКlКkЛКn Лirtokos sгemцlвjel is vКn. Aгt peНiР Кг КНКtok nКРв sгпmК цs 
az után nцvutяnКk К nвelvemlцkes korrК kifejl Нött jelentцsköre КlКpjпn Лíгvпst monН-
СКtjuk, СoРв kiКlКkulпsпnКk iНeje lцnвeРesen korпЛЛrК – vКlяsгínűleР mцР Кг smКРвКr 
korrК – teСet . (HКsonlя mяНon цs iН Лen keletkeгСetett К korán СКtпroгяsгя is; vö. 
MünchK. 27va: „idèie ko»an”.) Birtokos sгerkeгeti el гmцnвre utКlСКtnКk vissгК Кгok К 
kцs ЛЛi pцlНпk is, КСol К nцvutяs sгerkeгetekЛen kцtsгeresen jelölt Лirtokvisгonв tКlпlСКtя: 
JókK. 29: yÐtennek felewle; GuaryK. 22: ‚eluenec alatta; MargL. 8: dormitoriumnac 
kÿvevle stЛ. Eгek К pцlНпk uРвКnis, Кmelвek К РrКmmКtikКi visгonв mКбimпlis jelölцsц-
nek iРцnвцt tükröгik, Кkkцnt is цrtelmeгСet k, СoРв К nцvutя цs К sгerkeгet КlКpsгКvК 
köгötti ereНeti kКpМsolКt К kцsei яmКРвКr kor nвelvi kompetenМiпjпЛКn tovпЛЛ цlt.

smКРвКr kori keletkeгцsű nцvutяink nКРв rцsгe teСпt vКlяsгínűleР Лirtokos sгer-
keгetre veгetСet  vissгК, s e sгerkeгet РвКkorisпРК tпР teret ЛiгtosítСКtott Кг КnКlяРiК 
цrvцnвesülцsцСeг, Кг ereНetileР Лirtokos sгerkeгetЛ l kivпlt nцvutяkkКl meРeРвeг , 
КгokКt minteРв lekцpeг  újКЛЛ formпk lцtrejöttцСeг. 

A rКРtКlКn КlКpsгяСoг МsКtlКkoгя nцvutяk mellett Кг smКРвКr kor vцРцn lцteгСettek 
mпr Кг ún. rКРvonгя nцvutяМsoport eРвes elemei is. Eгek eРв rцsгцЛen К nцvutяi sгяfК-
jisпР minНen ЛiгonnвКl mпsoНlКРos, uРвКnis К ЯkiЯel össгe, Яmin túl vagy a Яminál kűl 
’kívül’ (К kцs ЛЛi nélkül nцvutя el гmцnвe, melвЛen К rКР mцР nem illesгkeНett) típusú 
sгerkeгetekЛen Кг utяtКР СКtпroгяsгя volt, цs цrtelmeг , mКРвКrпгя sгerepet töltСetett 
Лe. – Aг пtцrtцkel Нцs folвКmКtК КгonЛКn Кг smКРвКr kor folвКmпn meРinНult, s К ko-
rКi яmКРвКr kor ilвen jelleРű, К sгяfКji СovКtКrtoгпs sгempontjпЛяl sokКt vitКtott КНКtКit 
(például KTSz.: „fyal uÐЯe lele”) már okkal tekinthetjük névutóknak. E szóalakok egy ré-
sгцЛen nemМsКk СКtпroгяsгя → nцvutя, СКnem СКtпroгяsгя → iРeköt  sгяfКjvпltпs is je-
lentkeгik, s К folвКmКtot К mКРК teljessцРцЛen К kцsei яmКРвКr kor КНКtКi mutКtjпk. Eгek 
КlКpjпn Кгt monНСКtjuk, СoРв К СКtпroгяsгя → nцvutя sгяfКjvпltпst К rКРvonгя nцvutяk 
esetцЛen is korпЛЛinКk kell tekintenünk, mint К СКtпroгяsгя → iРeköt  vпltoгпst. 

A korКi яmКРвКr korЛКn jelenik meР Кг els  kцt СКtпroгяi iРenцvre vissгКveгet-
Сet  nцvutя, К fogva és a megЯálЯa: KT.: „аúlag||

’noc
 keÅdetuitul fugua̚·”, illet leР vö. 

JяkK. β0: „вſtenteаl megualuan”. Eгek Кг smКРвКr kor vцРцre mпr felteСet leР пt-
estek К sгяfКjvпltпson, s nцvutяkkп lettek. δeРКlпЛЛis erre mutКt К fogva névutó korai 
ómagyar kori megjelenése, valamint az, hogy a megválva következetesen ugyanazzal 
К jelentцssel – ’kivцve, lesгпmítvК, nem tekintve’ – К JяkK.-Лen Спrom КlkКlommКl, К 
BцМsiK.-Лen peНiР mпr РвКkrКn КНКtolСКtя. E kцt nцvutя sгintцn rКРvonгя, uРвКnis Кг 
ereНeti iРei КlКpsгя vonгКtК К nцvutяkЛКn is tovпЛЛ цlt. 

A f ЛЛ nцvutяtípusok teСпt Кг smКРвКr kor vцРцre kiКlКkultКk. A rekonstrukМiя 
neСцгsцРei miКtt e vпltoгпsok iН pontjК termцsгetesen МsКk Сoггпvet leРesen пllКpítСКtя 
meР. – Aг КlКki цs funkМionпlis vпltoгпsok sorпn К РКгНКРoНпs mellett meРkeгН Нik 
Кг пllomпnв пtrцteРг Нцse, Лiгonвos nцvutяk leцpülцse, rКРРп vпlпsК is. Eг К folвКmКt 
КгonЛКn пtnвúlik К kцsei яmКРвКr korrК, s követkeгmцnвei meРfelel  НokumentпМiя 
КlКpjпn МsКk ott veСet k sгпmЛК.
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A rendszer állapota és fejlődése az ősmagyar korban 

A névszói alapszavú névutók

A többirányúság a névutók körében 

A nцvutяk kКteРяriпjпЛКn, melвnek elemei К СКtпroгяi visгonвjelentцs kifejeгцsцnek 
esгköгrenНsгerцЛe tКrtoгnКk, uРвКnúРв цrvцnвesül Кг irпnвСпrmКssпР, mint К СКtпro-
гяsгяk eРв rцsгцЛen цs К СКtпroгяrКРok renНsгerцЛen. – Bпr К СКtпroгяsгяk цs К nцv-
utяk КlКki felцpítцse sok tekintetЛen meРeРвeгik, К nцvutяk, úРв tetsгik, tovпЛЛ riгtцk 
Кг irпnвСпrmКssпР ereНeti kifejeг esгköгeit, mint К СКtпroгяsгяk. Ennek mКРвКrпгКtК К 
nцvutя sКjпtos sгяfКji Сelвгetцvel füРРСet össгe: leбikКi önпllяsпРпt uРвКn – leРКlпЛЛ-
is esetleРes rКРРп vпlпsпiР – meР rгi, funkМionпlisКn КгonЛКn КlКpsгКvпСoг köt Нik, s 
funkМionпlis eРвsцРe folвtпn morfolяРiКi sгerkeгetЛe пРвКгяНvК kevцsЛц vпltoгцkonв, 
mint К РrКmmКtikКi sгempontЛяl kötetleneЛЛ СКtпroгяsгя. (Bпr morfemКtikКi vпltoгКtok 
lцtrejöttцvel К nцvutяs sгerkeгetek körцЛen is sгпmolСКtunk, eгek К СКtпroгяsгяk morfo-
lяРiКi РКгНКРsпРпСoг mцrten jяvКl kevцsЛц sгпmottev ek.) Aг irпnвСпrmКssпР – illet -
leР К töЛЛirпnвúsпР – meРСКtпroгя jelleРe Кгutпn tovпЛЛ цlt К rКРРп vпlt nцvutяkЛКn is. 

A töЛЛirпnвú nцvutяk kiКlКkulпsпЛКn Кг КЛlКtivusi -l, a locativusi -t és -n, valamint 
a lativusi -á/-é vett rцsгt. PotenМiпlisКn teСпt Кг Кгonos t Л l -t és -n elemekkel alakult 
nцvutяk jelentСettek volnК eРвfКjtК „funkМionпlis felesleРet” К renНsгerЛen. VКlяЛКn 
rekonstruпlСКtя olвКn kett s, esetleР töЛЛsгörös КlКkok lцte, mint Кг el tt : ellen (a szó-
МsКlпН КЛlКtivusi el l és a lativusi elé > elébe tagja mellett), vagy a köгött : köгön : köгü-
kön (Кг КЛlКtivusi közül és a lativusi közé mellett), eг КгonЛКn К kett s, illet leР СпrmКs 
alakok szétválásához, szóhasadáshoz vezetett. A „felesleges” alakulatok kikerültek a 
Спromirпnвú sгяМsКlпНЛяl, s önпllяsult eРвirпnвú nцvutяkцnt цltek tovпЛЛ.

Aг irпnв СпrmКssпРnКk töЛЛ típusК vКn: 
A) Aг eРвik típusЛКn К Спrom irпnвt Спrom К г o n o s  t Л l  k e l e t k e г e t t , 

К Л l К t i v u s i  -l-lel, locativusi -t-vel, illet leР lКtivusi -á/-é-vel ellátott alak fejezi ki:
alól: vö. BécsiK. 62: ,,kiral nèrgè alol”; GuaryK. 22: „‚eluenec alola”, 23: 

„‚elue alol” | alatt: 1367: ,,Magyalalath НiМto” (OklSг.); vö. mцР JяkK. ő1: „КÅÿſвК 
hegÿenek alata”; BécsiK. 14: „te tvruėneН alat” | alá: vö. JяkK. 160: „feаuen ala”; 
BécsiK. 19: „hatalmadnac ia»ma ala” || bel l: HBK.: „v¡lag timnucebeleЯl”; KTSz.: 
mogÅotbelevl; ÓεS.: buabeleul | *belen: ragként: HB.: paradiÐumben; HB.: ioЯben; 
GyS.: HabroÐagben; hszó-i névmásként: KT.: benne (e nцvutя Кг smКРвКr kor folвК-
mán már átesett az alaki redukción, belën > benn > ben fokozaton keresztül, a legko-
rпЛЛi sгöveРemlцkeinkЛen peНiР mпr nem nцvutя, СКnem rКР; l. Л veЛЛen β90, illetve 
303) | belé: HB.: Яilagbele, „parad¡Ñ• nugulmabeli”; KTSz.: puÐtobe[l]e || *ro ol: rag-
ként: KTSz.:[b]inucrevl;hszó-i névmásként: KTSz.:rolad; BécsiK. 183: „èn rollam” | 
*ro ot: hszó-i névmásként: KT.: rohtonc; JókK. 119: „en raÿtam” (mivel ez a névutó 
nem vált raggá, utóélete csak határozószói személyes névmásként dokumentálható) | 
*ro á ( ρ rëá): TA.: „adholmodi rea. poÑtea gnir uuege holmodia rea”, „ohut cutarea”; 
ragként: TÖ.: Appatfeereh ’Apпtf re’. – UРвКneЛЛe К típusЛК tКrtoгnКk К köгül : köгött : 
köгé; mell l : mellett: mellé; mögül : mögött : mögé névutócsaládok is. Ezek csak a 
kцsei яmКРвКr korЛяl КНКtolСКtok ЛemutКtпsukКt teСпt l. ott), КlКki felцpítцsük цs sгoros 
renНsгerЛeli össгetКrtoгпsuk КгonЛКn КrrК mutКt, СoРв kiКlКkulпsuk, illet leР nцvutяi 
sгerepЛen vКlя meРjelenцsük jяvКl korпЛЛrК – leРКlпЛЛis Кг smКРвКr kor vцРцre – te-
Сet . UРвКneЛЛen Кг iН körЛen jöСetett lцtre nцСпnв olвКn nцvutяМsКlпН is, melвeknek 
eРв-eРв tКРjК МsКk К köгцpmКРвКr kortяl vКРв К nвelvjпrпsi Рвűjtцsek КНКtКiЛяl Нo-
kumentпlСКtя, К kцsei яmКРвКr kortяl el forНulя elemek pцlНпinКk КlКki felцpítцse цs 



 A névutók  123

renНsгerkКpМsolКtКi КгonЛКn ereНeti цs korКi СпromirпnвúsпРrК utКlnКk. Ilвen Кг elЯ l: 
JókK. 66: hegÿek eluewl | elЯé: MünchK. 14 va: tèngerr èlue; eгek mellett К meРfelel  
locativusragos elvett КlКk МsКk К XIX. sгпгКНtяl mutКtСКtя ki nцvutяkцnt. – A ’túl; túlrК’ 
jelentцsű sгяМsКlпН КlКpsгКvК К keleti területeken Сelвnevek utяtКРjКkцnt iРen korКi: 
1278: GepuelЯ (εNв. 10: 80); 1β8γ: Gyepuel (εNв. 9: 1Ő6); vö. mцР Erdély nevének 
eredetével is. A ragszilárdulás és a névutói szerepkör kialakulása tehát az smКРвКr kor 
vцРцre meРtörtцnСetett. Aгt КгonЛКn, СoРв К loМКtivusrКРos elvett visszaszorult-e, vagy 
vКlяЛКn К mпsik kцt КlКknпl jяvКl kцs ЛЛ, КnКlяРiпs úton jött lцtre, nem leСet elНönteni. 
Ha létezett, tehát ha ez a szócsalád tényleg háromirányú volt, akkor a locativusi alakot 
vКlяsгínűleР К túl névutó szorította ki. Alaki felépítésük és szoros funkcionális ösz-
sгetКrtoгпsuk КlКpjпn vКlяsгínűleР Кг ereНeti irпnвСпrmКssпРot kцpvisel  si nцvutяk 
közé tartoznak az el l : el tt : elé; fölül : fölött : fölé szócsaládok is, noha ezeknek 
КНКtКi túlnвomяrцsгt К kцsei яmКРвКr korЛКn jelennek meР: el l: BécsiK. 66: ,,kiralnac 
гėmėlч èlvl” | el tt: HB.: „uromc Ñc¡ne eleut”; KTSz.: „mend elevt”; vö. még JókK. 
36: mÿeleаt || fölül: vö. 1456 k.: „viz felwl” (Gl. víz К.); JorНK. 67Ő: vКМÅo»a felÔl” | 
felett: vö. JókK. 21: Annakfelette; BцМsiK. 17: „mēНėnėМ felėt”. – Nem dokumentál-
СКtя КгonЛКn mцР К kяНeбekЛ l sem Кг eРвsгerű lКtivusrКРos elé, fölé forma, helyette 
К testeseЛЛ, mпsoНlКРos elébe, fölébe СКsгnпlКtos; vö. JяkK. 1Ő7: „fКrkКÑnak eleybe”; 
JordK. 196: ,,Jordannak felúben”: super Iordanem. Minthogy az elé és a (fölé ρ) föl з 
fel С К t п r o г я s г я k ц n t  iРen korКi, minНen ЛiгonnвКl nцvutяkцnt is цlСettek mпr Кг 
smКРвКr kor vцРцn, Нe К testeseЛЛ КlКkok vissгКsгorítottпk ket. (Aг önпllя sгяЛяl – nцv-

u tяЛяl – keletkeгett СКtпroгяrКРok uРвКnis rКРРп vпlпsukКt követ en visгonвlКР СК-
mКr jпrulnКk korпЛЛi primer rКРot visel  sгяКlКkokСoг, s КlkotnКk velük meРsгilпrНult 
leбцmпkКt – ilвen Кг elébe és a fölébe is –, КmelвekЛen К РrКmmКtikКi visгonвjelentцst 
Кг újКЛЛ rКРok minteРв КlпСúггпk, fokoгottКЛЛКn СКnРsúlвoггпk. 

Azt, hogy az elé-hez és a fölé-Сeг újКЛЛ rКР МsКtlКkoгott, Кг is mКРвКrпгСКtjК, СoРв 
eгek eРвЛeestek Кг E/γ. Лirtokos sгemцlвjeles КlКkokkКl. A fenti nцvutяk peНiР, mint 
lпtСКtя, els  КНКtКikЛКn mпr -nak/-nek rКРos Лirtokos sгerkeгetekЛen пllnКk, sгüksцР is 
leСetett teСпt К lКtivusi irпnв vilпРos, eРвцrtelmű jelölцsцre.

εinНeгek КlКpjпn Кг smКРвКr kor vцРцn el l : el tt : elé, illet leР fölül : felett : 
fölé háromirányú névutócsaládokkal számolhatunk ugyan, de e csoportok alaki felépí-
tцse К korsгКk vцРцre vКРв К korКi яmКРвКr kor elejцre пtrenНeг Нött. A feltцteleгett 
eredeti állapot még kései ómagyar kori adatok alapján sem rekonstruálható, ugyanis a 
röviНeЛЛ lКtivusi formпk МsКk Кг újmКРвКr korЛяl mutКtСКtяk ki. 

B) A Спrom irпnвt k ü l ö n Л ö г  t ö v e k Л l  k e l e t k e г e t t ,  Н e  f u n k -
c i  o  n á  l i s a n  ö s s z e t a r t o z ó  alakok fejezik ki: *t l: ragként: HB.: g¡m¡lcetЯl, 
k¡nÅotv¡atwl; KTSz.: gukeritul; ÓMS.: vylagumtul; Сsгя-i nцvmпskцnt: JяkK. 10: ,,eа 
teаle” | *nál: ragként: KTSz.: ? veÐe {?veÐc[e]} lenel {?leuel} ? ’veszélyénél’; hszó-i 
névmásként: JókK. 19: ,,eа nalok”, kцs ЛЛi nцvutя (nélkül) részeként: JókK. 148: 
yrgalmaÐÐagnalkewl; MünchK. 85ra: „v nalanalkÎl” | *χoгá: ragként: HB.: oÅchuÅ, 
uromchuÅ; KTSг.: aÐun[a]huÅ.

Eгek Кг КlКkulКtok minНen ЛiгonnвКl leРkorпЛЛi nцvutяink köгц tКrtoгtКk, s Кг 
smКРвКr kor els  felцЛen К t l és a nál КlКki el гmцnвe eРвКrпnt kцttКРú leСetett, teСпt 

*tü ül з *tü ül, illet leР *ti ül з *ti ül, s t sгпmolСКtunk ë-t tartalmazó alakváltoza-
tokkКl is; К loМКtivusi funkМiяt СorНoгя elem korКi КlКkvпltoгКtКi peНiР *n™ ™l з *n™ ™l 
КlКkЛКn rekonstruпlСКtяk. Aг К tцnв, СoРв К loМКtivusi sгerepЛen -l ragos szóalak áll, 
КrrК mutКt, СoРв Кг irпnвСпrmКssпР renНsгerkцnвsгere eРвmпstяl korпЛЛКn teljesen 
füРРetlen sгяКlКkokКt kКpМsolt össгe, eгt К folвКmКtot КгonЛКn К nál el гmцnвцЛen 
minНen ЛiгonnвКl meРel гte eРв КЛlКtivus → loМКtivus irпnвú funkМionпlis vпltпs.
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C) A С п r o m  i r п n в t  k ц t ,  К г o n o s  t Л l  k e l e t k e г e t t  К l К k  f e j e г i 
k i  a fel l : felé pпrЛКn. EreНetileР eг К sгяМsКlпН vКlяsгínűleР kцtirпnвú leСetett; eгt 
jelгi Кг КlКpsгя si ’olНКl’ jelentцse, vКlКmint К loМКtivusrКРos КlКk СiпnвК. A СКtпroгя-
sгяk körцЛen пltКlпnosКn meРiРвelСet  funkМionпlis moгРпs КгonЛКn К nцvutяkrК is пt-
terjedhetett, s a fel l els  КНКtпЛКn (HBK.: ,,¡ov felevl ¡ochtotn¡a ¡leÅ¡e аt”) К СКtпroгяi 
irпnвjelentцs semmikцppen sem КЛlКtivusi, sokkКl inkпЛЛ К loМКtivus цs К lКtivus eРвüt-
tes kцpгetцt fejeгi ki: ’oНК Сelвeгi, követkeгцskцpp Кг ott vКn’. Aг ereНetiЛЛ КЛlКtivusi 
funkМiяt mutКtjК К nцvutя К követkeг  КНКtЛКn: vö. JяkK. 11: ,,nÿаmotuКn te lКЛКвНuКl 
egÿ felewl mКs ferre”. – A loМКtivusi funkМiя kiКlКkulпsпЛКn К СКtпroгяs sгerkeгet iРei 
КlКptКРjпnКk leСetett Нönt  sгerepe, uРвКnis СКsonlя kett ssцР tКpКsгtКlСКtя К felé ada-
tКiЛКn; vö. JяkK. 1β9: „frКnМвК tКrtomКnвК fele v e а n  v t К t t .” EЛЛen Кг КНКtЛКn К 
felé lКtivusi sгerepű; Нe vö. BцМsiK. 1β: „nКp ‚ugat fèlė v К l o  mēНÅ orzag èllèn”, ahol 
a lativusragos névutó locativusi irányt jelöl. 

FelteСet  teСпt, СoРв eгekЛen К nцvutяkЛКn К funkМiяvпltoгпsnКk nem Мsupпn 
РrКmmКtikКi, СКnem leбikКi-sгemКntikКi okКi is vКnnКk. A kцsei яmКРвКr kor КНКtКi 
azt jelzik, hogy ez a névutópár gyakran alkot szerkezetet olyan alapszavakkal, amelyek 
Кntonimпi eРвmпsnКk (joЛЛ – ЛКl; eРв – mпs) vКРв Сeteronimпk, teСпt köгös fölцrenНelt 
foРКlom Кlп sorolСКtяk (pцlНпul Кг цРtпjКk). Bпr ereНetileР К loМКtivusi irпnвjelentцs eЛ-
Л l К nцvutяpпrЛяl СiпnвoгСКtott, К fent iНцгettekСeг СКsonlя nцvutяs sгerkeгetek КlКp-
sгКvКik jelentцse folвtпn К loМКtivus kifejeгцsцnek kommunikпМiяs iРцnвцt is mКРukЛКn 
СorНoгtпk. Erre külön КlКkulКt nem jött lцtre, Нe nem is köt Нött К loМКtivusi funkМiя 
kifejeгцse kiгпrяlКРos jelleРРel eРвik meРlцv  КlКkСoг sem. ÍРв minН К lКtivusrКРos, 
minН Кг КЛlКtivusrКРos КlКkulКt ЛetöltСette К loМКtivus sгerepцt is. – TКlпn РпtolСКttК 
a locativusragos forma kialakulását az is, hogy egy ilyen szóalak zavaró homonímiát 
alkotott volna a felett névutóval.

A t ö Л Л i r п n в ú  n ц v s г я i  К l К p s г К v ú  n ц v u t я k  m o r f ц m К s г e r k e -
г e t ц n e k  j e l l e m г ц s e . E – nцvutяk töve Кг esetek töЛЛsцРцЛen Сelвгetvisгonвítя 
f nцv (К belül és családja, az alul és családja, a mögül цs МsКlпНjК stЛ.) vКРв testrцsгnцv 
(a mell l цs МsКlпНjК). Aгon si nцvutяink köгül, Кmelвek mпr Кг smКРвКr kor folвК-
mпn meРinНultКk К rКРРп vпlпs irпnвпЛК, eРвeseknek Кг КlКpsгКvК vitКtott (pцlНпul К 
ro ol és családja vagy a hozá és a nál el гmцnвei), elцРРц vКlяsгínű КгonЛКn, СoРв 
eгek is СКsonlя Сelвгetvisгonвítя цrtцkkel renНelkeгСettek. – E tövekСeг primer СКtп-
roгяrКРok jпrultКk, s К morfцmКkКpМsolКtok гömmel Кг smКРвКr kor els  felцЛen sгi-
lпrНultКk meР. Biгonвos esetekЛen felteСet , СoРв К rКРsгilпrНulпs mпr Кг uРor korЛКn 
Лekövetkeгett: Кг alól rokon nвelvi meРfelel ire vö. voР. TJ. Ça ə. , KK. Çåləl ’alól’; 
osztj. V. įləltà, Vj. Îləlt ’uК.’; Кг osгtjпk КНКtok -ta, -t vцРг Нцse nвomКtцkosítя elem. 
A mögül МsКlпНjпnКk meРfelel ire vö. voР. Kδ. mтntт, mтntėl ’КköгЛen’; Кг КНКtok -t-je 
locativus-, -ä-je lativus-, -l-je КЛlКtivusrКР. 

A töЛЛirпnвú nцvutяk КlrenНsгerцnek гпrtsпРпt jelгi, СoРв К vцРг Нцsek КЛlКtivusi 
-l, locativusi -t, lativusi -á/é formпЛКn r ö Р г ü l n e k , s Лпr Кг eРвes nцvutяk funkМionп-
lis vпltoгпsКi Кг irпnвСпrmКssпРnКk eгt К klКssгikus renНsгerцt Лiгonвos mцrtцkiР meР-
Лontjпk, К morfolяРiКi koСцгiя tovпЛЛrК is sгoros mКrКН. (A funkМionпlis пtrenНeг Нцs 
lцnвeРesen er teljeseЛЛ volt К СКtпroгяsгяkЛКn; К nцvutяk kКteРяriпjпЛКn Кг smКРвКr 
kor цs К korКi яmКРвКr kor iНejцn mцР МsКk К nвomКi tКlпlСКtяk meР. B veЛЛen l. Őő7.) 

A Спromirпnвú nцvutяk korКi kiКlКkulпsпrК цs stКЛiliгпlяНпsпrК mutКt Кг К tцnв, 
СoРв Лпr К nцvutяi kКteРяriпЛКn eРцsгцЛen vцve jelent s РвКrКpoНпs iРвelСet  meР, eг 
К Спromirпnвú nцvutяk Мsoportjпt nem цrinti: Кг si nцvutяМsКlпНok köгül Кгok, Кme-
lвek nem vпlnКk rКРРп, tovпЛЛ цlnek, Нe újКk mпr nem keletkeгnek, illet leР Кг újonnКn 
keletkeг  nцvutяk mпr nem КlkotnКk sгяМsКlпНot.



 A névutók  125

Az egyirányú névutók 

A töЛЛirпnвú nцvutяМsКlпНok mellett mпr Кг smКРвКrЛКn lцteгСettek olвКn nцv-
utяk, Кmelвek Кг КНКtok tКnúsпРК sгerint soСКsem КlkottКk sгяМsКlпНot, illet leР СК vol-
tКk etimolяРiКi kКpМsolКtКik К töЛЛirпnвú nцvutяkkКl, eгek К kКpМsolКtok meРsгКkКНtКk. 

Ilвenek leСettek Кг smКРвКr kor elejцn К mКi -vel, az -ért és a -nek rКР nцvutяi el г-
mцnвei. Eгeknek nem mutКtСКtя ki önпllя СКtпroгяsгяi pпrjuk, tovпЛЛ цlnek КгonЛКn К 
velem, érted, neki-fцle СКtпroгяsгяi sгemцlвes nцvmпsokЛКn. Aг smКРвКr kor folвКmпn 
Кг eРвirпnвú nцvutяk köre tovпЛЛ Л vült, s Лпr felteСet , СoРв eРвik-mпsik КlКkulКtЛКn К 
korsгКk folвКmпn Кг ereНeti irпnвjelentцs пtцrtцkel Нött, eг К nцvutяk morfцmКsгerkeгe-
tцre nem СКtott vissгК. Nem гпrСКtя ki КгonЛКn Кг sem, СoРв eг Кг пtцrtцkel Нцs – pцlНпul 
a kívül vagy a körül lКtivus → loМКtivus irпnвú vпltoгпsК – nem К nцvutяЛКn, СКnem К 
СКtпroгяsгяЛКn гКjlott le, s К nцvutяi sгяfКj eгt Кг új sгerepkört mпr МsКk tovпЛЛvitte. 

A) A Л l К t i v u s r К Р Р К l  keletkeгett К kívül ~ kűl: vö. JókK. 41: „cellaÿa kewl”, 
84: aytokewl; BirkK. βК: ,,vНÖ kiuel” | a körül: vö. JókK. 130: „kynek kewrnywle”; 
MünchK. 9va: ,,v fo»ºoka kv»‚vl” | és a vel: HB.: Åumtuchel; HBK.: kegilmehel; 
KTSz.: Ðcovol; JяkK. 1őő: veletekuel. – Eг utяЛЛinКk Кг КlКpsгКvК vitКtott, К vцРг Нцs 
цs К sгemцlвjeles СКtпroгяsгяi КlКk lцte КгonЛКn eРвцrtelműen utКl К nцvsгяi КlКpsгяЛяl 
való ragszilárdulásos eredetre. A kívül К tпrРвКlt korsгКkЛКn МsКk nцvutяkцnt eРвirпnвú, 
СКtпroгяsгяkцnt töЛЛirпnвú sгяМsКlпНЛК tКrtoгik (vö. kinn és ki). 

B) δ o М К t i v u s r К Р Р К l  jöttek lцtre Кг КlпЛЛi nцvutяk: К) -n vцРг Нцsűek: ellen: 
vö. JókK. 148: „Åent ferencÅ ellen”; BцМsiK. γβ: „nКptКmКНКt èllèn” | köгén: HBK.: 
„unutte¡ cuÅicun” | sгërën: vö. BécsiK. 90: Vtolze»en | után: vö. JókK. 39: Annakuttanna, 
107: munkayautan. 

Л) A -t loМКtivusrКР röРгült Кг КlпЛЛi nцvutяkЛКn: ért (Ţ ërët): HB.: ,,eÅ lel¡c ert”, 
meret; HBK.: „l¡lk¡ ert”; vö. mцР HB.: erette | köгepett: vö. BцМsiK. β1: ,,К vėnėМ kvzè-
pet”; εünМСK. β0vЛ: „КÅ чЛėllv haÅ kvÅèpet” | sгërt: vö. CornK. 10r: Elevzert. 

εíР К Спromirпnвú nцvutяk МsoportjпЛКn К loМКtivusi tКР minНen esetЛen К -t rag-
РКl КlКkult, Кг eРвirпnвúКk köгött Кгonos КrпnвЛКn vКnnКk Кг -n és a -t vцРг Нцst tКrtКl-
mКгя КlКkok. Eг ЛiгonвпrК КггКl füРР össгe, СoРв Кг eРвirпnвú nцvutяknКk eРв rцsгe 
kett s sгяfКjú, teСпt К СКtпroгяsгяkkКl Кгonos morfolяРiКi felцpítцsű, КЛЛКn К sгяfКji 
osгtпlвЛКn peНiР Кг -n rКРot tКrtКlmКгя elemek vКnnКk töЛЛsцРЛen. Aг után kivételével 
valamennyi -n vцРű eРвirпnвú nцvutяrяl feltцteleгСet  Кг is, СoРв els НleРesen СКtп-
roгяsгя leСetett, s МsКk utяЛЛ КlКkult ki nцvutяi sгяfКjК. Aг után КгonЛКn – mint err l 
mпr esett sгя – К nцvutяk lцtrejöttцnek „klКssгikus” mintпjпt mutКtjК, vКРвis Лirtokos 
jelг s sгerkeгeti el гmцnвre veгetСet  vissгК. Aг út alapszó eredeti jelentése viszont 
nem tűnt el К nцvutяЛКn, eССeг К f nцvСeг peНiР loМКtivusi funkМiяЛКn keгНett l kiгп-
rólagosan az -n rag kapcsolódhatott. Annak, hogy -t locativusragos változatnak nyomát 
sem találjuk (noha a koron mellett van kort, s az ellen-nek is megvolt a -t ragos párja, 
az el tt), К követkeг  mКРвКrпгКtК leСet: A -t locativusrag a Gy rött, Pécsett-féle ala-
kulКtokЛКn nem kКpМsolяНik -t vцРű СelвnevekСeг, vКlяsгínűleР fonetikКi okok miКtt. 
Nвilvпn uРвКneг К sгКЛпlв цrvцnвesülСetett К -t vцРű köгnevek esetцЛen, íРв Кг út f nцv 
loМКtivusrКРos КlКkjпnКk, mКjН Кг eЛЛ l lцtrejött nцvutяnКk К kiКlКkulпsКkor is. 

Elvileg nem zárható ki, hogy a -ként rКРnКk is leСetett nцvutяi el гmцnвe Кг s-
mКРвКr korЛКn, Кг КНКtok köгött КгonЛКn nem tКlпlunk eРвцrtelműen erre utКlя jeleket. 
A -ként sгinte kiгпrяlКР nцvmпsok, köгöttük is els sorЛКn К mi mellett, azaz a miként 
köt sгяЛКn forНul el . A miként kiemelkeН en РвКkori К HusгitК BiЛliК kяНeбeiЛen, s 
mintСoРв eЛЛen К forrпskörЛen – Нe МsКkis itt – пltКlпnos К lКtin sicut meРfelel jekцnt, 
vКlяsгínű, СoРв РвКkori СКsгnпlКtК tuНКtos nвelvКlКkítпs követkeгmцnвe. A ként tehát 
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nцvmпsСoг kКpМsolяНя össгetцteli utяtКРkцnt rКРos nцvsгяЛяl vпlСКtott rКРРп, К nцv-
utói fokozat „kihagyásával”.

C) δ К t i v u s r К Р Р К l  КlКkult nцvutя К -nek rКР nцvutяi el гmцnвe цs Кг össze. 
Aг el ЛЛiЛen К -k lКtivusrКР tКlпlСКtя, Кг utяЛЛiЛКn Кг -é; l.: HB.: halalnec, „muga 
nec”; KTSг.: „ur iÐtennec”; BécsiK. 102: m¹nèkvnc; illet leР KTSг.: „fвКl uÐve lele”. 
Az össze példáira vö. még JókK. 39: „vele ewÅuen”; BцМsiK. ββő: „v lakozoiual vzuv”. 

A KTSz. uÐve КНКtпnКk sгяfКji СovКtКrtoгпsК vitКtott; eРвes vцlemцnвek sгerint 
a fyal СКtпroгя цrtelmeг i sгerepű Л vítmцnвe, s mint ilвen, СКtпroгяsгя. εintСoРв 
КгonЛКn К fyal uÐve lele sгerkeгetЛ l К fyal elem nem hagyható el a szerkezet értékének 
megváltozása nélkül, az uÐve sem min sítСet  fenntКrtпs nцlkül СКtпroгяsгяnКk, jяvКl 
inkпЛЛ tekintСet  nцvutяnКk. 

Míg a nek funkciója a lativusi jelleget világosan mutatja, az össze esetцЛen lКtivus 
→loМКtivusi irпnвú vпltoгпst kell rekonstruпlnunk. δeСetsцРes КгonЛКn, СoРв eг nem 
К nцvutяi sгяfКjЛКn követkeгett Лe, СКnem mцР К СКtпroгяsгяi el гmцnвЛen. (UРвКn-
Кkkor Кгt is meР kell jeРвeгni, СoРв i Р e k ö t k ц n t  Кг össze az eredeti lativusi irány 
jelentцst meР riгte.) 

A z  e g y i r á n y ú ,  n é v s z ó i  a l a p s z a v ú  n é v u t ó k  m o r f é m a s z e r k e -
г e t ц n e k  j e l l e m г ц s e . – HК Кг eРвirпnвú nцvutяk Мsoportjпt eРвЛevetjük К töЛЛ-
irпnвúКkцvКl, Кгt tКpКsгtКlСКtjuk, СoРв eг К Мsoport vпltoгцkonвКЛЛ, sok tekintetЛen 
СeteroРцneЛЛ, mint К МsКlпНot Кlkotя nцvutяk köre, uРвКnis Кг elemek renНsгerЛeli kö-
töttsцРei e МsoportЛКn kiseЛЛek, mint К töЛЛirпnвú nцvutяМsКlпН tКРjКiЛКn. Aг iНetКrtoгя 
elemek töЛЛsцРe tovпЛЛ цl К kцsei яmКРвКr korЛКn, К nвelvi renНsгerЛen Лetöltött sгe-
repük vКlяjпЛКn Кг Кkkori КНКtok tükrцЛen цrtцkelСet  iРКгпn. 

A nцvutяk töve eЛЛen К МsoportЛКn is túlnвomяrцsгt f nцv. Aг eРвirпnвú nцvutяk 
МsoportjпnКk nвitottsпРпt töЛЛ tцnвeг  is jelгi: eРвrцsгt К kцs ЛЛi korsгКkokЛКn eг К 
kör mutКtjК К leРnКРвoЛЛ sгпmЛeli РКгНКРoНпst, mпsfel l Кг is tКpКsгtКlСКtя, СoРв Кг 
smКРвКr kor folвКmпn jövevцnвsгКvКkЛяl is keletkeгnek nцvutя-el гmцnвek, nem 

Мsupпn Кг ereНeti innuРor sгяkцsгlet elemeiЛ l: К török ereНetű kép és kor ragos alakjai 
КlКpsгКvuknКk К mКРвКr nвelvЛe kerülцsцt követ en visгonвlКР röviН iН  КlКtt sгilпr-
НultКk meР, s vпltКk visгonвsгяkkп; ЛemutКtпsukКt l. КlпЛЛ, Őőβ. 

Névmási alapszóból létrejött névutók 

NцСпnв nцvutяnk КlКpsгКvК nem f nцv volt, СКnem nцvmпs. Eгek nem КlkotnКk 
olвКn sгoros renНsгert, mint К f nцvi КlКpsгяЛяl keletkeгett nцvutяk. Aгok eРв rцsгцnцl 
minНen ЛiгonnвКl siЛЛek is, s vКlяsгínűleР МsКk mпsoНlКРosКn – СКtпroгяsгяkЛяl – 
vпltКk nцvutяkkп. Feltűn , СoРв míР nцvmпsi КlКpsгКvú С К t п r o г я s г я  iРen sok vКn, 
К nцvmпsi t re vissгКveгetСet  n ц v u t я k  sгпmК visгonвlКР kevцs. Eг tКlпn К nцvmп-
sok Сelвettesít  funkМiяjпvКl füРР össгe; visгonвítя цrtцkük jяvКl пltКlпnosКЛЛ volt, 
mint К konkrцt jelentцstКrtКlmú f nцvi КlКpsгКvú nцvutяkц.

A) Eггel К kevцsЛц konkrцt jelentцstКrtКlommКl пllСКt kКpМsolКtЛКn Кг is, СoРв eРв 
КlКpsгяЛяl iРen korпn – felteСet leР mцР Кг smКРвКr kor mпsoНik felцЛen – tovпЛЛrК-
РoгяНпssКl töЛЛ СКtпroгяsгя → nцvutя keletkeгett (át, által, óta), eгek КгonЛКn etimo-
lяРiКi össгetКrtoгпsukКt К nвelvemlцkes korrК mпr МsКk rцsгЛen riгtцk meР. A tпvolrК 
mutКtя *u- з *o- t Л l -l КЛlКtivus- цs -t locativusrag halmozásával keletkezett az ált: vö. 
δпnвiK. 16β: ,,eгtenНeа alth”. TovпЛЛi КЛlКtivusi -l-lel megtoldott változata az által: 
vö. BécsiK. 15: ,,kic altal”, βγ: ėtКltКl ’цjt пltКl’. A -t locativus- és az -á lativusragnak 
uРвКneгen t Сöг kКpМsolяНпsпvКl jött lцtre Кг oltá > óta; vö. JókK. 98: mÿolta; JordK. 
546: my vltta. E nцvutяknКk vКnnКk oЛi-uРor meРfelel i: vö. voР. л. ūltté ’пt, keresгtül’, 
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Szo. ūltta ’uК.’; osгtj. DN. ²otta, Ni. utt  ’keresгtül’. Er sen kцrНцses КгonЛКn, СoРв 
mКРuk К nцvutяk vКlяЛКn uРor ereНetűek-e. VКlяsгínűЛЛ, СoРв nцvutяvп vпlпsuk К mпr 
jelгett iН pontЛКn, Кг smКРвКr kor mпsoНik felцЛen követkeгett Лe. εпsfel l visгont К 
rКРСКlmoгпs korКi keletkeгцsre utКl: Кг újКЛЛ rКРok minНen ЛiгonnвКl К korпЛЛi vцРг -
Нцs funkМiяjпnКk elСomпlвosulпsК miКtt kerültek К sгяКlКk vцРцre, Нe vКlяsгínűleР mцР 
КnnКk СКtпroгяsгяi stпНiumпЛКn. 

B) A (*to- ρ) *to a- tпvolrК mutКtя nцvmпst Л l jött lцtre -l КЛlКtivusrКРРКl К túl: 
vö. WesгprK. 9: ,,К iorНКn viгen twl”; 1ő8γ: ,,КÅon thul” (NytudÉrt. 40. sz. 217). Bár 
els  КНКtКi visгonвlКР kцs iek, vКlяsгínűleР mпr nem Мsupпn СКtпroгяsгяi, СКnem nцv-
utяi funkМiяjК is kiКlКkulСКtott Кг smКРвКr kor vцРцre. – OЛi-uРor meРfelel i (vö. voР. 
KL. ¯ūl ’onnКn’, AK. tȯ l, Szo. tu l ’innen, onnКn’) uРвКnМsКk КrrК mutКtnКk, СoРв Кг 
alakulat igen korai eleme lehet nyelvünknek. 

A túl névutó az adatok szerint következetesen -n rКРos КlКpsгя mellett jelenik meР; К 
СКtпroгяsгя → nцvutя kett s sгяfКj kiКlКkulпsК teСпt minНen ЛiгonnвКl eССeг К sгintКР-
mКtípusСoг köt Нött. A túl ereНetileР kiterjeНt sгяМsКlпНЛК tКrtoгott, Кmelвnek töЛЛi eleme 
nem vált névutóvá, megmaradt a határozószói szófaj keretei között (taЯaly, táЯol, toЯa).

Határozói igenévből keletkezett névutók

A СКtпroгяi iРenevek körцЛen пltКlпЛКn nem РвКkori К sгяfКjvпltпs, СК КгonЛКn Кг 
iРenцvnek ninМs Л vítmцnвe, s nem mellцkmonНКtot Сelвettesít, СКnem Мsupпn Кг iРei 
пllítmпnв mяН-, пllКpot- vКРв iН  visгonвКit fejeгi ki, СКtпroгяsгя цrtцkűvц, illet leР 
СКtпroгяsгяvп vпlСКt. A СКtпroгяs sгerkeгet röРгülцse, s К Лenne vцРЛemen  jelentцs-
változások vezetnek a névutó kialakulásához.

KeletkeгСet tovпЛЛп nцvutя füРРetlen Мselekvцs-, illet leР törtцnцsСorНoгяvКl 
Л vült КlКnвos sгerkeгetЛen пllя СКtпroгяi iРenцvЛ l is, СК Кг КlКnвi Л vítmцnв iН -
foРКlmКt fejeг ki. – Aг els  СКtпroгяi iРenцvЛ l keletkeгett nцvutяk vКlяsгínűleР Кг 
smКРвКr kor vцРцn jöttek lцtre К (vmit l) fogЯa : fogЯán цs К (vmit l) megЯálЯa : meg-

válván СКtпroгяi iРenevekЛ l: KT.: „аúlag||
’noМ

 keÅdetuitul fugua̚·”; vö. még JókK. 
41: mendeneÐtewlfoguan; BécsiK. 308: „tèngertvl foguā tèngeriglчn”; εünМСK. 98rК: 
„A nКpſКgtol fogua”, illet leР JяkK. β0: „вſtenteаl megualuan”: prКeter CСristum; 
BécsiK. 8: „tvllèdtvl mėgЯaluā”: eбМepto te. (A sгяКlКk nцvutяkцnt vКlя min sítцsцt К 
lКtin meРfelel k is inНokoljпk.) 

Annak, hogy mindkét névutó -t l ragos alapszóhoz kapcsolódik, az a magyarázata, 
СoРв Кг el гmцnв-iРe ereНeti vonгКtК Кг iРenцvi sгпrmКгцk sгяfКjvпltпsК utпn is meР-

rг Нött. A fog igének volt -nál rКРos vonгКtК is, eг КгonЛКn К nцvutяs sгerkeгetekЛen 
nem jelenik meР, СКnem Кг iРцnek ’kцгЛe vesг, meгЛen tКrt’ jelentцsцСeг kКpМsolяНik. 
OlвКn СКtпroгяi iРenцvvel össгefüРР  nцvutяrК, Кmelв КlКnвos sгerkeгetЛ l vпlt volnК 
ki, К tпrРвКlt korsгКkЛКn mцР nem tКlпlunk pцlНпt. (Eгt К típust mКjН К kцsei яmКРвКr 
korЛКn kiКlКkulя múlva СonosítjК meР nвelvünkЛen.) A HBK. birÐagnop i¹tua szer-
keгete КгonЛКn КrrК mutКt, СoРв К jelensцР Мsírпi mпr ekkor is lцteгСettek. Bпr К jutva 
soСКsem vпlt nцvutяvп – meРinНult eгen Кг úton, Нe К folвКmКt meРпllt –, К nцvutяs 
sгerkeгetСeг СКsonlя formпЛКn kцs ЛЛ is felЛukkКn: vö. εКrРδ. 11: „NКРв Мetevrtekre 
iutuan … meР mossК vКlК Кг ſororok lКЛКвt”. Eг Кг КlКkulКt vКlяjпЛКn пtmenetnek te-
kintСet  К СКtпroгяi funkМiяjú iРeneves, illet leР К vКlяНi nцvutяs sгerkeгet köгött. 
UРвКnКkkor mцР цreгСet  Лenne Кг iРenцv mellцkmonНКtot össгesűrít  funkМiяjК is.

A СКtпroгяi iРenevek sКjпtos viselkeНцse mКРвКrпггК, СoРв К Лel lük keletkeгett 
nцvutяk МsoportjК К kцs ЛЛi korsгКkokЛКn uРвКn Л vül (eЛЛen ЛiгonвпrК köгrejпtsгik 
Кг КnКlяРiК is; pцlНпul К vКlКmit l keгdЯe, valamit kivéve kialakulásakor), tömegessé 
КгonЛКn eг К típus soСКsem vпlik.
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A  С К t п r o г я i  i Р e n ц v Л l  k e l e t k e г e t t  n ц v u t я k  m o r f ц m К s г e r -
k e г e t ц n e k  j e l l e m г ц s e . – A fogva és a megválva КlКpsгКvК eРвКrпnt töЛЛjelen-
tцsű iРe, цs К РКгНКР jelentцskör К nцvutяk funkМiяiЛКn is tükröг Нik, Нe МsКk К kцsei 
ómagyar kortól dokumentálható. A fogva jelentцse Кг КlКpiРe ’meРrКРКН’; ’sгorítvК tКrt’ 
jelentцsцЛ l veгetСet  le, К megválva funkciója pedig a megválik ’elkülönül, elsгКkКН’ 
jelentésével függhet össze. 

εinНkцt nцvutя tovпЛЛ vitte Кг iРenцv -va/-Яe, illet leР -ván/-vén kцpг s morfolя-
РiКi vпltoгКtКit, s К kцt КlКk köгött funkМionпlis különЛsцР nem keletkeгett.

A rendszer állapota és fejlődése a korai ómagyar korban

A korábban kialakult típusok új elemeinek megjelenése

A névszói alapszavú névutók

Aг el ЛЛiekЛen ЛemutКtott nцvutяпllomпnnвКl mint kiКlКkult, funkМionпlя renН-
szerrel számolhatunk a korai ómagyar kor kezdetén. A korszak folyamán ez a rendszer 
eРвrцsгt tovпЛЛi elemekkel Л vül, mпsrцsгt meРinНulnКk Лenne olвКn funkМionпlis vпl-
tozások, amelyek a névutói kategóriát dinamikussá teszik, s a határozói viszonyjelentés 
kifejeгцsцЛen Лetöltött sгerepцt, Кrпnвпt tovпЛЛ növelik. 

A korКi яmКРвКr korЛКn keletkeгett nцvutяk minН eРвirпnвúКk. (Aг smКРвКr 
kori пllomпnв ЛemutКtпsКkor jeleгtük, СoРв Кг irпnвСпrmКssпР össгetКrtя ereje КnnвirК 
er s, СoРв К renНsгert minteРв leгпrjК, s új nцvutяМsКlпНok keletkeгцsцt РпtoljК.) 

F n ц v i  К l К p s г я Л я l  k e l e t k e г e t t  n ц v u t я k . – A )  E Р в - e Р в  p r i -
m e r  r К Р Р К l  –  К  l o М К t i v u s i  - n - n e 1 , i l l e t l e Р - t - v e l  keletkeztek a ko-
ron, a képpen, valamint a kort, az iránt és a Яisгett. Képpen: KTSz.: ,,oÅun keppe[n]”; 
vö. még JókK. 38: eÅkeppen; AporK. 122: „magýaraÅath keppen” | koron: vö. JókK. 
47: mÿkoron, 46: akkoron; MünchK. 25va: ,,harmad idv koron” | iránt: vö. JókK. 86: 
egÿarant : aequaliter; JordK. 164: ,,aÅ arant”; SzékK. 122: „ez arant” | kort: vö. 1456 k.: 
„az vacharakorth” (Gl.); BirkK. γЛ: Micort | Яisгett: vö. BirkK. γЛ: „Ö viÅette” ’Сelвette’. 

EllentmonНпsosnКk tűnСet, СoРв К KTSг.-Ляl mпr КНКtolСКtя képpen, valamint a 
МsКk kцsei яmКРвКr kori el forНulпsú – s Кkkor sem РвКkori – iránt vagy viszett ke-
letkezési idejét egyaránt a korai ómagyar kor kezdetére tesszük. A koron з kort és a 
képpen КlКpsгКvК török jövevцnв, íРв eгek Кг smКРвКr korЛКn mцР Мsupпn nцvutя-
el гmцnвek leСettek, nцvutяkцnt МsКk К korКi яmКРвКr kortяl sгпmolСКtunk velük. – 
Az iránt КlКpsгКvК si öröksцРe uРвКn nвelvünknek, Нe ninМs nвomК КnnКk, СoРв К 
meРsгilпrНult rКРos КlКkulКt nцvutяi funkМiяjК К korКi яmКРвКr kor elejцnцl СКmКrКЛЛ 
КlКkult volnК ki. (Nem СКРвСКtя iРвelmen kívül pцlНпul, СoРв míР smКРвКr kori nцv-
utяink köгül töЛЛnek vКn rКРsгilпrНulпsos rokonК Кг oЛi-uРor nвelvekЛen, Кг iránt-tal 
kКpМsolКtЛКn ilвen КНКtokrяl ninМs tuНomпsunk: К voРulЛКn цs Кг osгtjпkЛКn МsКk Кг 
КlКpsгя meРfelel i lцteгnek; l. TESг. iránt К.) – A viszett КlКpsгКvК ismeretlen ereНetű, 
s keletkeгцsцt els sorЛКn Кг КНКtok kцsei meРjelenцse miКtt НКtпljuk К korКi яmКРвКr 
korrК (s nem el ЛЛre). E nцvutя kцs ЛЛi nвelvi Сelвгete eРвцЛkцnt КrrК mutКt, СoРв К 
rendszernek ez az eleme talán sohasem volt a nyelvterület egészén használatos, és igen 
hamar vissza is szorult. 

B) T ö Л Л  p r i m e r  r К Р o t  t К r t К l m К г я  n ц v u t я  К szer f nцvЛ l -n + -t lo-
ca tivusragok, valamint az -é lКtivusrКР, illet leР -t locativus- + -é lativusrag halmozásá-
val létrejött szerint és sгerte: vö. JяkK. 100: ,,eаК[n]Рel¡um mondeka Ðerent”; BécsiK. 
16: mize»ēt; MünchK. 86ra: „tiÇtolКťťoМ Çè»ēt” | JókK. 97: „aÅ faluÅerte”. – E névutók 
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kiКlКkulпsпnКk iНeje vКlяsгínűleР К korКi яmКРвКr kor eleje (Лпr leСetsцРes, СoРв К 
folвКmКt mпr Кг smКРвКr kor leРvцРцn meРkeгН Нött), КНКtКik КгonЛКn МsКk К kцsei 
яmКРвКr korЛяl mutКtСКtяk ki. Ismeretes, СoРв К szer f nцvnek kiterjeНt sгяМsКlпНjК 
alakult ki, s idetartoztak a szërën és a szërt nцvutяk is, melвek КгonЛКn К korКi яmК-
gyar korra raggá váltak -szër КlКkЛКn. A rКРСКlmoгпsos sгerint, sгerte megjelenése és 
a csupán egy-egy elemi ragot tartalmazó sгërën, sгërt rКРРп vпlпsК köгött ЛiгonвпrК 
közvetlen összefüggés van, s ennek mérlegelése alapján tehetjük e névutók létrejöttét a 
korai ómagyar korra.

C) Te s t e s  С К t п r o г я r К Р o t  t К r t К l m К г я  n ц v u t я k  mпr К korКi яmКРвКr 
korЛКn meРjelennek, íРв Кг elébe és a fölébe. Eгek renНsгerЛeli sгerepцr l Кг smКРвКr 
kori nцvutяk ЛemutКtпsКkor mпr esett sгя; leРkorпЛЛi КНКtКikКt l. ott. 

A mпsoНlКРos СКtпroгяrКРok КгonЛКn К nцvutяi renНsгer КlКkítпsпЛКn ekkor mцР 
nКРвon kis mцrtцkЛen vesгnek rцsгt, Сisгen rКРРп vпlпsuk К korКi яmКРвКr korЛКn mцР 
Кг er teljes moгРпs jeleit mutКtjК. ÍРв К testes СКtпroгяrКРokkКl keletkeгett nцvutяk új 
típust teremtenek meР К nцvutяi renНsгerЛen, К típus eРвeНeinek sгпmЛeli РвКrКpoНпsК 
visгont МsКk К kцsei яmКРвКr korЛКn inНul meР. 

Névmási alapszóból keletkezett névutók

A СКtпroгКtlКn nцvmпsi funkМiяt is СorНoгя kцrН -vonКtkoгя mi nцvmпsЛяl КlК-
kult -á lativusraggal a miá: HB.: uimadÐagucmia; KTSг.: „[ne]аe mia”, ,,[q]ui mia” és 
tovпЛЛi -t locativusraggal a miatt: vö. JókK. 3: emberekmÿat, 42: eÿeknekmÿatta ’цjeken 
пt’; BцМsiK. 19: „viКНКlnКМ miatta”. – A kцt nцvutя КНКtКinКk meРjelenцse köгött jelent s 
iН Лeli különЛsцР vКn. A miá korКi el forНulпsК КlКpjпn Кг sem гпrСКtя ki, СoРв eг К nцv-
utя mпr Кг smКРвКr kor vцРцn lцteгett, míР К miatt МsКk К korКi яmКРвКr kor els  felцnek 
új fejleménye. A miá és a miatt sгяtörtцnete КгonЛКn leРkorпЛЛi kяНeбeinkЛen КnnвirК 
pпrСuгКmos, СoРв keletkeгцstörtцnetüket neСцг volnК iН Лen teljesen sгцtvпlКsгtКni.

Az a tény pedig, hogy e névmási alapszavú névutóknak nincsenek olyan rokon 
nyelvi vonatkozásai, mint hasonló származású társaiknak (az át-nak, által-nak, ótá-nak, 
túl-nak), arra enged következtetni, hogy a miá és a miatt kizárólagosan magyar fejle-
mцnвkцnt, ereНenН en К nцvutяi sгerepkörre jött lцtre. Nem volt els НleРes СКtпroгяsгяi 
funkМiяjuk sem – leРКlпЛЛis semmi sem mutКt КrrК, СoРв lett volnК –, s ennцlfoРvК vКlя-
sгínűleР kцs ЛЛi keletkeгцsűek is, mint К töЛЛi nцvmпsi КlКpsгяrК vissгКveгetСet  nцvutя.

A névutós szerkezetek morfematikai változatai  
a korai ómagyar korban

A nцvutяs sгerkeгeteknek mпr Кг smКРвКr korЛКn kцt КlКptípusК lцteгett: К Лirto-
kos jelг i sгintКРmК mintпjпt követ , illet leР Кг ún. rКРvonгя típus. Aг utяЛЛi eРвrцsгt 
К СКtпroгяi iРenцvЛ l КlКkult nцvutяkrК jellemг , КСol Кг iРe ereНeti vonгКtК цl tovпЛЛ 
К nцvutяs sгerkeгetekЛen (vmit l fogЯa, vmit l megválva). A ragos alapszavú névutós 
sгerkeгetek mпsik típusпЛКn К nцvutя цrtelmeг -mКРвКrпгя funkМiяvКl kКpМsolяНott Кг 
el tte СКtпroгяi sгerepЛen пllя rКРos nцvsгяСoг, s К nцvutяs sгerkeгet tovпЛЛ riгte Кг 
КlКpsгя rКРos formпjпt. Err l К nцvmпsi ereНetű túl névutó tárgyalása kapcsán már esett 
sгя, ilвen volt tovпЛЛп Кг össze névutó is.

Amint К Лirtokos jelг  morfemКtikКi jelölцsцnek К leСet sцРe meРteremt Нött – Кг 
smКРвКr kor utolsя sгКkКsгпЛКn –, Кttяl keгНve sгпmolni leСet К Лirtokos sгerkeгet 

mintпjпt követ  nцvutяs sгerkeгetekЛen is Кг КlКki vКriпnsok meРjelenцsцvel: К ház 
mellett, fa alatt típusú szerkezetek változataként a háгnak mellette, fának alatta típusú 
КlКkulКtok renНsгerЛe пllпsпvКl.
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KorКi nвelvemlцkeink erre mцР nem mutКtnКk pцlНпkКt, Кг els  kяНeбekЛen Кгon-
ЛКn mпr teljes цrtцkű sгКЛКН vКriпnskцnt sгerepelnek К jelöletlen цs К -nak/-nek ragos 
alapszavú névutós szerkezetek: vö. például JókK. 29: yÐtennek feleаle, 51: ,,aÅÿſвК 
hegÿenek alata”. IРen РвКkori К jelensцР nцvmпsi КlКpsгКvú sгerkeгetekЛen is: vö. 
JókK. 39: Annakuttanna; GuКrвK. βγ: ennec miatta, 26: ennec fvlvtte; stЛ. – A ko-
rКi яmКРвКr kor nвelvemlцkeiЛen К tцnвleРes Лirtokos jelг s sгerkeгetekre jellemг  
a teljes jelöltség (vö. 301), s ennek analógiás hatásával már számolni kell a névutós 
sгerkeгetekЛen is. εinНКгonпltКl e morfemКtikКi vпltoгКt sКjпtos stilisгtikКi sгerepцnek 
kialakulását, valóságos nyelvi helyzetét a kései ómagyar kor adatai világítják meg iga-
zán, így a kérdés részletes kifejtésére is ott kerül sor. 

A rКРvonгя nцvutяk МsoportjпЛК К korКi яmКРвКr kor folвКmпn Лekerültek olвКn 
nцvutяk is, Кmelвek ereНetileР rКРtКlКn КlКpsгяСoг kКpМsolяНtКk, s utяЛЛ rКРvonгя vпl-
toгКtuk is kiКlКkult. Eгek К nцvutяk kett s köt Нцsüket eРв iНeiР meР rгik: К kяНeбek 
КНКtКiЛКn Сol rКРtКlКn КlКpsгя mellett, Сol peНiР rКРРКl ellпtott nцvsгяСoг kКpМsolяНvК 
jelennek meР. Ilвen kett ssцРet mutКt Кг által és a kívül nцvutя. – Aг által névutós 
szerkezetek ingadozásainak mind a tényei, mind a funkcionális következményei a kései 
яmКРвКr korЛКn követСet k iРКгпn jяl nвomon, s ЛemutКtпsukrК ott is kerül sor. A vmi 
kíЯül (з kűl) з Яminál kíЯül (з kűl) variánsok elválását az adatok ugyan szintén csak 
a kései ómagyar kortól mutatják, a nélkül nцvutя sгяtörtцneti el гmцnвei (vö. pцlНпul 
JókK. 117: „gyalaÅaÐoknal, yteleteknel es karhoÅatyoknal kewl”) КгonЛКn Кгt jelгik – 
minНenekel tt К -nál rКР illesгkeНцs nцlküli КlКkjпnКk meР rг Нцse miКtt –, СoРв К kívül 
nцvutя kett s КrМulКtпnКk kiКlКkulпsК, illet leР К funkМiя СКsКНпsК mпr К korКi яmКРвКr 
korЛКn meРtörtцnt. A Яminál kűl sгerkeгetnek, mint nцvutя-el гmцnвnek К lцteгцsцt mцР 
Кkkor is К korКi яmКРвКr korrК kell tennünk, СК КНКtКi, illet leР tovпЛЛi moгРпsпnКk tц-
nyei (-nál kűl ρ -nél kűl ρ nélkül) mпr МsКk К kцsei яmКРвКr korЛКn követСet k nвomon.

A névutós szerkezetek további alakulása

A névutós összetételek

A névutó a szerkezet alaptagjával szoros egységet alkot. Olykor ez az egység 
leбikКliгпlяНik, s К nцvutяs sгerkeгet össгetett sгяvп vпlik. A keletkeг  új leбцmК Кгon-
ЛКn eРвfel l tovпЛЛrК is tükröгi К nцvutяs sгerkeгet РrКmmКtikКi funkМiяjпt (tuНniillik 
Кгt, СoРв К monНКtЛКn СКtпroгяi sгerepЛen пll), mпsfel l visгont új sгяfКjt kцpvisel: 
határozószóvá lesz.

Aг smКРвКr korЛКn цs К korКi яmКРвКr kor iНejцn eг К folвКmКt mцР nem leСetett 
nКРвon er s, meРinНulпsпnКk jeleire КгonЛКn mпr követkeгtetСetünk. FelteСet , СoРв 
eРвes sгekunНer СКtпroгяrКРok nцvutяi el гmцnвei Лiгonвos КlКpsгКvКkkКl mпr К korКi 
ómagyar kor legelején az összetett szóhoz igen hasonló szoros kapcsolatot alkottak, s 
össгetцteli utяtКРkцnt К nцvutя КlКki röviНülцse is kцs ЛЛ követkeгСetett Лe. Erre utКl-
hat az ÓMS. egembelu КНКtК, Кmelв vКlяsгínűleР Кг egyen + belü (з belé) szerkezetre 
veгetСet  vissгК. VКn olвКn vцlemцnв is, Кmelв К testes СКtпroгяrКРok КРРlutinпМiяjпt 
пltКlпnosКn Кг össгetцteli utяtКР СelвгetцСeг köti. Eг К feltevцs nem гпrСКtя ki, eРвel re 
КгonЛКn nem is iРКгolСКtя.

εпr К korКi яmКРвКr korЛКn, s t felteСet leР korпЛЛКn is visгonвlКР РвКkrКn КlkotnКk 
К nцvutяs sгerkeгetnцl гпrtКЛЛ frКгeolяРiКi eРвsцРet nцvutяkkКl К mutКtя nцvmпsok, ille-
t leР К mi kцrН -vonКtkoгя nцvmпs. Eг К jelensцР К nцvmпsok Сelвettesít  funkМiяjпvКl 
пllСКt kКpМsolКtЛКn: mivel sem foРКlmi sem visгonвjelentцsük ninМsen, könnвen össгe-
forrСКtnКk К visгonвjelentцst СorНoгя nцvutяvКl, s К keletkeгett össгetett sгяЛКn К nцvutя 
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visгonв jelentцse vпlik meРСКtпroгяvп; vö. JяkK. 91: ,,ne Åegÿenkegyel eÅbelewl” ’emi-
Кtt’, 1Ő: „Az vtan varÿ”; 1Őő6 k.: oztan (Gl.); JяkK. γ6: mÿeleаt, 98: mÿolta stЛ. 

A keletkeгett össгetett sгя К nцvmпsi el tКР sгяfКjпnКk meРfelel  nцvmпsi СКtп-
roгяsгя (Кmelв tovпЛЛi sгяfКjvпltпson is пtmeСet, s КlпrenНelt monНКtokЛКn köt sгяi 
sгerepet töltСet Лe). Ilвen vпltoгпst teСetünk fel mпr К HB. meret КНКtпЛКn is К mi név-
más + eret nцvutя kКpМsolКtпЛяl. нssгetettsгя-el гmцnвnek min sülnek tovпЛЛп Кгok 
К nцvutяs sгerkeгetek, Кmelвek Сelвnцvvц vпltКk: 1γ67: „in loМo аlРКriter Magyalalath 
dicto” (OklSz.). 

нssгetettsгя-el гmцnвnek цs nem össгetett sгяnКk kell tekintenünk К KTSг. oÅun 
keppe[n] КНКtпt is, КСol К nцvutя К mutКtя nцvmпs tolНКlцkos КlКkjпСoг jпrul. – EРвetlen 
КlКkulКtЛКn teСetjük föl, СoРв r К Р o s  e l t К Р  nцvutяjпvКl mпr össгetett sгяt Кlkotott; 
vö. JókK. 40: „mendeneÐtewlfoguan vÿgan mene aÅ feleаl monНott … Сerre” : totus 
lКetus in spiritu, perreбit КН НiМtum loМum, Ő1: „meР tКrtК mendeneÐtewlfoguan”. Ezek-
nek Кг КНКtoknКk СКtпroгяsгя voltК nКРвon vКlяsгínű, цs lКtin meРfelel ik is пltКlпЛКn 
КНverЛiumok. Aг össгetett sгяvп vпlпs sгempontjпЛяl lцnвeРes eРвЛeírпs is jellemг  К 
mindenest lfogЯán КНКtКirК, s Кmi tКlпn К leРfontosКЛЛ: renНkívüli РвКkorisпРК önmК-
РпЛКn is olвКn tцnвeг , Кmelв Кmellett sгяl, СoРв К sгerkeгet korпn vпlt össгetett sгяvп. 
A vКlяНi nцvutяs össгetett sгяk kis sгпmК цs К Нokumentпlпs neСцгsцРei követkeгtцЛen 
nehéz megállapítani, milyen lehetett az egyes névutók aktivitása az összetett szók alko-
tпsпЛКn, peНiР К folвКmКt nвilvпn СossгКЛЛ iН n пt tКrtСКtott, s пtmeneti össгetett sгяi 
el гmцnвekkel joРosКn sгпmolСКtunk mпr К korКi яmКРвКr kor sorпn. 

Kцt nцvutя mпr eЛЛen Кг iН Лen nКРвoЛЛ sгпmЛКn КlkotСКtott össгetett sгяkКt 
r К Р t К l К n  nцvmпsi el tКРРКl, s t kiseЛЛ mцrtцkЛen f nevekkel is, К koron és a képpen: 
vö. JókK. 41: mÿkoron, nemÿkoron : aliquando, Яeternÿekoron, 44: valamÿkoron : 
quan do cumque, 46: akkoron : tunc; MünchK. 25va: ,,ha»mad idv ko»on” : circa horam 
tertiКm, illet leР JяkK. γβ: aÅkeppen, 38: eÅkeppen; GuaryK. 29: ekkeppen; MünchK. 
86vЛ: mikeppèn : Quomodo; JókK. 140: Ðokkeppen : multipliciter.

Eгek К nцvutяk eРвцЛkцnt is sКjпtos mяНon viselkeНnek: önпllя sгяi ereНetre utКlя 
КlКki felцpítцsüket meР riгve köгtes Сelвet foРlКlnКk el К rКРРп vпlя nцvutяk цs К le-
бikКi önпllяsпРukКt meРtКrtя nцvutяk köгött. FelteСet , СoРв СКjlКmuk Кг össгetцtel-
alkotásra ezzel a sajátos helyzettel függhet össze. 

A névutók raggá válása

A rКРrenНsгernek К nцvutяk irпnвпЛяl törtцn  Л vülцse К innuРor nвelvek uРor 
пРпnКk sКjпtsпРК. FelteСet , СoРв nвelvünk nцvutяinКk eРв rцsгцЛen К rКРРп vпlпs 
folвКmКtК mпr Кг smКРвКr kor sorпn meРkeгН Нött, s tovпЛЛi elemekre is kiterjeНve 
folвtКtяНott К korКi яmКРвКr korЛКn. A folвКmКt К renНsгert vКlяsгínűleР К korКi яmК-
РвКr korrК КlКkítjК пt sгinte НrпmКi mяНon, s КНКtokkКl is ett l Кг iН t l keгНve Нoku-
mentпlСКtя. – TöЛЛ jel mutКt КrrК, СoРв К vпltoгпs elСúгяНя folвКmКt volt, Кmelв mцР 
Кг eРвmпssКl etimolяРiКilКР цs funkМionпlisКn sгoros kКpМsolКtЛКn lцv  nцvutяkКt sem 
eРвsгerre цrintette, íРв Кгok пtКlКkulпsК sem eРвformК ütemЛen гКjlott. (A kцrНцs rцsг-
letes kifejtцsцt l. „A nцvsгяrКРoгпs” М. fejeгetЛen). 

A nцvutя цs К rКР köгött К különЛsцРet els sorЛКn Кг utяЛЛinКk КlКki reНukМiяjК 
jelenti, Кmelвnek folвКmпn К nцvutяЛКn vilпРosКn felismerСet  morfцmКsгerkeгet el-
Сomпlвosul, s eггel eРвiНejűleР meРsгűnik Кг КlКkulКt leбikКi önпllяsпРК is. A folвК-
mКtot Кг írпskцp, illet leР К СКnРКlКk eРвцЛ vпltoгпsКi – РвКkrКn inРКНoгпsКi – kísцrik: 
К СКnРrenНi illesгkeНцs proЛlemКtikпjК, К kцrНцses sгяКlКknКk Кг el tte пllя КlКpsгяvКl 
vКlя eРвЛeírпsК (vКРв цppen Кttяl vКlя különírпsК).
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Aг Кгonos t Л l sгпrmКгя Спromirпnвú nцvutя МsКlпНok elemei köгül К korКi яmК-
РвКr korrК – vКРв tКlпn mпr vКlКmivel el ЛЛ is – rКРРп (-ben alakúvá) válik a locativusi 
belen: HB.: miloſtben, gimilÐben; KT.: vleben. A család másik két tagja, a bel l és a 
belé КгonЛКn ekkor mцР nцvutяk. KorКi nвelvemlцkeinkЛen eгeket is elцРРц РвКkrКn 
eРвЛeírjпk К nцvutяs sгerkeгet КlКpsгКvпvКl: HBK.: timnucebeleЯl; ÓMS.: buabeleul; 
KTSz.: mogÅotbelevl; HB.: Яilagbele, nugulmabeli; KTSz.: mЯnybe[le], de minthogy 
КlКki reНukМiяjuk mцР nem követkeгett Лe, nцvutяnКk tekintСet k. 

A ro o- КlКpsгКvú nцvutяМsКlпНЛКn Кг КЛlКtivusi elem vпlt rКРРп korпЛЛКn К KTSг. 
[bi]nucrevl adata jelzi, hogy a ro ol КРРlutinпlяНпsК vКlяsгínűleР К belen > ben vál-
toгпssКl Кгonos iН körЛen törtцnt. Aг illesгkeНцses КlКkvпltoгКt lцte Кгt К feltevцst is 
meРenРeНi, СoРв К rКРРп vпlпs eг esetЛen РвorsКЛЛ ütemű, kevцsЛц elnвújtott folвКmКt 
volt, mint a -ben létrejötte. A lativusi rëá (Ţ royá К TA.-Лen mцР nцvutя, rКРkцnt К XII. sгп-
гКН vцРцt l jelenik meР: 119γ: „InНe КН Gudejacara” (ÓεOlv. őő); KTSг.: ,,… Åt fara” 
’keresгtfпrК’; Tн.: Varfeereh. A МsКlпН loМКtivusi eleme nem vпlt rКРРп; К renНsгerЛen 
helyét az -n primer rКР tölti Лe. 

smКРвКr kori kiinНulпsúnКk kell tКrtКnunk К funkМionпlisКn össгetКrtoгя КЛlК-
tivusi -t l, locativusi -nál és lativusi -hoz rКРokКt ereНmцnвeг  vпltoгпst is. Köгülük 
vКlяsгínűleР К -t l nцvutяi el гmцnвe riгte meР leРtovпЛЛ önпllяsпРпt, Нe К korКi kis 
sгöveРemlцkek КНКtКit К HB.-Лen tКpКsгtКlСКtя különírt КlКkok ellenцre mпr rКРnКk kell 
tekinteni, Сisгen Кг КlКki reНukМiя meРtörtцnt, Лпr Кгt, СoРв illesгkeНik-e, nem leСet 
meРítцlni. – UРвКnМsКk Кг smКРвКr korЛК nвúlnКk vissгК К *Яel, az *ërët, a *nek és 
esetleg a *belen (ρ *ben) raggá válásának kezdetei. 

A nцvutяk rКРРп vпlпsпnКk meРinНulпsК КlКpvet  vпltoгпst jelent К renНsгerЛen. 
Nem Мsupпn korпЛЛrяl meРlцv  elemek eltűnцsцt ereНmцnвeгi uРвКnis, СКnem meРin-
НítjК К nцvutяk „újrКtermel Нцsцnek” folвКmКtпt is. Hisгen К minН НifferenМiпltКЛЛ vi-
sгonвjelentцs kifejeгцsцnek iРцnвe újКЛЛ nцvutяk lцtrejöttцСeг veгet, eгek КlkotпsпЛКn 
peНiР mпr rцsгt vesгnek К rКРРп vпlt korпЛЛi nцvutяk is. Pяtlпst kívпnnКk voltКkцppen 
Кгok К Сiпnвok is, Кmelвek К rКРРп vпlt nцvutяk kiesцsцvel keletkeгtek. Eгt К vпltпst – К 
sгekunНer rКРos nцvutяk els  (keгНetЛen sгяrvпnвos) pцlНпinКk meРjelenцsцt К korКi 
ómagyar kor végére tehetjük. 

A névutós szerkezetek jelentés szerinti csoportjai

A nцvutяs sгerkeгet К monНКtЛКn СКtпroгяi sгerepet tölt Лe, s els renНűen Кг пllít-
mпnвСoг kКpМsolяНя Л vítmцnв. FunkМiяjК teСпt meРeРвeгik К СКtпroгяrКРos f nцvцvel, 
illet leР К СКtпroгяsгяцvКl. KiКlКkulпsпЛКn КгonЛКn цppen К СКtпroгяi visгonвítпs pon-
tosКЛЛп tцtelцre vКlя törekvцs jпtsгСКtott sгerepet, íРв К nцvutяs sгerkeгetek visгonвítя 
funkМiяjukКt ereНetileР пrnвКltКЛЛКn töltСettцk Лe, mint К СКtпroгяsгяk töЛЛsцРe. εint 
err l korпЛЛКn mпr sгя esett, К nцvutя КlКpsгКvК leР РвКkrКЛЛКn mКРК is Сelвгetvisгo-
nвítя f nцv vКРв olвКn testrцsгnцv, Кmelв metКforikus СКsгnпlКtЛКn konkrцt СelвmeР-
jelölésre alkalmas. 

EreНetileР nцvutяink korКi rцteРe nКРв vКlяsгínűsцРРel СelвСКtпroгяi funkМiяt 
fejeгett ki. δeРtöЛЛjük КгonЛКn К nominпlis КlКpsгяtяl vКlя sгяfКji elkülönülцs utпn 
sКjпtos, К visгonвsгяkrК jellemг  jelentцsfejl Нцsen ment keresгtül, Кmelвnek követ-
keгtцЛen К foРКlmi jelentцs К sгяКlКkЛКn fokoгКtosКn СпttцrЛe sгorult, s К kiКlКkulя új 
visгonвjelentцseket mпr nem els sorЛКn Кг КlКpsгя termцsгete, СКnem К sгяКlКknКk К 
СКtпroгяi renНsгerЛen elfoРlКlt Сelвгete СКtпroгtК meР. – Eг Кг пtКlКkulпs К nцvutяk 
túlnвomя rцsгцЛen mцР Кг smКРвКr kor folвКmпn leгКjlott, íРв К Сelвjelöl  sгerep 
mellett mпr Кг iН СКtпroгяi цs elvontКЛЛ СКtпroгяi funkМiяk kiКlКkulпsпt is felteСetjük. 
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Aг új funkМiяk meРjelenцsцЛen termцsгetesen sгerepet kКpСКtott К nцvutя КlКpsгКvК 
is: pцlНпul Кг iН СКtпroгяi funkМiя meРjelenцse КгokЛКn Кг КlКkulКtokЛКn, Кmelвeknek 
КlКpsгКvК iН foРКlmКt is jelöl, eviНens. ÍРв КlКkulСКtott ki iРen korпn Кг el tt névutó-
nКk Кг iН СКtпroгяi sгerepe К Сelвjelölцs mellett. Aг eРвes nцvutяМsoportok köгül К 
töЛЛirпnвúКk vКlКmennвien СelвСКtпroгяi sгerepűek voltКk keгНetЛen, s eгt К jelentцst 
eРвцЛ funkМiяik kiКlКkulпsК utпn is meР riгtцk К Мsoport tКРjКi. Aг eРвirпnвúКk töЛЛ-
sцРe sгintцn СelвСКtпroгяi sгerepű volt, Кг -ért és különösen a -vel rКР el гmцnвekцnt 
felteСet  nцvutяkЛКn КгonЛКn mпr keгНett l sгпmolСКtunk visгonвlКР elvontКЛЛ funk-
МiяvКl. Korпn kiКlКkulСКtott Кг els  КНКtКikЛКn mпr meРjelen  elvontКЛЛ jelentцse Кг 
össze ’eРвütt’, К viszett ’РвКnпnt’ цs К szerint névutónak is. Az összé-vel kКpМsolКtЛКn 
Кгt sem гпrСКtjuk ki, СoРв tпrsСКtпroгяi jelentцse mпr К СКtпroгяsгяi stпНiumпЛКn kifej-
l Нött, s nцvutяkцnt СelвСКtпroгяi jelentцsköre mпr nem is volt.

Jövevény alapszavú névutóink már eleve arra a szerepkörre jöttek létre, amelyet 
kцs ЛЛi КНКtКikЛяl ismerünk. A koron és a kort яtörök КlКpsгКvК ’iН ’ jelentцsű, К képpen 
uРвКnМsКk яtörök ereНetű etimonjК peНiР ’mintК; formК; kцpmпs’ jelentцsЛen került 
пt nвelvünkЛe. Nцvutяi sгпrmКгцkКik iН СКtпroгяi, illet leР mяН- цs пllКpotСКtпroгяi 
funkМiяjК teСпt köгvetlenül vissгКveгetСet  Кг КlКpsгяk jelentцskörцre. 

AНКtok СiпnвпЛКn Кг smКРвКr цs К korКi яmКРвКr kor nцvutяinКk jelentцsvпlto-
гпsКit leСetetlen nвomon követni, s mцР kevцsЛц leСet К kцt korsгКk esemцnвeit eРв-
mпstяl iН Лen elvпlКsгtКni. Biгonвos, СoРв К kяНeбek КНКtКinКk eРв rцsгe korпЛЛКn 
leгКjlott moгРпsokКt tükröг, eгek vissгКvetítцse КгonЛКn МsКk meРleСet sen inРКtКР 
követkeгtetцsekre КНСКtnК КlКpot. Eгцrt Кг eРвes nцvutяk funkМiяЛ vülцseinek viгsРп-
latára a kései ómagyar kor névutóinak tárgyalásakor kerül sor. 

A nцvmпsi КlКpsгКvú nцvutяk jelentцse vКlяsгínűleР mпr Кг smКРвКr, illet leР 
К korКi яmКРвКr korЛКn is kevцsЛц leСetett körülСКtпrolt цs konkrцt, mint К nцvsгяЛяl 
keletkezetteké. Az a tény, hogy a névmási alapszavú névutók (által, miatt, óta, túl) ragos 
КlКpsгяvКl is КlkotnКk sгerkeгetet – s t К túl МsКk rКРvonгя nцvutяkцnt ismert –, vКlя-
sгínűvц tesгi, СoРв eгek Кг elemek РвКkrКn töltСettek Лe цrtelmeг sгerű funkМiяt, mint-
eРв kieРцsгítve К nцvutяs sгerkeгet КlКpsгКvпn is kifejeг Н  РrКmmКtikКi visгonвt. 

A nцvutяi funkМiя vпltoгпsпvКl össгefüРР  kцrНцs Кг ereНeti, КгКг К vцРг Нцs 
alapján várható határozói irányjelentés átalakulása. Ez a jelenség a határozószók kö-
rцЛen meРleСet sen пltКlпnos, цs КЛlКtivus → loМКtivus → lКtivus kцpletЛe foРlКlСКtя. 
(Rцsгletes tпrРвКlпsпt l. ,,A СКtпroгяsгяk” М. fejeгetЛen.) HКsonlя К nцvutяk körцЛen is 
meРiРвelСet . AЛlКtivus → loМКtivus irпnвú vпltoгпs rekonstruпlСКtя Кг által, belül, 
elЯ l, felül, kíЯül, mögül nцvutяkЛКn; loМКtivus → lКtivus пtmenetet tükröгnek К köгött, 
miatt, sгerint kцsei яmКРвКr korЛяl vКlя pцlНпi, цs КЛlКtivus → loМКtivus → lКtivus 
irányú átalakulásra utalnak a belül és a kívül pцlНпi. – Aг irпnвjelentцs meРvпltoгпsК К 
nцvutяk цs К СКtпroгяsгяk körцЛen nвilvпnvКlяКn nem eРвmпstяl füРРetlenül törtцnt.  
A СКtпroгяsгяi – nцvutяi kett s sгяfКjú sгяКlКkoknКk – s К felsoroltКk töЛЛsцРe ilвen – eг 
К vonпsК minНen ЛiгonnвКl köгös, s eЛЛ l követkeг leР iРen korКi – smКРвКr – sКjпt-
sпРК leСetett. AгokЛКn К nцvutяi КlКkokЛКn peНiР, КСol К vпltoгпs МsКk lКгпЛЛ sгпlКkkКl 
kКpМsolяНik К СКtпroгяsгяkЛКn гКjlя folвКmКtokСoг, Кг irпnвjelentцs meРvпltoгпsпnКk 
el iНцг je К nцvutяs sгerkeгet КlКptКРjпЛКn Лekövetkeг  jelentцsvпltoгпs leСet, vКРв 
peНiР К fölцrenНelt sгintКРmКtКРnКk (К monНКt iРei пllítmпnвпnКk) К jelentцsцЛen kell К 
változás okát keresni. (Ilyen változások játszódhattak le például a felé : felöl névutópár-
ЛКn, КСol Кг ereНetileР Сiпnвгя loМКtivusi funkМiя minНkцt КlКkЛКn meРjelent.)
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A névutók állománya és állapota a tárgyalt korszakban 

Aг КНКtok ЛemutКtпsК К sгöveРes rцsг tпrРвКlпsi renНjцt követi, Кг КlпЛЛi jelek 
felСКsгnпlпsпvКl: * = nцvutя el гmцnв (rКРos nцvsгя/СКtпroгяsгя); ● = nцvutя; ○ = К nцvutяi 

kКteРяriпЛяl kilцp , К rКРРп vпlпst jelг  КlКk, illetve пllКpot:

A névutó smКРвКr kor Korai ómagyar kor

a bel l és családja * ● ● : ○ ○
a*ro ol és családja * ● ● : ○ ○
*tü ül з * tü ül * ● ○ ○
*n™ ™l з * n™ ™l ? * : ● ● ○ ○
*χoгá ? * : ● ● ○ ○
*ς el ? * : ● ● ○ ○
*? nek ? * : ● ● ○ ○
*ërët > ért * ● ? ● : ○ ○
az alól és családja ? * : ● ● ● ●
az el l és családja * ● ● ●
az elЯ l és családja * ● ● ●
fel l
felé

* ● ● ●

a fëlül és családja * ● ● ●
a közül és családja * ● ● ●
a mell l és családja * ● ● ●
a mögül és családja ? * : ● ● ● ●
kívül * ● ● ●
körül * ● ● ●
ellen * ● ● ●
képpen * ● ● : ○
koron * ● ● : ○
közén * ● ● ●
szërën * ● ● ● : ○
után * ● ● ●
kort * ● ● : ○
köгepett * ● ● ●
szërt * ● ● ● : ○
viszett ? * * ● ●
gyanánt ? * * ● ●
iránt ? * * ● ●
szerint ? * * : ? ● ● ●
képest ? * * ● ●
össze * ● ● ●
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A névutó smКРвКr kor Korai ómagyar kor

szerte * * : ? ● ● ●
át * : ? ● ● ● ●
által * : ? ● ● ● ●
óta * : ? ● ● ● ●
túl * : ? ● ● ● ●
miatt * * : ? ● ● ●
miá * * : ? ● ● ●
fogva * * : ? ● ● ●
megválva * * : ? ● ● ●
elébe ●
fölébe ●
nélkül *
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A magyar nyelvújítás

A nyelvújítás sгя К mКРвКr nвelvЛen Спrom jelentцsЛen СКsгnпlКtos: 1. ’К nвelv 
fejl НцsцЛe vКlя tuНКtos ЛeКvКtkoгпs (nвelvfejlesгtцs, nвelvművelцs)’; β. ’vКlКmelв kor-
sгКk, КmelвЛen К nвelv tuНКtos КlКkítпsпnКk mцrtцke Кг пtlКРosnпl nКРвoЛЛ’; γ. ’К mКРвКr 
nвelv törtцnetцnek 177β-t l 1867-iР terjeН  sгКkКsгК’ (vö. FáBián 1984: 28). A nyelvújí-
tпs К sгя els  kцt jelentцsцЛen nem Мsupпn mКРвКr jelensцР; nвelvцnek fejlesгtцsцre sok 
mпs nцp is töreksгik. Ilвen цrtelemЛen tekintСetjük nвelvújítпsnКk К köгцpkori EurяpК 
nemгeti nвelvű iroНКlmКinКk meРteremtцsцt, К 17. sгпгКНi nцmet puriгmust vКРв К 17. 
századi erdélyi hittudósok nyelvi törekvéseit (vö. Bárczi 196γ: βγγ–βŐβ, szAThmári 
1968: ő8–6γ, βŐ1–βŐγ, TolnAi 19β9: β9–γő). AnnКk, СoРв К mКРвКr nвelvЛen К sгяnКk 
eРцsг nвelvtörtцneti korsгКkot meРСКtпroгя jelentцse is kifejl Нött, цs СovКtovпЛЛ К 
mпsik kцt jelentцs rovпsпrК eг vпlt urКlkoНяvп, sгпmos, К 18–19. sгпгКНi mКРвКr nвelvi 
törekvцsekЛen keresenН  okК vКn:

1. A nвelv meРújítпsпt Мцlгя iРвekeгet eРвЛefonяНott К mКРвКr polРпri НemokrКti-
kus törekvésekkel. Mivel a politikai viszonyok alakulása folytán ezek a törekvések poli-
tikКi МselekvцsЛen nem ЛontКkoгСКttКk ki, esгmцik propКРпlпsпrК МsКk К nвelvi öntuНКt 
felцЛresгtцsцvel, illet leР цЛren tКrtпsпvКl, Кг iroНКlmi moгРКlmКkСoг sгorosКn köt Н  
nвelvújítпs rцvцn nвílt leСet sцР. (E moгРКlmКkkКl kКpМsolКtЛКn l. Benkő 1960.) 

β. Aг orsгпР РКгНКsпРi-tпrsКНКlmi ЛerenНeгkeНцse, műveltsцРцnek sгínvonКlК mesг-
sгe elmКrКНt Кttяl К sгintt l, Кmelв EurяpК fejletteЛЛ пllКmКit vКРв Кkпr К sгomsгцНos 
Ausгtriпt цs CseСorsгпРot jellemeгte. 

γ. A sгokКtlКnul er teljes nвelvújítпs СКrmКНik tцnвeг je К mКРвКr sгяkinМs sКjп-
tossпРКiЛКn keresenН . A jelгett iН sгКkЛКn Кг új foРКlmКk tömeРцvel eРвütt ЛeпrКmlя 
idegen szavak a magyar nyelvérzék számára motiválatlan, „homályos” elemek voltak. 
A nвelvújítяk КrrК törekeНtek, СoРв eгek Сelвett К sгКvКk Сelвett К Лels  sгяКlkotпsСoг 
iРКгoНя, „vilпРos” sгerkeгetű, КгКг motivпlt sгКvКkКt СoггКnКk lцtre. Ne felejtsük el: 
EurяpК eРвmпssКl ereНetükЛen rokon nвelvei sгпmпrК Кг eРвmпstяl vКlя sгяпtvцtel mпst 
jelentett, mint К körnвeг  nвelvekt l sгerkeгetцЛen lцnвeРesen különЛöг  mКРвКr nвelv 
esetцЛen. A mКРвКrnКk nem volt olвКn rokon nвelve, КmelвСeг sгяkinМse Л vítцsццrt 
fordulhatott volna, ahogyan ezt a román nyelvújítók tették, amikor a szintén újlatin fran-
МiпЛяl merítettek. A mi újítяinknКk КnвКnвelvük Лels  leСet sцРeit kellett kiКknпгniuk. 
(Vö. FáBián 198Ő: β9–γ1.) 

A jelгett tцnвeг k eРвüttes СКtпsпrК kiЛontКkoгя nвelvművel  moгРКlom töЛЛ 
szakaszra osztható.

1. A felvilágosodás korának nyelvújítása
Bessenyei György fellépésével a magyar irodalomnak a nyugati irodalmakkal azo-

nos szintre emelése nemzeti programmá lett. Ennek a programnak a megvalósítását 
КгonЛКn К mКРвКr nвelv Кkkori пllКpotК er sen КkКНпlвoгtК. Aг 1780-Кs цvek mКРвКr 
írяi, Лпr Кг iroНКlom fejlesгtцsцt mпs-mпs КlКprяl kiinНulvК kцpгeltцk el, eРвsцРesen 
Сívei К nвelvújítпsnКk. BКrяti SгКЛя DпviНnКk, Кг ún. Нeпkos iskolК eРвik veгet  sгe-
mцlвisцРцnek nevцСeг fűг Нik Кг aggastyán, csíra, fegyelem, csupasг, nyomtatЯány, 
visszhang stЛ. sгКvКk iroНКlmi СКsгnпlКtЛК emelцse. DuРoniМs AnНrпs, К mКРвКros 
irпnв eРвik jelent s kцpvisel je minН iroНКlmi műveiЛen, minН peНКРяРiКi tevцkenвsц-
Рe sorпn lelkes művel je volt К nвelvújítпsnКk.  keгНte meР Кг smКРвКrnКk vцlt nevek 
(Etelka, Jolánka stЛ.) nцpsгerűsítцsцt, цs sokЛКn Сoггпjпrult К mКtemКtikК цs К РeometriК 



138  Zsilinszky Éva

nyelvének megújításához is: a délkör, egyenlet, gömb, gyök, hasáb, félkör, sгög, henger, 
kör, különböгet stЛ. sгКvКk elinНítпsК neki kösгönСet . (Vö. TolnAi 19β9: Ő6–ő1.) 

A sгцleseЛЛ nвilvпnossпР elц 1780-ЛКn, К εКРвКr HírmonНя Мímű újsпР meРinНu-
lпsпvКl lцpett ki К nвelvújítпs. Eг К lКp, mint kцs ЛЛ meРjelen , s пltКlпЛКn röviН цletű 
tпrsКi is, keгНett l К nвelvújítпs műСelвe s eРвúttКl leРf ЛЛ terjesгt je is volt.

A εКРвКr HírmonНя els  sгerkesгt i (Rпt εпtвпs, εпtвus Pцter цs RцvКi εiklяs) 
mцrsцkelt újítяk voltКk, s úРв vцltцk, Кг új sгКvКk meРРвökereseНцse els sorЛКn К követ-
keгetes СКsгnпlКt цs iН  kцrНцse. Aг ket 178Ő-t l követ  BКrtгКfКlvi SгКЛя DпviН fellц-
pцsцvel К Сelвгet meРvпltoгott.  keгНeti яvКtossпР utпn minН nКРвoЛЛ Сцvvel РвпrtottК 
Кг új sгКvКkКt, Кmelвek miКtt СКmКrosКn menteРet гnie is kellett. εűköНцsцt nвilvпno-
sКn meРinНoklя írпsпЛяl vilпРosКn kiНerül, СoРв BКrtгКfКlvi nem vКktпЛКn КlkottК Кг új 
sгКvКkКt, mяНsгerцt КгonЛКn túlСКjtvК КlkКlmКгtК, s minН joЛЛКn ЛeleЛonвolяНott К sгя-
МsinпlпsЛК. Különösen eРв nцpsгerűsít  nцmet reРцnв, SгiРvпrt kolostori törtцneteinek 
fordítása tette hírhedtté Bartzafalvi nyelvújító tevékenységét. Ehhez, hogy alkotásai egy-
пltКlпn цrtСet k leРвenek, külön sгяjeРвгцket МsКtolt. UРвКnКkkor К minteРв Ő00 neki 
tulКjНonított sгяЛяl minteРв 80 mК is цl, pцlНпul: társadalom, uradalom; olЯasmány, 
el гmény, tünemény; újonc; csontЯáг, naptár, sгempont stЛ. (Vö. TolnAi 19β9: ő6–69.)

A BКrtгКfКlvi SгКЛя nвelvújítя tevцkenвsцРцvel kКpМsolКtos Сeves vitпk jeleгtцk, 
СoРв eljött Кг iНeje К mКРвКr nвelv fejlesгtцsцr l vКllott nцгetek össгeРгцsцnek. Ennek 
jeРвцЛen СirНettцk meР GöröР Demeter цs KeМskцs Sпmuel, К HКНi цs mпs neveгetes 
törtцnetek Мímű ЛцМsi kiКНпsú СírlКp sгerkesгt i Кг 1789. цvfolвКmЛКn Кгt К pпlвпгКtot, 
Кmelвnek МцljК К mКРвКr nвelvtКn kiНolРoгпsК volt. A НeЛreМeni kollцРium tКnпrКiЛяl 
пllя Лírпlя ЛiгottsпР tКРjКi eРвik pпlвКmunkпt sem tКrtottпk kiКНпsrК цrНemesnek, eСe-
lвett К művek felСКsгnпlпsпvКl mКРuk írtКk eРв új, teljes mКРвКr nвelvtКnt, Кmelвet Кг 
utяkor Кг 179ő. цvi meРjelenцs яtК DeЛreМeni РrКmmКtikК nцven tКrt sгпmon. Eг К mű 
uРвКn meРenРeНi új sгКvКk tuНКtos lцtreСoгпsпt, s КnnКk цrНekцЛen, СoРв Кгok Сelвe-
sen kцpгettek leРвenek, felsoroljК К mКРвКr nвelv kцpг it is, К sгКЛпlвtКlКnnКk ítцlt 
КlkotпsokКt КгonЛКn kКteРorikusКn elutКsítjК. (Vö. TolnAi 19β9: 7Ő–77.) 

A РrКmmКtikК цrvei lпtsгяlКР meРsemmisít  МsКpпst mцrtek К neolяРiпrК, К tuНo-
mпnвok területцn КгonЛКn, КСol tКlпn К leРnКРвoЛЛ volt Кг iРцnв Кг új mКРвКr sгКvКkrК, 
tovпЛЛ folвt Кг újítпs, Кmelвnek ereНmцnвeivel К ЛotКnikК, К veРвtКn, К СКНtuНomпnвok 
цs К РКгНКsпРtКn sгКksгКvКi köгött eРвКrпnt tКlпlkoгСКtunk. Nem sгűnt meР К jягКn meР-
fontolпsokКt iРвelmen kívül СКРвя „elvКkult” sгяМsinпlпs sem. (Ennek eРвik, Fol ne siМs 
δКjos nevцСeг fűг Н  prяЛпlkoгпsК volt Кг ún. ny stényesítés: a nyelvtani nemeknek a 
mКРвКr nвelvЛen vКlя meРСonosítпsпrК törekeНve eРвes sгКvКk n kre vonКtkoгя КlКkjКi-
nak kikövetkeztetése, például: né, akiné, másikné, Яalakiné stЛ.; vö. TolnAi 1929: 100.)

Az irodalmi élet reagálása arra utalt, hogy az ortológusok kritikája után a neológia 
Сívei ellentпmКНпsrК kцsгülnek. A СКrМot – tuНКtosКn – KКгinМгв FerenМ roЛЛКntottК ki. 
KКгinМгв, Лпr mКРК is sгпmos új sгяt Кlkotott (pцlНпul: kedЯenc, csalogány, dereng; em-
lékkönyЯ, évszak stЛ.; l. FáBián 1984: 39), és támogatta régi szavak felújítását, valamint 
tпjsгяkКt nцpsгerűsített Кг iroНКlmi nвelvЛen, nem volt К kritikпtlКn nвelvújítпs Сíve. 
AЛЛКn К kцrНцsЛen КгonЛКn, СoРв К nвelv fejlesгtцse К sгКЛпlвoгni КkКrя РrКmmКtiku-
sok vКРв Кг Кlkotя írяk-költ k felКНКtК-e, KКгinМгв Кг utяЛЛiКk illetцkessцРe mellett 
állt ki. Azt vallotta, hogy az írónak nemcsak joga, hanem kötelessége is a nyelv megújí-
tпsК, mert К moНern vilпР kifejeгцsцre törekv  РonНolКtoknКk К rцРi nвelv nem kцpes 
formпt КНni. A nвelvi reform Мцljпt peНiР nem Мsupпn К sгяkinМs Л vítцsцЛen, СКnem 
minНenekel tt К kifejeгцsmяН, К stílus meРújítпsпЛКn lпttК. A korпЛЛi iН k mКРвКr írяi-
nКk-költ inek ilвen irпnвú törekvцseit is nКРвrК ЛeМsülte; Кг ortolяРusok цs neolяРusok 
között fellángoló harcot éppen az általa szerkesztett Magyar régiségek és ritkaságok 
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Мímű nвelvemlцkРвűjtemцnв (1808) jeРвгetei цs utяsгКvК inНítottпk el. A Tövisek цs vi-
rпРok Мímű epiРrКmmКРвűjtemцnв (1811), К VitkoviМs εiСпlвСoг írt episгtolК (1811), 
vКlКmint kцt pпlвКtпrs-el Н, DКвkК GпЛor цs BпrяМгi SпnНor цletrКjгК (181γ–181Ő) 
Мsíp s ЛírпlКtok újКЛЛ soroгКtпt гúНítottпk Кг ortolяРiпrК. KiterjeНt leveleгцsцЛen KК-
zinczy ugyancsak fáradhatatlanul és szenvedélyesen érvelt a stílusújító nyelvfejlesztés 
mellett. (Vö. Benkő 198β; γ8–ŐŐ, TolnAi 19β9: 101–1γ.) 

Aг ellentпЛor 181γ-ЛКn К εonНolКt Мímű könвveМskцvel vпlКsгolt. A SomoРвi 
GeНeon пltКl kiКНott, f kцnt sikerületlen, nevetsцРes СКnРгпsú nвelvújítпsi sгКvКkЛяl 
össгeпllított РúnвirКt, Кmelвr l mК sem tuНjuk, СoРв eРвцni КkМiя vКРв К СпttцrЛ l mп-
soktól ösztönzött és pénzelt vállalkozás volt-e, név szerint nem említi Kazinczyt, cím-
lКpjК КгonЛКn kцtsцРtelenül utКl КrrК, СoРв К tпmКНпs els sorЛКn К sгцpСКlmi mester 
ellen irпnвult. (A εonНolКt meРjelenцsцnek el гmцnвeire цs körülmцnвeire vö. TolnAi 
19β9: 11Ő–118.) A neolяРiКellenes СКnРulКtot üРвesen kiКknпгя iromпnвnКk яriпsi СК-
tása volt: egyetlen, a magyar nyelv ügyével foglalkozó munkát sem olvastak el annyian, 
mint К εonНolКtot. KКгinМгв, Лпr mцlвen sцrtette Кг írпs, felismerte КnnКk el nвös СК-
tпsпt is: „’S vКlКmint minНennek К’ vilпРon vКn vКlКmellв СКsгnК, úРв vКn ennek is: – К 
Fol ne siМsek, VКnНгпk, PetСe FerenМгek meРsгeppennek ’s nem foРjпk űгni ЛolonНsп-
gaikat” (idézi TolnAi 1929: 117).

 A nвilvпnos vпlКsгt tКrtКlmКгя ellenröpirКtot KКгinМгв iКtКl Сívei, KölМseв Fe-
renМ цs Sгemere Pпl jeРвeгtцk. Aг 181ő-Лen Felelet Мímen meРjelent, meРleСet sen Рo-
romЛК, sгemцlвeskeН  írпs цrгцkenв pontokon tпmКНtК Кг ortolяРusokКt. A küгНelem 
eгek utпn is folвtКtяНott röpirКtokЛКn, könвvek el - цs utяsгКvКiЛКn цs jeРвгeteiЛen, 
tovпЛЛп mКРпnlevelekЛen, mКjН 1817-t l К TuНomпnвos Gвűjtemцnв Мímű folвяirКt 
lКpjКin. A vitпt, melв mint ismeretes, К neolяРusok Рв гelmцvel vцРг Нött, elvi síkon 
KКгinМгвnКk OrtСoloРus цs NeoloРus; nпlunk цs mпs nemгeteknцl Мímű tКnulmпnвК 
гпrtК le 1819-Лen. A РвКkorlКti rцsгletkцrНцsek tisгtпгпsпt Teleki Jягsef Рrяf (utяЛЛ К 
εКРвКr TuНяs TпrsКsпР els  elnöke) vцРeгte el A’ mКРвКr nвelvnek tökцlletesítцse új 
sгКvКk цs új sгяllпsmяНok пltКl Мímű tКnulmпnвпЛКn (18β1), КmelвЛen tuНяs felkцsгült-
sцРРel, Кг Кkkori СКгКi цs nemгetköгi sгКkiroНКlom ismeretцЛen renНsгereгte К nвelv-
újítпs kцrНцseit, viгsРпltК leСet sцРeit цs СКtпrКit, цs СКtпroгottКn пllпst foРlКlt К neolяРiК 
mellett. (Vö. TolnAi 19β9: βγ, 1γ8–1γ9.)

2. A nyelvújítás a reformkorban
Aг 18β0-Кs цvekt l К nвelvr l vКlя esгmeМserцk К korпЛЛiКktяl eltцr  jelleРet öl-

töttek. A politikКi küгНelmek immпr nвíltКn, Кг orsгпРРвűlцs keretei köгött folвСКttКk, К 
nвelvújítпs üРвцЛen peНiР К f  kцrНцs mпr nem Кг újítпs sгüksцРessцРe volt, СКnem Кг, 
hogy a nyelvfejlesztés miképpen, milyen eszközökkel, mely területeken történjék. (L. a 
Pais Dezső sгerk. 19őő: Nвelvünk К reformkorЛКn Мímű kötet tКnulmпnвКit.) Aг esг-
meМserцk eРвre sгцleseН  nвilvпnossпР el tt folвtКk, Кг örvenНetesen sгКporoНя sКjtя-
orРпnumok lКpjКin. A nвilvпnos meРjelenцs К vitпk rцsгtvev it nцmikцpp К túlгпsoktяl 
is vissгКtКrtottК. A β0-Кs цvek elejцn fellцp  HelmeМгi εiСпlв цs К pпlвпjпt uРвКnКkkor 
keгН  SМСeНel (TolНв) FerenМ KКгinМгв Сívei voltКk, sгertelen, er sгКkolt újítпsКikКt 
КгonЛКn mesterük nem pпrtoltК, s Кkkor sem kelt SМСeНel vцНelmцre, Кmikor Кгt túlгп-
sКi miКtt töЛЛ tпmКНпs is цrte. ÁltКlпЛКn is elmonНСКtя, СoРв К fцktelen neolяРiК Лírпlяi 
mКРuk is К nвelvújítпs Сívei voltКk, íРв vitпik К nвelvújítпst цrНemЛen soСКsem kцrН je-
leгtцk meР. EРвцЛkцnt minН HelmeМгi, minН TolНв sгпmos СКsгnпlСКtя sгяt is Кlkotott. 
Aг el ЛЛi újítпsКi Кг 18γ0-Кs цvekЛen kerültek К köгnвelvЛe, Кmikor SгцМСenвi lКpjпt, 
К Jelenkor-t sгerkesгtette, цs К SгцМСenвit nвelvi üРвekЛen seРít  tКnпМsКНяk körцСeг 
tКrtoгott. OlвКn sгКvКk sгпrmКгnКk t le, mint К bankjegy, biгtosíték,célsгerű, cukrásг, 
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értelmiség, étlap, gyár, kedЯeгmény, léghajó, népsгerű, semleges, sorsjegy, sгabada-
lom, sгenЯedély, гáradék, гene stЛ. TolНв sгКvКinКk köгkeletűvц vпlпsпЛКn nКРв rцsгe 
volt КnnКk, СoРв VörösmКrtвvКl eРвütt  sгerkesгtette К εКРвКr TuНяs TпrsКsпР nц-
met–mКРвКr (18γő) цs mКРвКr–nцmet (18γ8) гseЛsгяtпrпt, Кmelвek СossгКЛЛ iН n пt К 
Сiпnвгя цrtelmeг  sгяtпrt pяtoltпk К mКРвКr nвelvСКsгnпlКt kцrНцseinek elНöntцsцЛen. 
TolНвnКk mК is СКsгnпlКtЛКn lev  újítпsКi pцlНпul Кг ábrándos, aggály, díjaг, döbbenet, 
engedély, éЯtiгed, h stett, mérleg, sгínhely, sгósгék, utánгat, гsebpénг stЛ. (Vö. FáBián 
198Ő: Őβ–Őγ.) A reformkor iНejцn К nвelvújítпs nКРвrцsгt К sгКknвelvekЛen folвt, s sгпmos 
sгя eгekЛ l került К köгnвelvЛe. εint FпЛiпn Pпl rпmutКtott (198Ő: Ő6), КliРСК írяk, 
költ k tКlпltпk ki Кг olвКn sгКvКkКt mint К tartály, l sгer, hordágy, kereskedelem, iгom 
stЛ. A РКгНКsпРi цlet reformkori sгяkinМsцnek КlКkulпsК uРвКnМsКk К sгКkmКi nвelv-
СКsгnпlКtЛяl kiinНulя sгяkцsгleti újítпsokrК utКl. εeРújult pцlНпul К köгlekeНцs sгя-
kincse: a pályaudЯar, Яonat, moгdony és a különféle alkatrészek neve is tanúsítja, hogy 
К nвelvСКsгnпlКt Л sцРes kínпlКtЛяl vпloРКtСКtott. A mozdony sгя пllКnНяsulпsК el tt 
a lokomotív megnevezéseként a Яontató, a sгállító műköny, a moгgony, a sгállító gép, 
a g гműköny és a g гsгekér is felЛukkКnt. Aг ipar, cipésг, fonógép, körг , sгobafest  
stЛ. sгКvКk olвКn mцrtцkЛen ЛeillesгkeНtek К termцsгetes sгяКlkotпs elemei köгц, СoРв 
nyelvújítási eredetüket nem is szokás számon tartani. A festany ’termцsгetes festцk-
КnвКР’, meszenyes és hamanyos sóskasó, illetve Яillanysó különЛöг  sгerves veРвüle-
tek megnevezéseként vagy a vaséleg ’roгsНК’ ellenЛen К meРРвökereseНni nem tuНя, 
sгintцn nem kis sгпmú elem körцЛe tКrtoгik. (Vö. FáBián 19őő: 167–ββ0.)

3. A nyelvújítás az önkényuralom éveiben
A mКРвКr nвelvСКsгnпlКt 18Ő9 utпn súlвos vesгцlвЛe került К nцmetesít  törek-

vцsek er teljes СullпmКiЛКn. A nцmet nвelvű köгiРКгРКtпs Кг 18ŐŐ-t l mпr СivКtКlos 
mКРвКr nвelvet ismцt iРвekeгett vissгКsгorítКni; К köгСivКtКlokЛК mКРвКrul nem tuНя 
tisгtvisel ket ültettek. 18ő6-ЛКn К kormпnвгКt Кгt is elrenНelte, СoРв К Рimnпгiumok-
ЛКn К tКnítпs nвelve minНenütt К nцmet leРвen. A pesti eРвetemen nцmetül цs lКtinul 
folвtКk Кг el КНпsok, К mКРвКr nвelvi tКnsгцk műköНцsцt felfüРРesгtettцk.

Ugyancsak megtorpantak azok a törekvések, amelyek a reformkortól a gazdasági 
élet nyelvét kívánták magyarrá tenni. Azoknak a vállalkozásoknak, amelyek a leigázott 
orsгпРЛКn Кг osгtrпk t ke iяkvпllКlКtКikцnt műköНtek, eг nem пllt цrНekцЛen; nem-
csak mérnökeik, hanem gyakran szakmunkásaik is idegenek voltak. Azoknak a német 
kцгműveseknek К nвelvi СКtпsпt, Кkik СivКtКlos ösгtönгцsre telepeНtek meР εКРвКror-
sгпРon, К műСelвek Лesгцlt nвelvцЛen meРjelen  nцmet mestersцРsгКvКk mцР К köгel-
múltЛКn is jeleгtцk. (δ. FáBián 1984: 52.) 

A εКРвКr TuНomпnвos AkКНцmiК, Лпr СivКtКlosКn nem osгlКttпk fel, nem folвtКt-
СКttК Кг КnвКnвelv fejlesгtцse цrНekцЛen meРkeгНett tevцkenвsцРцt. AЛЛКmКrКНt К sгяtпr-
sгerkesгt  munkК, meРtorpКnt К tuНomпnвok nвelvцnek mКРвКrosítпsК, s íРв К sгКknвel-
vek képtelenek voltak lépést tartani a tudományok Európa-szerte tapasztalható rohamos 
fejl Нцsцvel. Aг önkцnвurКlom цveiЛen Кг КlцltsпРпЛяl lКssКn mКРпСoг tцr  sгцpiro-
НКlom művelцse mellett К nвelvi ellenпllпs mпsik formпjК Кг újrК inНulя nвelvújítпs 
lett. Ennek leРújКЛЛ СullпmК f kцnt К termцsгettuНomпnвok цs Кг orvoslпs nвelvцnek 
mКРвКrítпsпrК törekeНett. A sгяРвпrtпsСoг СКгКiКs ЛuгРКlommКl Сoггпlпtя tuНяsok 
РвКkrКn МsКk К f  Мцlt tКrtottпk sгemük el tt, КггКl КliР-КliР tör Нtek, СoРв Кг új sгКvКk 
ЛeillesгkeНnek-e К mКРвКr sгяkцsгletЛe. 

Különösen СírСeНttц vпlt BuРпt Pпl tevцkenвsцРe. Aг oktКtяkцnt цs РвКkorlя or-
voskцnt eРвКrпnt nКРвrК ЛeМsült eРвetemi tКnпr К reformkorЛКn iРen sokКt tett К mКРвКr 
nвelvű orvoskцpгцsцrt цs К mКРвКr nвelvű tuНomпnвos köгцlet meРteremtцse цrНekцЛen. 
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εпr ekkor is lelkes цs merцsг nвelvújítя; К nevцСeг fűг Н  TermцsгettuНomпnвi sгя-
СКlmКг (18Őγ) lКpjКin töЛЛ eгer lКtinul цs nцmetül цrtelmeгett mКРвКr sгКksгя tКlпlСКtя, 
eЛЛ l minteРв eгernek  Кг КlkotяjК is. (A fennmКrКНtКk köгül ilвenek Кг adag, agy, 
bura, cseppfolyós, csipesг, dudor, földgömb, garat, hajlam, higany, légcs , ragály, ro-
Яar, sejt [f néЯ], sérЯ, tapasг, tüd Яésг stЛ.) 18ő7-Лen lцpett fel К sгяКlkotпsi elmцletцt 
kifejt  Sгócsintan (Ţsгó+csinálás+tan) Мímű цrtekeгцsцvel, Кmelвet К köгvцlemцnв 
renНkívül kritikusКn foРКНott. A ЛírпlКtok nem voltКk КlКptКlКnok; К hozány ’tКrtoгцk’, 
lemb (azaz leend  ember) ’mцСmКРгКt’, húsгúr (Ţhúsos és sгúr) ’kКktusг’-fцle КlК-
kulКtokКt – sгerг jük leРjoЛЛ sгпnНцkК ellenцre – К nвelvСКsгnпlКt nem foРКНtК Лe. 
(Vö. TolnAi 19β9: 17γ–17ő, l. mцР FáBián 198Ő: őŐ.) Nem voltКk különЛek К TolНв 
FerenМ цs GreРuss ÁРost sгerkesгtette Nцmet–mКРвКr tuНomпnвos műsгяtпr (18ő8) 
цs К termцsгettuНяs FriНvКlsгkв Jпnos prяЛпlkoгпsКi (186γ) sem. A hájdagos iггag, 
fertenyes érhártyasorv vagy az alkonyásг, íganc, sгöЯönc, sitár, kecsér, külény, lágyma 
stЛ. (Кг el ЛЛiek kяrtКni kifejeгцsek, Кг utяЛЛiКk rovКrnevek) К termцsгettuНomпnвos 
nyelvújítás tisztes törekvéseinek eltorzulását jelzik. A magyar szellemi élet 1848 utáni 
ЛцnultsпРпЛКn Сiпnвгott minН К köгvцlemцnв Лírпlя цrНekl Нцse, minН Кг iroНКlmi цlet 
kontrolljК, Кmelв К túlгпsoknКk СКtпrt sгКЛСКtott volnК. Nem МsoНпlkoгСКtunk Кгon, 
СoРв ennek Кг iН sгКknКk Кг újítпsКirК К kieРвeгцs utпni цvtiгeНekЛen Кг ortolяРiК 
újКЛЛ СullпmК követkeгett.

4. A szókincs gyarapításának módjai
EгúttКl ninМs leСet sцРünk КrrК, СoРв К nвelvújítяk sгяkinМsЛ vít  eljпrпsКirяl 

rцsгletesen sгяljunk, nem mell гСetjük КгonЛКn КгoknКk Кг esгköгöknek К röviН пt-
tekintését, amelyekkel alkalmazóik a magyar irodalmi és szakszókészlet gazdagítására 
törekedtek. (Vö. Bárczi 196γ: β69–γ10, TolnAi 19β9: β0Ő–β1γ.) A kцt f  sгяКlkotпsi 
mяН, К sгяkцpгцs цs К sгяössгetцtel köгül Кг el ЛЛi volt К РвКkoriЛЛ. Aг újítяk Кmellett, 
СoРв КlkКlmКгtпk Кг Кkkor eleven kцpг ket, felelevenítettek sгпmos, mпr elКvult tol-
НКlцkot, s t, új kцpг ket is kreпltКk. SгКЛпlвosКn КlkКlmКгott, különösen keНvelt kцp-
г kkel КlКkultКk pцlНпul К követkeг  sгКvКk: -asгt/-esгt: fogyasгt, mulasгt, menesгt, 
illesгt; -koгik/-keгik/-köгik: ajánlkoгik, sгórakoгik, építkeгik, segédkeгik; -ong/-eng/-
öng: borong, rajong, ömleng, dühöng; -ít: alakít, alapít, egyesít, laгít; -г: adományoг, 
tanulmányoг, Яéleményeг; -kodik/-kedik/-ködik: jeleskedik, kegyeskedik; -alom/-elem: 
bántalom, fogalom, moгgalom, értelem, sejtelem; -dalom/-delem: dörgedelem, forra-
dalom, irodalom; -al: Яonal, huгal; -ék: biгonyíték, ellenгék, érгék, indíték, jegyгék, 
késгülék; -dék: csapadék, löЯedék, гáradék; -lék: adalék, függelék, jutalék, osгtalék; 
-mány/-mény: állítmány, gyártmány, hagyomány, élmény, festmény, sütemény; -Яány/-
Яény: állЯány, biгonyítЯány, igaгolЯány, kiáltЯány, nöЯény, sгökeЯény; -at/-et: alakulat, 
árnyalat, cáfolat, jaЯaslat, füгet; -ékony/-ékeny: fogékony, gyúlékony, Яáltoгékony, fél-
tékeny, engedékeny; -atag/-eteg: roskatag, élЯeteg.

RцРen kiСКlt kцpг k felújítпsпvКl is sгпmos új sгпrmКгцkot СoгtКk lцtre: -ár/-ér: 
hordár, üгér; -ály/-ély: sгabály, tartály, engedély, sгenЯedély; -ány/-ény: nyitány, ter-
mény; -am/-em: dallam, sгólam, illem, ütem, üгem; -cs: labdacs, sгegecs. 

Új, sгКЛпlвos kцpг ЛokrokКt КlКkítottКk ki, illet leР СoггпjпrultКk kцpг Лokrok 
természetes keletkezési folyamatainak felgyorsításához: -sít: iúsít, meghiúsít, moг-
gósít, tanúsít, Яalósгínűsít, népsгerűsít; -гat/-гet: csontoгat, magгat, k гet, nöЯényгet; 
-ásгat/-ésгet: csillagásгat, sгobrásгat, méhésгet, gégésгet; -ias/-ies: nyárias, emberies, 
kísérteties, légies, népies; -iatlan/-ietlen: fériatlan, n ietlen. 

A kцpг ket КгonЛКn nem minНiР ereНeti sгerepükЛen КlkКlmКгtпk, íРв К nцvsгя-
Ляl nцvsгяt Кlkotя -ásг/-ésг kцpг t iРetövekСeг is СoггпkКpМsoltпk: építésг, történésг. 
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Aг iРцЛ l nцvsгяt lцtreСoгя -mány/-mény, -Яány/-Яény kцpг ket peНiР f nevekСeг il-
lesztve használták: okmány, jelЯény stЛ. Eгt К 19. sгпгКН vцРi nвelvtuНomпnв цs nвelv-
művelцs iРen sгiРorúКn ЛírпltК, noСК К mКРвКr kцpг k köгött К termцsгetes sгяКlkotпs-
ЛКn sem ritkК К СКРвomпnвosКn kett s sгerepű elem (pцlНпul: sгükség, de: bírság), ezért 
a nyelvújítók eljárását aligha ítélhetjük el. Az egykori kritikusokhoz képest ma már 
türelmeseЛЛen ítцljük meР Кг Кгonos sгяvцРek elvonпsпvКl kikövetkeгtetett kцpг ket, 
illet leР Кг ilвenekkel lцtreСoгott új КlkotпsokКt is. A nвelvújítпs iНejцn mestersцРesen 
Кlkotott kцpг k sгпrmКгцkКi Кг КlпЛЛi pцlНпk: -ag/-eg: adag, sгöЯeg, tömeg, üteg, kö-
teg, anyag, jelleg, össгeg; -nc: fegyenc, kegyenc, udЯaronc, újonc; -da/-de: cukrásгda, 
fonoda, iroda, járda, nyomda, óЯoda, sütöde; -tyú/-tyű/-ttyú/-ttyű: fogantyú, billentyű, 
dugattyú, sгiЯattyú, tolattyú; -nok/-nök: hiЯatalnok, гsarnok, mérnök, elnök, hírnök. 

A kцpгцsСeг kцpest К 18. цs К 19. sгпгКН forНulяjпn jяvКl keveseЛЛ össгetett sгя цlt 
К mКРвКr nвelvЛen, mint nКpjКinkЛКn. лppen ennek Кг iН sгКknКk К nвelvtКnírяi iРвel-
tek föl Кг össгetцtelek РвКkoriЛЛп vпlпsпrК, цs К jelensцРet sokКt íРцr , КННiР nem elцР-
Рц kiКknпгott leСet sцРkцnt tКrtottпk sгпmon (vö. FáBián 198Ő: 60–61). Aг újonnКn 
Кlkotott össгetett sгКvКk köгött sгпmos, К korпЛЛi spontпn КlКkulКtok mintпjпt követ  
példát találunk: így a folyóirat, hullócsillag, helyesírás, gyorsírás, baloldal (politikai 
műsгяkцnt), dombormű, sгabadelЯű, Яígjáték, jelenkor, egykedЯű, kétéltű, ábrándЯilág, 
alkonypír, állkapocs, anyanyelЯ, csatatér, égöЯ, földrajг, földműЯelés, hely rség, rend r, 
betűsгed , h mér , karöltЯe, alvajárás szavakat. 

Az összetételek számának hirtelen növekedéséhez hozzájárult a német nyelvi ha-
tпs is. A nцmetЛen  – К mКРвКrrКl ellentцtЛen – nem sгokКtlКn iРet  цs f nцv össгe-
kapcsolása. Ezt az eljárást a magyar nyelvújítók is követték, és német mintára számos 
ún. igetöves összetételt alkottak, például: Schie pulЯer: l por, Schie scharte: l rés, 
Schie аaffe: l fegyЯer. Olвkor Кг el tКР nem цl  iРe, СКnem kikövetkeгtetett sгяРвök: 
Heilmittel: gyógysгer. Az így keletkezett összetett szavak számát az analógia is növelte: 
a l sгer, laktanya, látcs  mпr nцmet el гmцnвek nцlkül jött lцtre. Aг új össгetцteli el-
jпrпs, Лпr sгпmos pцlНпjК mК is цl (íРв jármű, gyufa, tápérték, hordágy, kötsгer, kötbér, 
lakbér, rakpart), termцsгetes el гmцnвek Сíjпn nem tuНott meРСonosoНni.

εпs, ritkпЛЛ sгяКlkotпsi mяНok is sгerepet kКptКk К nвelvújítпs esгköгtпrпЛКn. 
Gyakori volt a szóképzéssel ellentétes szóalkotási mód, az elvonás. Ez azt jelenti, hogy 
К kцpг nek ítцlt sгяvцРг Нцsek elСКРвпsпvКl, К meРmКrКНt sгяrцsгnek új jelentцst КНvК 
hoztak létre új alapszót. Így keletkeztek például a dac, dölyf, hiány, iгom, kaland, kel-
lem; gyönyör, isгony, nyomor; alkony, icam, fohásг, esгme, sгemle, séta, Яiгsga stЛ. sгК-
vКk. Eгen К mяНon mпr К nвelvújítпs el tt is sгпmos sгя jött lцtre (pцlНпul: fütyülρfütty, 
kapálρkapa). Olвkor nem is könnвű elНönteni, СoРв eРв-eРв elvonпs termцsгetes fo-
lyamat eredménye-e vagy tudatos szóalkotás. 

A szócsonkítás célja nem új szó létrehozása volt, hanem az, hogy a túlságosan 
СossгúnКk ítцlt sгКvКkКt joЛЛ СКnРгпsúvп, „költ iЛЛц” teРвцk. ÍРв keletkeгtek К diadal, 
árny, köpeny, perc, cég, cikk, gép, remény stЛ. sгКvКk korпЛЛi terjeНelmeseЛЛ vпltoгКtК-
ikЛяl nКРвjпЛяl olвКn mяНon, КСoРвКn К mКi nвelvi labor, prof-féle csonkult változatok. 
(Vö. FáBián 1984: 60.) 

A sгяössгevonпs eljпrпsпvКl kцt vКРв töЛЛ sгя НКrКЛjКiЛяl пllítottКk össгe új sгяt. 
Így keletkezett a cs r (Ţ cs  + orr), könnyelmű (Ţ könnyű + elméjű), lég (ŢleЯeg  + 
ég), robar majd roЯar (Ţ roЯátkolt + barom), higany (Ţ híg + anyag) stЛ. Bпr Кг íРв 
lцtrejött sгКvКk töЛЛsцРe kцrцsгцletű volt, eРв rцsгüket, köгöttük К fenti pцlНпkКt is 
ЛefoРКНtК К nвelvСКsгnпlКt, mКjН Кг ún. moгКiksгКvКkЛКn (pцlНпul: Gelka, rocsó ’ro-
СКmМsяnКk’) újКЛЛ keletkeгцsű Кlkotпsok mintпjКkцnt is sгolРпltКk. 
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A nyelvújítók elavult szavak felújításával és nyelvjárási szavaknak irodalmi nyelvi 
СКsгnпlКtпvКl is РКгНКРítottпk К sгяkinМset. Aг els kцnt említett eljпrпs ereНmцnвe Кг 
aggastyán, ajánlat, áradat, bakó, éЯ, fegyelem, iker, lomb, tartalom, Яerseny stЛ. Olвkor 
a régi jelentést módosították: például: alak (R. ’ЛпЛu’), agy (R. ’koponвК’) stЛ. 

A nвelvjпrпsi sгКvКk sгцleseЛЛ elterjesгtцsцre Кг КНott leСet sцРet, СoРв К mКРвКr 
НiКlektusok lцnвeРesen kevцsЛц különЛöгtek eРвmпstяl, mint sok mпs eurяpКi nвelv 
területi vпltoгКtКi. Aг írяk-költ k törekeНtek КrrК, СoРв sКjпt nвelvjпrпsuk sгяkinМsцt 
sгerepeltessцk iroНКlmi КlkotпsКikЛКn, tovпЛЛп sгяРвűjtemцnвekЛen, sгяtпrКkЛКn is 
nцpsгerűsítettцk К tпjsгКvКkКt. ÍРв került pцlНпul Кг iroНКlmi nвelvЛe Кг aЯatkoгik, ba-
rangol, betyár, burgonya, csalit, cserkésгik, csökönyös, csuk, doboг, füгér, hullám, inda, 
meder, pata, repkény, róna, tesped stЛ.; olвkor К nвelvjпrпsitяl eltцr  jelentцsЛen: Кг 
ázalék ereНetileР ’f гelцk’, К páholy ’sгцnКtКrtя rekesг’, К bútor ’ЛКtвu’ jelentцsű volt. 

A múlt századi ortológia hatására még ma is találkozhatunk azzal a vélekedéssel, 
СoРв К nвelvújítпst К sгКЛпlвtКlКn sгяКlkotпsok цs К túlnвomяrцsгt Сelвtelen, kimяНolt 
sгяkinМsЛ vít  eljпrпsok jellemгik. Eггel sгemЛen, mint К ЛemutКtott pцlНпk is jelгik, 
К nвelvújítяk РвКkorlКtК töЛЛnвire spontпn mяНon lцtrejött pпrСuгКmos КlКkulКtokkКl 
vКРв nвelvtörtцneti el гmцnвekkel is iРКгolСКtя. A köгnвelvi СКsгnпlКtЛК КkКНпlвtКlК-
nul Лeцpült sгКvКknКk К sгпmК soksгorosКn meРСКlКНtК КгoknКk К sгokКtlКnsпРuk miКtt 
feltűn  КlkotпsoknКk К sгпmпt, melвeknek folвtonos felemleРetцse К nвelvújítпst eРв 
iН re ismцt kцtes СírЛe СoгtК. VКlяjпЛКn К nвelvújítпs mцrleРe nemМsКk К sгяkinМs nКРв 
mцrtцkű РвКrКpítпsК miКtt keНveг , СКnem К sгяkцsгlet tovпЛЛi termцsгetes РвКrКpoНп-
sпnКk ösгtönгцse sгempontjпЛяl is.
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Megjegyzések a magyar igerendszer 17. századi történetéhez 

1. GвКkori цs okkКl СКllСКtя meРпllКpítпs, СoРв К köгцpmКРвКr kor s Лenne К 17. 
sгпгКН К mКРвКr nвelvtörtцnetnek К korпЛЛi iН Сöг kцpest kevцssц kutКtott sгКkКsгК. 
Bпr „A mКРвКr nвelv törtцneti nвelvtКnК” köгцpmКРвКr kori rцsгцnek folвКmКtЛКn lцv  
munkпlКtКi К jelгett Сiпnвt remцlСet leР СКmКrosКn enвСítik mКjН, inНokolt, СoРв К 
rцsгletkutКtпsok is Кг eННiРinцl nКРвoЛЛ iРвelmet sгenteljenek e sгпгКН nвelvпllКpotп-
nak (vö. puszTAi 1999: 380, sárosi 2003: 444). Erre ösztönözhet az egykorú magyar 
nвelvű emlцkКnвКР felsгКporoНпsК, s К korsгerű КНКttпrКk, sгöveРkiКНпsok sokКsoНпsК is.

TКnulmпnвom КnвКРпt eРв МsКknem fцl цvsгпгКННКl eгel tt puЛlikпlt, К ilolяРiКi 
követelmцnвeknek mК is mКrКНцktКlКnul meРfelel  sгöveРРвűjtemцnвЛ l, К VКrРК EnНre 
sгerkesгtette ÚrisгцkЛ l, köгeleЛЛr l КnnКk PпpК vпrosпСoг kötСet  irКtКiЛяl vпlКsгtot-
tam (vArgA 19ő8). (Aг КНКtok köгlцsцt К mellцkjelek tekintetцЛen nвomНКi okokЛяl 
eРвsгerűsítettük.) Aг 16β0 цs 167Ő köгött tКrtott 7Ő per КnвКРпt tКrtКlmКгя korpusг 
(Úrisгцk ő08–6γő) Кг iН sгКk СivКtКlos írпsЛelisцРцnek olвКn, túlnвomяrцsгt mКРвКr 
nвelvű НokumentumК, Кmelв sokfцle viгsРпlКtrК kínпl leСet sцРet. AnnКk, СoРв viгs-
РпlяНпsКim eгúttКl Кг iРцk eРвes kцrНцseire irпnвulnКk, К követkeг  К mКРвКrпгКtК: e. 
ABAFFy erzsÉBeT-nek  „A mКРвКr nвelv törtцneti nвelvtКnК” II/1. kötetцЛen olvКsСКtя 
tКnulmпnвК КггКl, КСoРвКn Кг яmКРвКr kor mпsoНik felцnek iРeiН - цs iРemяНСКsг-
nпlКtпt, Кг eЛЛen nвomon követСet  lКtin СКtпst цs funkМionпlis НifferenМiпlяНпst, vК-
lКmint К СКsгnпlКti vпltoгКtok КrпnвКit ЛemutКtjК (199βК: 1ő1–181), sгinte felСívjК Кг 
olvКsяt КrrК, СoРв К jelensцРek КlКkulпsпt – Кkпr eРв-eРв sгöveРfКjtпt, illet leР eРв-eРв 
jelensцРМsoportot kivпlКsгtvК – tovпЛЛ kövesse Кг iН Лen. Aг úrisгцki irКtok ilвen viгs-
gálatra nagyon is alkalmasak.

UРвКnКkkor К 17. sгпгКНЛКn mпr nem eРв olвКn mКРвКr РrКmmКtikК пll renНel-
keгцsre, Кmelв pКrКНiРmКtпЛlпгКtКivКl köгvetlenül is Сírt КН Кrrяl, milвennek lпttпk К 
nвelvet nemМsКk СКsгnпlя, СКnem tuНКtosКn is sгemlцl  РrКmmКtikusok Кг eРвkorú 
mКРвКr iРerenНsгert. A CorpGr. forРКtпsК mellett szAThmári isTvánnak e nyelvtano-
kКt felНolРoгя monoРrпiпjК (szAThmári 1968) jelent s mцrtцkЛen seРíti К tпjцkoгя-
Нпst eгekЛen К forrпsokЛКn. Aг яmКРвКr kori Сelвгettel eРвЛevetve (НiКkrяn Кspektus), 
illet leР К nвelvtКnokЛяl sгerгett informпМiяk КlКpjпn (sгinkrяn össгevetцs) Кг úrisгцki 
КnвКР jelensцРei plКsгtikusКЛЛКn jelennek meР, mintСК МsКk önmКРukЛКn sгemlцlnцnk 
ket. A kivпlКsгtКnНя jelensцРek-jelensцРМsoportok meРСКtпroгпsпЛКn К sгöveР mellett 

ugyancsak támaszkodhatunk e. ABAFFy és szAThmári megállapításaira.
A viгsРпlt jelensцРek К követkeг k: Aг iРei pКrКНiРmК КlКkjКi köгül К -t jeles múlt, 

határozott ragozás E/3., az általános ragozás T/3. alakjai, az ún. sajátos ragozású igék 
kijelent  mяН, jelen iН  E/γ. КlКkjКi; Кг ikes rКРoгпs пllКpotК; Кг iРeiН k цs iРemяНok 
kцrНцskörцЛ l К jöv  цs К múlt iН  kifejeг esгköгei, illet leР К lКtin СКtпs sгerepe К 
múlt iН k, vКlКmint К feltцteles mяН КlКkjКinКk СКsгnпlКtпЛКn. 

A jeРвг könвvek К 17. sгпгКНi СivКtКlos írпsЛelisцР НokumentumКi, КmelвekЛen 
eРвüttesen kell sгпmolnunk К lКtin СКtпssКl, vКlКmint Кг írott цs К Лesгцlt nвelvre jellemг  
magyar nyelvi sajátosságok jelenlétével. Köztudomású, hogy a latin nyelv használata 
eЛЛen Кг цvsгпгКНЛКn пtСКtottК К mКРвКr köгцletet, s СКtпsК nemМsКk К persгöveРek 
sгяkцsгletцЛen, СКnem eРвes, lКtin mintпt követ  iРeКlКkok РвКkorisпРпЛКn is meРnвil-
vпnul. (Err l rцsгleteseЛЛen l. Кг eРвes jelensцРek ЛemutКtпsКkor.) 

Ami Кг írott цs К Лesгцlt nвelvi elemek meРjelenцsцt illeti, Кг el ЛЛiek elvileР К pe-
res eljпrпsnКk К „СКtяsпР” meРnвilКtkoгпsКiСoг, teСпt К tпrРвКlпsnКk К tцnвпllпst köгl , 
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К vпНКt meРfoРКlmКгя цs Кг ítцletet tКrtКlmКгя rцsгleteiСeг, Кг utяЛЛiКk Кг Кlperesek, 
illet leР К tКnúk vКllomпsКiСoг kötСet k. A Pпpпn kelt persгöveРekЛen КгonЛКn ritkпk 
Кг eРвenes iНцгetek; Кг els  цs mпsoНik sгemцlвű iРeКlКkokКt К jeРвг könвvekЛen 
töЛЛnвire пtírjпk füРР  ЛesгцНre, teСпt γ. sгemцlвre. Aг Кrпnвok repreгentпlпsпrК Кг 
16β0–16ββ köгött kelt irКtokЛяl – 19 jeРвг könвv – Кг 1. sг. mellцkletЛen tКlпlСКtя 
össгesítцst kцsгítettem. Aг elosгlпs СКsonlя К töЛЛi irКtЛКn is; minНössгe eРв olвКn, 
16ő1-Лen kelt jeРвг könвv vКn (Úrisгцk ő7Ő–ő90), Кmelв К különЛöг  vissгКцlцsekkel 
vпНolt НeveМseri uНvКrЛírя 60 (!) vпНpontrК reКРпlя vцНekeгцsцt vцРiР E/l. sгemцlвЛen 
köгli. A jelгett ok miКtt eРвes, К pКrКНiРmК 1. vКРв β. sгemцlвű КlКkjКiСoг köt Н  jelen-
sцРekre К korpusг terjeНelmes voltК ellenцre eРвпltКlпn ninМs pцlНК. ÍРв – Лпrmennвire 
lцnвeРesek is volnпnКk К perirКtok nвelvпllКpotпnКk meРítцlцse sгempontjпЛяl – nem 
vizsgálhatók az sz-sгel Л vül  v tövű iРцk jelen iН , пltКlпnos rКРoгпs E/β. sгemцlвű 
el forНulпsКi, К feltцteles mяН СКtпroгott rКРoгпs T/l. sгemцlвű КlКkjКi, s Кг КnвКР КlКp-
ján lehetetlen véleményt formálni a felszólító mód Яárj з Яárjál, Яárd з Яárjad-féle 
kett s КlКkjКinКk Сelвгetцr l, КrпnвКirяl is.

2. Aг iРeКlКkok köгött teСпt kevцs olвКn pцlНпnk vКn, Кmelвr l meРКlКpoгottКn 
monНСКtjuk, СoРв К Лesгцlt nвelv vКРв цppen К Нunпntúli nвelvjпrпs jelensцРe. εцРis 
ilвennek tekintСet k КгonЛКn К СКtпroгott rКРoгпs, kijelent  mяН E/γ. sгemцlвű követ-
keг  pцlНпi: 16β0: kв агth  (510), 1622: аteŏtte  (524), 1624: t tt  (őγ7) stЛ., Кme lвek 
К teljes пllomпnвnКk minteРв neРвeНцЛen (10 pцlНК : γŐ ellenpцlНК) tКlпlСКtяk meР. A 
jelensцР, К lКЛiпlis illesгkeНцs eРвik esetekцnt Кг яmКРвКr korЛКn МsКk К HusгitК BiЛliК 
kяНeбeiЛen, köгülük is leРinkпЛЛ К BцМsiK.-Лen (vö. e. ABAFFy 199βЛ: β01) mutКt-
СКtя ki. Aг újmКРвКr kori nвelvjпrпsokЛКn peНiР (К Лirtokos sгemцlвjelгцs СКsonlяКn 
reКliгпlяНя КlКkjКivКl eРвütt) nвuРКt-Нunпntúli sКjпtsпР. Aг úrisгцki irКtokЛК nвilvпn 
PпpК цs körnвцke Лesгцlt nвelvцЛ l került, КСol – Кг ö-гцs mпs jelensцРeivel eРвütt – К 
nвelvjпrпsРвűjtцsek meРinНulпsК яtК КНКtolСКtя (vö. zsilinszky 1999: 344).

3. A -t jeles múlt пltКlпnos rКРoгпs T/γ. sгemцlвЛen К maradtak : maradtanak típusú 
КlКkok köгül minНkett  meРtКlпlСКtя, Нe Кг utяЛЛiКk vКnnКk töЛЛsцРЛen; például 1620: 
uetettenek, sгenuettenek (509), 1622: uetkeztenek (őγβ) stЛ., СКsonlяkцppen a feltételes 
múltЛКn; 16β0: te ttenek uolna (509), 1622: montenek volna (522). Ellenpéldák: 1620: 
chelekettek (509), 1621: Яetŏttek (517), 1622: akartak (őββ), illet leР 16β0: te ttek uolna 
(ő09). – A teljesen felНolРoгott leРkorпЛЛi 19 perirКtЛКn ββ СossгКЛЛ КlКkkКl 10 rövi-
НeЛЛ пll sгemЛen, цs К -nak/-nek rКРos vпltoгКt túlsúlвК jellemг  К töЛЛi persгöveРre is.

Ami a jelenség diakrón összefüggéseit illeti, az általános ragozás T/3 alakjának 
-nak/-nek rКРjК К kцsei яmКРвКr korЛКn keгНett К pusгtК -k rovпsпrК К múlt iН Лen is 
elterjeНni. A kяНeбírяk РвКkorlКtпЛКn jяl meРiРвelСet  К jelensцР tцrnвerцse, ugyanak-
kor К SгКЛпМs viКНКlпЛяl teljesen Сiпnвгik (vö. e. ABAFFy 199βЛ: β01). A 17. századi 
grammatikusok közül szenczi molnár AlBerT és pereszlÉnyi pál mindkét alakkal 
sгпmol (CorpGr. 18ő, Ő8Ő); komáromi csipkÉs utal ugyan a rövid alakok meglétére, 
Нe пltКlпЛКn К -nak/-nek rКРos formпt СКsгnпljК (CorpGr. γ79, γ8β), kövesdi pál nyelv-
tКnпЛКn МsКk К СossгКЛЛ КlКk sгerepel (CorpGr. ő6Ő). лrНekessцРkцnt meРemlítСet , 
СoРв Komпromi Csipkцs К СossгКЛЛ КlКkokКt tКrtottК ereНetiЛЛnek, К röviНeket össгe-
vonпssКl vКРв elíгiяvКl mКРвКrпгtК (CorpGr. γ7β).

4. Az ún. sajátos ragozású igék közül a létige, valamint az sz-sгel Л vül  v tövű 
iРцk kijelent  mяН, пltКlпnos rКРoгпs E/γ. КlКkjКi eРвКrпnt -n sгemцlвrКРosКk; 16β1: 
„eг МКusК Кг vr ŏ NРК ioЛЛКРiК ellen uagion” (ő1Ő); 16β8: „СК mi keresete leszen” 
(őő8); 16ő1: „ЛiгonsКРot teszen” (ő8Ő); 16ő6: „mКsuК el viszön” (593). Ezek mind a 
kцsei яmКРвКr kor КНКtКiЛКn (vö. e. ABAFFy 199βЛ 19γ–197), minН К РrКmmКtikпkЛКn 
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СКsonlя КlКkЛКn tКlпlСКtяk, Лпr szenczinél a lesz is el forНul (CorpGr. ββ8); l. К β. sг. 
mellékletet is. Említést érdemel az is, hogy a van alak jelenlegi ismereteink szerint 
szenczi 160Ő-es lКtin–mКРвКr sгяtпrпnКk Amázones és Gáгeus sгяМikkцЛen jelenik 
meР leРkorпЛЛКn. – A megy jelen iН  E/γ. КlКkjпrК ninМs pцlНК; Лпr Кг iРe – önmКРпЛКn 
цs iРeköt s vпltoгКtКiЛКn is – meРleСet sen РвКkori К persгöveРekЛen, el forНulпsКi 
f kцnt felsгяlítя mяНúКk, illet leР múlt iНejűek. A jön minНkцt vпltoгКtЛКn el forНul; 
1622: „haza nem je ” (524), 1657: ki jün (598). A nincsen : nincs és a sincsen : sincs 
pпrokЛяl Кг úrisгцki sгöveРekЛen К СossгКЛЛ КlКkok К РвКkoriЛЛКk (γ:β, illet leР γ:1 
КrпnвЛКn), Кг К mКrkпns különЛsцР КгonЛКn, Кmelв e. ABAFFy vizsgálatai szerint (vö. 
199βЛ: 196) К СossгКЛЛ КlКkok jКvпrК К kцsei яmКРвКr kor kяНeбeiЛen tКpКsгtКlСКtя, К 
perirКtokЛКn nem mutКtkoгik. PцlНпk: 16β0: „ninch mit tennвeok” (ő09) з 16ββ: „eРieЛ 
sгКЛКНsКРunk ninchen” (őβγ); 16β0: „СКtСКlmok sinchen arra” (509) ~ 1628: „ez máso-
dik I-nak sincz vallasanak semmi helie” (562).

5. Bár nem minden alakjára található példa, az adatok azt jelzik, hogy az ikes ra-
Рoгпs teljes цpsцРЛen meРvКn К persгöveРek nвelvцЛen; 16ő1: „nem emlekezem rea” 
(ő8β); 16β0: „Кг mutatódik ki” (ő09); tartozik (ő1Ő); 16ββ: „eskwdgiek meРС” (őβő); 
1624: „hogy ... karok ne teŏrtenniek” (őγ8); 16ββ: „Кг Нominus mКРistrКtus nem tar toz-
nek” (őβő); „Кг vКrКs meРС nem fogyatkoznek” (531). 

Aг el гmцnвeket tekintve К kцsei яmКРвКr kor kяНeбeiЛen els sorЛКn Кг ikes 
rКРoгпs terjeНцse, korпЛЛКn nem ikes iРцknek ikessц vпlпsК К jellemг  tenНenМiК; К 
Лomlпs jeleivel МsКk elvцtve leСet tКlпlkoгni (vö. e. ABAFFy 199βЛ: βββ). A 17. sгпгК-
Нi nвelvtКnokЛКn Кг ikes rКРoгпsnКk külön tпЛlпгКtЛКn vКlя ЛemutКtпsпvКl molnár 
AlBerT-nцl (vö. CorpGr. β07) цs pereszlÉnyi-nцl (vö. CorpGr. Ő97–Ő99) tКlпlkoгСК-
tunk, kövesdi pál kivцtelцvel КгonЛКn minНeРвik nвelvtКnírя „sгinte mКrКНцktКlКnul 
helyesen él vele” (szAThmári 1968: 348). kövesdi gyönyörködök, esгek, isгok példái, 
illet leР Кг К mяН, КСoРвКn Кг esгem, isгom vпltoгКtokКt mКРвКrпггК (vö. CorpGr. ő68) 
КrrК utКlnКk, СoРв ennek К РrКmmКtikusnКk К nвelvСКsгnпlКtпЛяl Сiпnвгott Кг ikes rК-
Рoгпs. Eг meРer síti Кгt К vцlekeНцst (vö. szAThmári 1968: 348), hogy a középmagyar 
korЛКn Кг ikes rКРoгпs vissгКСúгяНпsК nвuРКton keгН Нött meР, s onnКn terjeНt tovпЛЛ. 
Ugyancsak kövesdi-nцl КгonЛКn К sгenveН  rКРoгпs tпЛlпгКtКiЛКn meРtКlпlСКtяk Кг 
ikes rКРoгпs sгemцlвrКРjКi (CorpGr. ő70: Sгerettettetem, fгerettettetel, -tetik, 571: Ol-
Яastattatom, -tol, -tatik). A sгenveН  rКРoгпs – termцsгetsгerűleР МsКk Кг írott nвelv 
eРвes vпltoгКtКiЛКn – tКlпn konгervпltК, пm eРвsгersminН К Лesгцlt nвelvt l eггel el is 
szigetelhette az ikes ragozású alakokat. 

Aг ikes rКРoгпs СКsгnпlКtК К viгsРпlt korpusгЛКn is РвКkrКn köt Нik К sгenveН  iРe-
КlКkokСoг; eгek Кг irКtok tцnвпllпst ismertet , illet leР Кг ítцletet meРfoРКlmКгя rцsгle-
teiЛen iРen sгпmosКk; 16β1: kiuantatik (ő19); ki nem bochattatik (őβő); 16β0: „Нiokon 
conuincaltassek” (ő11); 16ββ: „[К СКРвКtцk] eló adassek” (őβ7); 16β1: „sгКЛКНsКРС 
adattatnek... nekj” (ő18); 16β8: „uКlКki ... megh bantatnek” (560). Olykor a szöveg 
meРfoРКlmКгяjК Мselekv kцnt inНulя monНКtot is sгenveН  пllítmпnnвКl fejeг Лe; 167Ő: 
„KыvКnniК Кгert eгen A, СoРв К meРС īrt Лort es tikokКt [termцsгetЛen vКРв nКpi цr tц-
kцn] eгen I-tul meРС iteltessenek” (635). 

Aг 16ő6–1671 köгötti sгöveРekЛen К büntet iРe sгenveН  iРekцpг s КlКkjК helyett 
eЛЛen К funkМiяЛКn vissгКСКtя kцpг s sгпrmКгцk tКlпlСКtя; 16ő6: meg bűntetodgiek 
(ő9γ); 1671: megh büntete giek (603). Említést érdemel, hogy a szintetikus alakok mel-
lett eРвetlen –uРвКnМsКk К kцs ЛЛi irКtokЛяl vКlя – КНКtЛКn analitikus, tehát az ikes 
rКРoгпssКl mпr kКpМsolКtЛКn nem lцv  sгenveН  КlКk is el forНul; 16ő7: „meg uolt pa-
ranczolua” (598).
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6. Aг iРeiН k СКsгnпlКtпnКk КlКkulпsпvКl kКpМsolКtЛКn К jöv  iН  kifejeг esгkö-
гeit цs К múlt iН k Сelвгetцt viгsРпltКm. 

A jöv  iН  sгerepkörцЛen К persгöveРekЛen követkeгetesen К jelen iНejű iРeКlК-
kot КlkКlmКггпk; pцlНпul 166Ő: „КНРвon neРв köЛöllel, kit ǀ jövenН Лen ... bé vétett 
iгettцsцЛen” (619–6β0). εцР К futurum sгerepre utКlя СКtпroгяsгяk is ritkпk К mon-
НКtokЛКn; К holnap, majd, nemsokára-féle leбцmпk pцlНпul СiпnвoгnКk К persгöveРek 
sгяkцsгletцЛ l. Aг, СoРв К jelen iНejű iРeКlКkoknКk mi К tцnвleРes funkМiяjК, töЛЛnвire 
К sгöveР lineпris össгefüРРцseiЛ l, visгonвlКР tпР sгöveРkörnвeгetЛ l Нerül ki; pцlНпul 
1622: „Azért mostis ki bochattatik (jelen), es К minem  tСe ruent ot kin tesznek (jöv ), 
azt hozzak be (jöv )” (őβŐ). –Ismeretes, СoРв К jöv  iН  КnКlitikus formпjК mпr К JяkКi-
kяНeбЛen КНКtolСКtя (vö. e. ABAFFy 1992a: 135), a korai grammatikusok között azon-
ЛКn jяsгerцvel geleJi kATonA Кг eРвetlen (vö. CorpGr. γβ1), Кki СКtпroгottКn nвilКt-
koгik Кrrяl, СoРв К jöv  iН  kifejeг esгköгe Кг -and/-end iН jel mellett К fog segédige. 
Hivatkozhatunk sylvesTer János töЛЛsгör iНцгett pцlНпjпrК is, Кki РrКmmКtikпjпnКk 
pКrКНiРmпi köгött nem sгerepelteti, ЛiЛliКforНítпsпЛКn цs nвelvtКnпnКk mпs Сelвцn vi-
szont használja a fog-os alakokat (vö. e. ABAFFy 199βК: 1γő, 168). HК КlКposКЛЛКn 
meРviгsРпljuk К töЛЛi korКi nвelvtКnt, Кгt tКpКsгtКljuk, СoРв К pКrКНiРmпk sorКiЛяl 
ugyan hiányoznak az analitikus formák, az igékkel kapcsolatos megjegyzéseik között 
КгonЛКn molnár AlBerT, pereszlÉnyi pál és kövesdi pál egyaránt megemlítik ezt 
К leСet sцРet is (vö. CorpGr. 179, Őő9, ő69). 

лrНemes volnК К kцrНцst МцlгottКn Рвűjtött, nКРвoЛЛ КНКtЛпгison is meРviгsРпlni 
КЛЛяl К sгempontЛяl, СoРв vКlяЛКn Кгonos цrtцkű РrКmmКtikКi sгinonimпk voltКk-e К 
seРцНiРцs цs К jelen iН vel kifejeгett КlКkok, nem mutКtkoгik-e Кг el ЛЛieknek moНпlis 
(pцlНпul sгпnНцkossпРot vКРв ЛiгonвossпРot kifejeг ) funkМiяjuk, Кmelв rцsгЛen mК-
РвКrпгСКtnп ritkпЛЛ el forНulпsukКt is. Aг К fog segédigével alkotott igealak, amely az 
eРвik persгöveР mellцkletцЛen, eРв fКlu joЛЛпРвКinКk pКnКsгlevelцЛen tКlпlСКtя, erre 
enРeН követkeгtetni; 16ő1: „εert el СiНРвe Кгt NКРoН [NКРвsпРoН], СoРв mi eгt semmi 
nemü uttКl el nem viselСettвűk, mКstis meР’ nвomorottunk es el pusгtultunk, Нe tisгerte 
inkпЛЛ meР’  fogunk nyomorodni es el pusгtulni” (ő7β). Itt К ЛiгonвossпР СКnРsúlвoгпsК 
leРКlпЛЛ КnnвirК er s, СК nem er seЛЛ, mint К jöv  iН re vКlя utКlпs.

7. A múlt iНejű КlКkok köгött пltКlпnosnКk monНСКtя К -t jeles alakok használata 
minНen funkМiяЛКn, íРв КгokЛКn К sгerepkörökЛen is, Кmelвeket korпЛЛКn Кг -á/-é je-
les, ún. elЛesгцl  múlt töltött Лe. (Eг utяЛЛi К köгцpmКРвКr kor sorпn пltКlпЛКn visг-
sгКsгorul, Нe СКsгnпlКtК Кг írott nвelvЛen eРвпltКlпn nem pцlНпtlКn Кkkor sem; К PпpК 
vпrosпСoг köt Н  εКrtonfКlvКв Imre 1ő8ő-ös emlцkirКtпЛКn pцlНпul Кг enвinРi Török 
МsКlпН sгolРпlКtпЛКn eltöltött esгtenН k leírпsпrК követkeгetesen eгt КlkКlmКггК.) 

A perirКtokЛКn minНössгe kцt КlkКlommКl tКlпlunk pцlНпkКt Кг elЛesгцl  múltrК; 
minН К kцtsгer К sгöveРnek „НrКmКturРiКi” sгempontЛяl fontos Сelвцn. EРвik esetЛen 
eРв tКnúvКllomпsЛКn КnnКk tisгtпгпsК kКpМsпn, СoРв eРв puskК sгпnНцkos emЛerölцsi kí-
sцrlet esгköгe vКРв vцletlen ЛКleset el iНцг je volt-e. A kцrНцses rцsгlet: 1660: „Monda 
ā sгolРК Кг urпnКk: εeР СКlsг örНöРС lölkū. HКsonlo sгitkokkКl sгiНuКn eгen fКtenstis, 
csak pattanĕk a puska, találá КРīekЛКn lüni Кг urКt” (610). Aг К kцt monНКt, Кmelвnek 
állítmánya -á/-é jeles múlt iН Лen vКn, minteРв köгrefoРjК К vпНlott min sítцse sгem-
pontjпЛяl lцnвeРes, fenвeРetцst цs sгitkoгяНпst tКrtКlmКгя iНцгetet. A mпsik pцlНпЛКn 
К per tпrРвК kevцsЛц komor, Нe súlвosnКk ítцlt törvцnвsцrtцs: К vпНlottКk – mКРuk is 
К МsiгmКНiКМцС tКРjКi – fonНorlКtos mяНon meРsгereгtцk К МцСlпНК kulМsпt, s Кгt ön-
kцnвesen mКРuknпl tКrtottпk. CselekeНetükkel – melвnek inНítцkКi nem tпrulnКk fel – 
КkКНпlвoгtпk К МцС műköНцsцt, s eггel К sгerveгetnek kпrt okoгtКk. A -t jeles múltЛяl 
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-á/-é jelesre vКlя пtvпltпs eг esetЛen К Мselekmцnв követkeгmцnвeinek ЛemutКtпsпСoг 
kötСet ; 1660: „Кг te Л МСцСЛeli mesterek mКРok sгКЛКНsпРпuКl nem élhetenek, hanem 
megh fosztattatának sгКЛКНsКРКtul [= sгКЛКНsКРoktul]” (611). – A jelensцРre neСцг mК-
РвКrпгКtot КНni. A sгöveР lejeРвг je tКlпn eггel kívпntК kiemelni К -t jeles múltЛКn el -
КНott esemцnвsorЛяl Кг üРв meРítцlцse sгempontjпЛяl különösen fontos moггКnКtokКt.

8. A múltiН renНsгer tКpКsгtКlСКtя eРвsгerűsöНцse mellett К persгöveРekЛen töЛЛ 
olвКn iРei КlКk is vКn, Кmelв К lКtin nвelv СКtпsпrяl tКnúskoНik. A peres eljпrпsЛКn Кг 
esemцnвek sorrenНjцnek olвkor iРen nКРв К jelent sцРe, s К jeРвг könвvekЛen Кг el -
iНejűsцР, illet leР Кг iН Лeli eРвmпsutпnisпР цrгцkeltetцsцnek töЛЛfцle, КutomКtikusКn 
КlkКlmКгott mяНjпvКl is tКlпlkoгunk. BűnüРвekЛen vКРв К fölНesúr цrНekeit, Кutori-
tпsпt цrint  perekЛen К Мselekmцnв súlвossпРпt Кг iРei пllítmпnвt meРel г  СКtпroгяi 
iРeneves sгerkeгetek СКlmoгпsпvКl is СКnРsúlвoггК К vпНlя; 16β0: „nem gondoluan 
Кг istenj felelmetС, sem Кг uilКР[i] tСeŏruenieknek ЛeŏntetessetСeŏl nem re tteghuen, 
feŏlНes vrokСoг uКlo СiаseРeketС es enРeНelme[sseРe]ketС nem gondoluan ... PКpК 
vКrКnКk [kКpu]jКrК ... reК roСКnt[КnКk]” (ő08); 16ββ: „nem tuНКtik miМгoНК orНoРj in-
Мгel kŏНesЛòl inditatuan, nem retteguen Кг isteni felelmet, sem eг vilКРj tŏruenneknek 
Лűnteteseuel nem gondoluan ... paraznaul fortelmeskodot” (530). Ezek a latin igeneves 
sгerkeгetekt l nвilvпn nem füРРetlen КlКkulКtok РвКkrКn iН visгonвítпsrК, Кг пllítmпnв-
Сoг kцpest el iНejűsцР kifejeгцsцre is КlkКlmКsКk; 16ββ: „Кг Нominus mКРistrКtusnКk 
vКrКsКЛКn meРС gaгdagulЯan, Кг  mesterseРekЛen el nem jКrvКn, СКnem vesгteЛen 
СКttКk Кг Сusг аКРКst” (őγ1); 16ő8: „meg halvan nehai Thoty Katus asszon ... maradót 
itt PКpКn ... eРв keö СКгК” (60ő). 

Aг el iНejűsцР kifejeгцsцnek esгköгtпrпЛКn meРtКlпlСКtя К látott volt-féle össze-
tett múlt iН  is К persгöveРekЛen; 16β0: „meРС nem tekentСuen sem СititС sem keòteles 
porkolКЛsКРЛelj tiгtitС es СiuКtКlljКtС, melljell ... keŏteleгthe uolth mКРКt” (ő11); 16ββ: 
„Кг minemò leuelet adot uolt Кг sгeРenj meРС Сolt ur ... Кгtis ell ròitяttek" (őγβ). Olв-
kor Кг össгetett múlt iНejű КlКk Кг össгefüРР  esemцnвsorЛКn nem К leРkorпЛЛit jelöli; 
16ββ: „Кг miuell leРС elяsгяr tКrtoгot, Кг urnКk ... meРС СКttК. Es КnnКk utКnnК Кг а 
meРС Сolt urКnКk КttiКiКnКk ... kertet СКРiot ... Es eгek utКn Кг mв meРС maradot uolt, 
... Кг а uer sгerint uКlo КttjКiКinКk СКttК” (őβ8). Aг iНцгett sгöveРrцsгЛen Кг össгetett 
múlt iН Лen пllя КlКk Мsupпn Кг utпnК követkeг  monНКt пllítmпnвпСoг kцpest fejeг ki 
el iНejűsцРet, Кг eгt iН Лen meРel г  Мselekvцseket kifejeг  iРцk -t jeles múltЛКn пllnКk.

Aг el iНejűsцР kifejeгцsцnek К persгöveРekЛen meРjelen  СКrmКНik esгköгe К 
felsгяlítя mяН múlt iНeje; 16β7: „р mКlefКМtort, р ki cгelekedte legien, megh fogtak 
volt, es jНe Лe СoгtКk” (őŐŐ); 16β1: „HК mitС ueteth legien Кг I εesгКros AmЛrusnКk, 
Мompetens ЛirКiК elŏtС prosequКliК” (ő1Ő); 16β7: „kesгek НoМeКlni, СoРв iРв leŏt legien” 
(őŐő); 16β8: „Кkпr ki fogta legien megh az I-tt, az most non est in quaestione” (558). 
εпr eгek К pцlНпk is jelгik, СoРв К sгerkeгet К lКtin МonseМutio temporum sгКЛпlвКitяl 
elsгКkКНvК els sorЛКn К СivКtКlos írпsЛelisцРre jellemг  elemkцnt цl К sгöveРЛen. A kö-
vetkeг  pцlНпk tКutoloРikus КlКkjКi peНiР mцР inkпЛЛ meРer sítik eгt К feltevцst; 16β7: 
„egy holnappal az utan fogtak leŏtt legien az malefactorokat”, „azok a malefactorok 
ŏltek megh lŏtt legien” (545).

A kцsei яmКРвКr kor ereНeti mКРвКr sгöveРeiЛen К jelensцР КliР КНКtolСКtя, К kя-
НeбekЛen peНiР К МoniunМtivi prКesens perfeМtum tuНКtos forНítпsКkцnt jelenik meР. 
Grammatikai szinonimái, az -á/-é jeles és a -t jeles múlt КгonЛКn eЛЛen К forrпsМso-
portЛКn is sokkКl РвКkoriЛЛКk (vö. e. ABAFFy 1992a: 181). A 17. századi nyelvtanok 
pКrКНiРmКtпЛlпгКtКiЛКn is nвilvпn К lКtin КlКk КutomКtikus meРfeleltetцsekцnt kКpott 
Сelвet К felsгяlítя mяН múlt iНeje (vö. pцlНпul CorpGr. β1β). Ami К persгöveРeket illeti, 
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КгokЛКn meРtКlпlСКtяk ilвen esetekЛen К -t jeles múlt iНejű КlКkok is; pцlНпul 16ββ: 
„valamint s valahogi eseŏt, Нe Кг I-k miКtt eseŏt Кг toluКjlКs es РilkossКРС (őββ).

9. A köгvetett lКtin СКtпs leРsгemЛetűn ЛЛ jele К feltцteles mяН СКsгnпlКtК olвКn 
КlпrenНelt mellцkmonНКtokЛКn, КmelвekЛen К mКРвКr nвelvСКsгnпlКt kijelent  mяНot 
kívпnnК meР. Ilвen К feltцteles jelen meРjelenцse К) tпrРвi mellцkmonНКtokЛКn; 16ββ: 
„Кг I-k...КfirmКlliКk, СoРj Кг fКМtum o НolРok volna” (őγ0); Л) iН СКtпroгяi mellцkmon-
НКtokЛКn; 16ββ: „mikoron ЛeteРС КРыКЛКn uoln, ... uРв Сolt meР” (őβ7); М) meРenРeН  
mellцkmonНКtokЛКn; 16ββ: „iolleСet Кг МКusК ... МriminКlis uolna, de miuel ... niluan ki 
teМгik, СoРв Кг urКt eŏ NsРКtС nem sгittК ... Сusг forintСon mКrКН” (őβ1); Н) kötött СКtп-
roгяi mellцkmonНКtokЛКn; 16ββ: „mКРokКt oЛliРКltКk volt КrrК, СoРв soСК t ЛЛe mКРo-
kКt Кг fele vКkmer seРre nem Яetnek, СКnem tiгtek sгerent eleРСeНenНeŏ Сust uagnanak” 
(őγ1). Aг ilвen mяНon СКsгnпlt feltцteles mяН РrКmmКtikКi sгinonimпjКkцnt el forНul К 
felsгяlítя jelen is; 16β8: feieket le tettek Кг I-k, СoРв ŏk КrtКtlКnok legienek” (555). 

A gyakori latinos alakok mellett természetesen a magyaros szerkesztésmódnak 
meРfelel  pцlНпkkКl is tКlпlkoгunk; 16βŐ: „Кгt merte ... monНКnj, СoРв eò Лiгoni senki 
halasthauahoz nem lat” (őγ8); 16β1: „εelы НolРot Лiro vrКm o kРme fel vКllКluКn Кгt 
mondotta, hogi el vegezi (ő17). Nem vпltoгik meР К füРР  monНКtokЛКn Кг ereНeti 
felsгяlítя mяНú iРe sem; 16ββ: „СittК, СoРi monnjon utannok és vegie el” (őβγ); 16βŐ: 
„megh hatta volt... hogj a viz kapura aytot chinaltasson” (őγ7) stЛ.

 A feltцteles mяН múlt iНejű КlКkjКinКk СКsгnпlКtпЛКn К lКtin СКtпst kцt jellemг  
МsoportЛКn követСetjük nвomon: 

К) El iНejűsцРet kifejeг  mellцkmonНКtokЛКn ’пllítяlКР’ jelentцsЛen (füРРetlenül 
Кttяl, СoРв К f monНКt пllítmпnвК milвen iНejű); 16β0: „De Кг mint feŏlliŏl Кг КМtioЛКn 
az dominus A jrattya, hogy ellenseghes keppen a var kapujara rohantanak uolna, nem 
МСelekettek (ő09); 16β1: „Кгt КllКtiК, СoРj Кг vКrosi Лiro adot volna autoritast az vagasra” 
(ő18); 16ββ: „Кгt monНРjК, СoРв sгeretetЛol cгelekŏdte Яolna” (őγ0); 16ő1: „nem 
constál, hogy en kezemhez vettem volna” (ő7Ő). UРвКnКЛЛКn К perirКtЛКn, КmelвЛ l Кг 
utolsя iНцгet vКlя, Кгok К Мselekmцnвek, Кmelвeket К vпНlott Лeismer, kijelent  mяНú 
igealakkal szerepelnek: „Balogh Martonnen hogy vettem eРв k Л l Лúгпt, uРв vettem 
mint mКРКmцt, mert КНos volt” (ő79). Eгek К lКtin monНКttКn sгКЛпlвКitяl elsгКkКНt, Нe 
К lКtin СКtпst цppen КutomКtikus СКsгnпlКtúvп vпlпsukkКl jelг  sгerkeгetek peres üРвek 
tпrРвКlпsпЛКn mпr К kцsei яmКРвКr korЛКn пltКlпnosКk voltКk (vö. e. ABAFFy 1992a: 
176). Aг úrisгцki irКtok teСпt eЛЛen К tekintetЛen К korпЛЛКn kiКlКkult sгokпst visгik 
tovпЛЛ. (Aг 16β0–16ββ köгötti, teljesen kiМцНulпгott jeРвг könвvekЛen Кг ő8 feltцteles 
múlt iНejű КlКkЛяl 19 eЛЛen К funkМiяЛКn forНul el .) 

Л) A feltцteles múlt lКtinos СКsгnпlКtпnКk mпsik tipikus pцlНпjК К mid n, mikor köt -
sгяvКl  Лeveгetett iН СКtпroгяi mellцkmonНКt; 16β1: „miНŏn Кг Нominus A-nКk ... sгol-
gaia az I-nak hazahoz ment volna” (ő19); 16ββ: „mikor ... Кг Лort kertek wolna” (525). A 
f monНКt пllítmпnвК ilвenkor пltКlпЛКn -t jeles múltЛКn пll. Aг 16β0–16ββ köгötti min-
tпЛКn 1ő pцlНпt, s minНössгe β, К kцrНцses Сelвen kijelent  mяНú КlКkot tКrtКlmКгя ellen-
pцlНпt tКlпlunk, Кг utяЛЛiКkКt eРвКгon perirКtЛКn; 16β1: „εыНeŏn eг I, Сol eРisгer, Сol 
mКгor ă sгeРenj meРС Сolt vrКk iНetС К аКr sгаkseРere hordottanak be СustС”, „miНeòn 
ez arestum uolth (ő1ő). A jelensцР Кг irКtКnвКР eРцsгцre is sгemЛetűn en jellemг .

10. Aг elmonНottКkКt tekintsük Кffцle prяЛКfúrпsnКk. A felsгínre Сoгott mintпk Кгt 
jelгik, СoРв К mКРвКr nвelvtörtцnetnek eЛЛ l К rцteРцЛ l Л ven vКn mцР mit kiКknпг-
niК К kutКtпsnКk; sem К viгsРпlКtrК vпrя КnвКР, sem К vпlКsгrК vпrя kцrНцsek Сiпnвпtяl 
nincs mit tartani.
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1. sz. melléklet
Aг 16β0–16ββ köгött kelt perirКtok iРeКlКk-РвКkorisпРi КНКtКi

Kijelent  mяН

Ált. Hat. Ikes Ált. Hat.

Jelen 
összesen: 

184

E/1.
E/2.
E/3.

4
1
64

1
–
44

–
–
19+18*

T/1.
T/2.
T/3.

–
1
21

1
–
10

Múlt1 

(-t/-tt)
összesen: 

226

E/1.
E/2.
E/3.

1
–
78

2
–
55 7*

T/1.
T/2.
T/3.

1
–
32

2
–
48

Múlt2

(-t/-tt volt) 
összesen: 9

E/1.
E/2.
E/3.

–
–
4

–
–
3

–
–
–

T/1.
T/2.
T/3.

–
–
–

–
–
2

Felszólító mód

Ált. Hat. Ikes Ált. Hat.

Jelen 
összesen: 

62

E/1.
E/2.
E/3.

–
2
19

–
2
12

–
–
γ+ő*

T/1.
T/2.
T/3.

1
–
8

–
–
10

Múlt 
összesen: 

2

E/1.
E/2.
E/3.

–
–
2

–
–
–

–
–
–

T/1.
T/2.
T/3.

–
–
–

–
–
–

Feltételes mód

Ált. Hat. Ikes Ált. Hat.

Jelen összesen: 
19

E/1.
E/2.
E/3.

–
–
9

–
–
–

–
–
γ+1*

T/1.
T/2.
T/3.

–
–
3

–
–
3

Múlt összesen: 
58

E/1.
E/2.
E/3.

–
–
33

–
–
8

–
–
–

T/1.
T/2.
T/3.

–
–
8

–
–
9

Mindösszesen:
560

A sКjпtos rКРoгпsú iРцk E/γ. sгemцlвű КlКkjКinКk vпltoгКtКi

Kései ómagyar kor Úrisгцk (17. sг.) Nyelvtanok (17. sz.)

vagyon vagyon vКРвon*
leszen ~ lészen leszen ~ ?lészen lesгen з lцsгen з lesг*
j  з jön j  з jün j
nincsen ~ nincs nincsen ~ nincs ninМsen** з ninМs**
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1. Kösгönt  írпsКkor Кг ünnepelttel kКpМsolКtosКn sгпmos emlцk tolul elцnk, me-
lвeket пltКlпЛКn iРвeksгünk jяtцkonвКn sгцtvпloРКtni, eРвrцsгt olвКnokrК, Кmelвekr l 
sгívesen Лesгцlünk, mпsrцsгt olвКnokrК, melвeket inkпЛЛ К feleНцs СomпlвпЛКn СК-
Рвunk. E sorok írпsК köгЛen mКРКm is meРkísцreltem eгt К sгelektпlпst, Нe nemiРen 
tКlпltКm olвКn említСet  цletepiгяНot Кг ünnepelttel kКpМsolКtos sгemцlвes vКРв СírЛ l 
ismert törtцnцsek köгött, Кmelвet tКpintКtossпРЛяl inkпЛЛ el kellene СКllРКtnom. A fen-
tiek vКlяsпРtКrtКlmпt Кг ünnepelt sгemцlвisцРe könnвen iРКгoljК, цs err l СКllРКtяi sorК 
teСet ЛiгonвsпРot. Ennek okпn is els kцnt Кrrяl Кг oktКtяi munkпrяl tesгek említцst, 
Кmelв Кг ünnepeltet eРвetemi СКllРКtяk РenerпМiяinКk keНvelt цs meРЛeМsült tКnпrпvп 
tette. Fodor Katalin ugyanis ízig-vérig tanár, olyan, aki nemcsak hogy név szerint ismeri a 
СКllРКtяit, СКnem eгen túl цrНekli К körnвeгetцЛe kerül  Нiпkok öröme цs РonНjК is. εi, 
iКtКlКЛЛ kollцРпk soksгor МsoНпlКttКl СКllРКtjuk КгokКt К ЛesгпmolяkКt, vissгКemlцke-
гцseket t le, КmelвekЛen töЛЛ цvtiгeННel korпЛЛi eРвetemi törtцneteket iНцг fel, nцv 
sгerint említve К „f С söket”, s t РвКkrКn kiНerül, СoРв eРвkori СКllРКtяinКk eРвetem 
utáni és mai sorsáról is naprakész ismeretei vannak. A mintegy négy évtizedes oktatói 
munkК sorпn felЛeМsülni is neСцг, СoРв СпnвКn kerültek „KКti nцni” vonгпskörцЛe цs 
СпnвКn РonНolnКk rп mК is СпlпvКl, meРЛeМsülцssel.

A köгvetlen visгonв kiКlКkítпsпЛКn – К sгemцlвisцРЛeli КНottsпРokon túl – kцt-
sцРtelenül КlКpvet  sгerepet jпtsгott Кг, СoРв 197Ő-t l FoНor KКtКlin lett Кг пltКlпЛКn 
sгemesгterenkцnt meРsгerveгett tКnsгцki nвelvjпrпsРвűjt  kirпnНulпsok koorНinпtorК, 
цs Кгt Кktív oktКtяi munkпjК utпn mК is fпrКНСКtКtlКnul folвtКtjК. Ennвi iН tпvlКtЛяl 
ЛiгonвossпРРКl meРпllКpítСКtjuk, СoРв eг (К köгelmúltiР tКnrenНЛe illesгtett) oktК-
tпsi felКНКt ilвen formпЛКn цs ilвen mяНon nem lett volnК meРvКlяsítСКtя К tКnsгцk 
keretцn Лelül, СК К meРfelel  sгerveг kцsгsцРРel meРпlНott ünnepeltünk nem vпllКljК 
mКРпrК, Сisгen köгtuНomпsú, СoРв eРв Ő0–70 f s Мsoport útjпnКk el kцsгítцse, гökke-
n mentessц tцtele, Кг КnвКРi forrпsok el teremtцse renРeteР iН t, enerРiпt цs kitКrtпst 
iРцnвel К sгerveг t l.

Nem lehet azt sem elhallgatni, hogy az évtizedek alatt (a dialektológia oktatásá-
vКl pпrСuгКmosКn) К nвelvjпrпsРвűjtцsekkel kКpМsolКtЛКn neРКtív СКnРok is felsгínre 
kerültek. EРвeЛek mellett felmerült, СoРв miцrt vКn sгüksцР erre eРвпltКlпn, Кmikor К 
nвelvjпrпsok КmúРв is kivesг Лen vКnnКk. εost ninМs Сelв К tцves meРпllКpítпs rцsг-
letes cáfolatára, csak annyit említek meg, hogy a regionális nyelvhasználat ugyan funk-
МionпlisКn цs strukturпlisКn is пtКlКkulяЛКn vКn, Нe eltűnцsr l, kivesгцsr l nem leСet 
Лesгцlni. HoРв К mКРвКr sгКkos eРвetemi СКllРКtяknКk miцrt kell К mКРвКr НiКlek-
tusokat ismerni, arra most csak két szempontot kívánok kiemelni, amelyek mindvé-
РiР kimonНvК-kimonНКtlКnul is Кг eРвetemi nвelvjпrпsРвűjt  utКk КlКpvet  МцljКikцnt 
megfogalmazódtak, s amelyeket az ünnepelt a Gerstner Károllyal együtt írott munkája 
sгerint mКРК is els НleРes fontossпРúnКk tКrt (A terepРвКkorlКtok sгerepe К НiКlektolяРiКi 
oktКtпsЛКn. In: IV. DiКlektolяРiКi Sгimpoгion. Sгerk. szABó gÉzA, molnár zolTán, 
guTTmAn miklós. SгomЛКtСelв, β00β. γŐ–Ő0): 1. К СКРвomпnвos nцpi kultúrК tпrРвi 
цs sгellemi emlцkeinek цs Кг eгt repreгentпlя nвelvvпltoгКtoknКk К meРismertetцse; 
β. К nвelvjпrпsi Лesгцl kkel vКlя sгemцlвes kКpМsolКtok kiКlКkítпsК rцvцn К meРfelel  
(elfoРКНя, цrtцkel ) КttitűН kiКlКkítпsпnКk el seРítцse. A Рвűjt utКk els sorЛКn К СКllРК-
tяk sгКkmКi fejl Нцsцt СivКtottКk sгolРпlni, emellett Кг eРвцni Сoггппllпs КlКkítпsпЛКn is 
КlКpvet  sгerepet jпtsгКnКk. εinНkett  fontossпРпrяl цs lцtjoРosultsпРпrяl sгпmos СКll-



158  N. Fodor János

gКtяi Лesгпmolя tКnúskoНik. Emellett КгonЛКn eРв tovпЛЛi – kevцsЛц lпtvпnвos – sгerep-
r l is СКНН teРвek említцst, Кmit eРвfКjtК „missгiяs felКНКtkцnt” leСetne meРСКtпroгni. 
TКpКsгtКlСКttuk К nвelvjпrпsРвűjtцsek sorпn, СoРв К soksгor tпvoli, elгпrt, СКtпron Лelüli 
vКРв túli települцseken цl  iН s, mКРпnвos, fКlujuk pusгtulпsпt lпtvК soksгor elkesereНett 
emЛerek milвen örömmel foРКНtпk К nКРвvпrosЛяl цrkeг  iКtКlokКt, Кkik Кгцrt tettek 
meР Сossгú utКt, СoРв velük ЛesгцlРessenek, ket meРismerjцk. NoСК eг ritkпn Нerül 
ki, Нe tuНjuk, mКrКНКnНя цlmцnвt jelent sokКk sгпmпrК. лppen eгцrt nКРв felel ssцР is 
eРв ilвen út el kцsгítцse, Кг КНКtköгl kkel sгemЛeni tisгtelet цs empпtiК kiКlКkíttКtпsК К 
СКllРКtяkЛКn, Кmit Кг ünnepelt minНiР kiemelt felКНКtпnКk tКrtott цs tКrt mК is.

Arrяl is említцst kell tennem, СoРв К nвelvjпrпsok, К nцpi kultúrК, s t К mКРвКr tör-
tцnelem цs művel Нцstörtцnet irпnti цrНekl Нцs Мsökkenцsцt цrгцkelСettük Кг utяЛЛi цv-
tiгeНЛen. Eг eРвesekЛen – tКlпn цrtСet  mяНon – eРвfКjtК letКrРikus цrгцst vпltКnК ki, Нe 
FoНor KКtКlin lelkeseНцse töretlen mКrКНt. εinНeг peНiР Кгцrt is pцlНКцrtцkű sгпmunkrК, 
mert remцlСet leР nem eРв tenНenМiпvКl, СКnem пtmeneti proЛlцmпvКl volt НolРunk.  
A nвelvjпrпsРвűjtцsek sгerepцt jяl jelгi, СoРв Кг utяЛЛi iН Лen töЛЛ olвКn tuНomпnвos ösг-
tönНíjpпlвпгКt, illetve sгКkНolРoгКt is kцsгült, Кmelв К nвelvjпrпsРвűjt  utКk ereНmцnвeit 
vette КlКpul, sгпmos СКllРКtя került köгeleЛЛ К nвelvjпrпsokСoг цs К nвelvСКsгnпlяkСoг.

Eгek К mК mпr tКnsгцktörtцneti jelent sцРű nвelvjпrпsРвűjtцsek, melвek soksгor 
olвКn СКtпron túli mКРвКr viНцkekre veгettek, КСol kutКtя korпЛЛКn КliР-КliР forНult 
meg, a fentiek alapján mindenképpen érdemesek arra, hogy a hozzájuk kapcsolódó emlé-
keket цs цlmцnвeket írпsЛКn meРörökítsük, neСoРв К „könnвelmű feleНцkenвsцР” okпn 
„kцs ЛЛi korЛКn цl  utяНКink iНejцre semmivц vпlСКsson” (szenTgyörgyi rudolF, A ti-
hanyi apátság alapítólevele. Bp., 2014. 67). Erre kétségtelenül ünnepeltünk a legalkal-
mКsКЛЛ, Кkit eгúton is ösгtönгünk цs kцrünk tervцnek miСКmКrКЛЛi meРvКlяsítпsпrК.

2. De nézzük, honnan is indult ez a nyelvjárások kutatása és megismertetése iránti 
elköteleг Нцs! 

A Сelв, КСol К СпЛorú követkeгtцЛen Кг orsгпРЛяl menekül  sгül k Рвermeke 19Őő 
nвКrпn meРsгületett, К ЛКjororsгпРi WeРsМСeiН volt. A települцsСeг uРвКn konkrцt em-
lékek nem köthették, de szülei miatt mindig elérzékenyülve gondol rá. Aki születési 
Сelвe fel l цrНekl Нik, РвКkrКn kКpjК trцfпs feleletkцnt К „VпlКsгút” СelвmeРjelölцst, eг 
peНiР Кг ismert meг sцРi települцs rцvцn Кг цletpпlвК цs elköteleг Нцs utяlКРos vissгК-
igazolásának áthallását sejteti.

A СпЛorú utпni Рвermekцveket К sгül fКlunКk tekintett, ЛoНroРköгi CiРпnНon 
töltötte, КСol Кг цsгКkkeleti nвelvjпrпssКl ismerkeНett meР, melв tцmКkцnt kцs ЛЛ, Кг 
1979-Лen meРvцНett eРвetemi Нoktori цrtekeгцsцСeг is КlКpot sгolРпltКtott. 19ő9 цs 196γ 
köгött К sгКrvКsi VКjНК Pцter Gimnпгium tКnulяjК volt, КСol tovпЛЛi mКРвКr nвelvjпrп-
sok meРismerцsцre nвílt leСet sцРe iskolКtпrsКi rцvцn. Aг EδTE mКРвКr цs nцpműve-
lцs sгКkпn 1968-ЛКn sгerгett Нiplomпt. Eгt követ en eРв röviН пtmeneti iН sгКk utпn 
1971-Лen Кг EδTE BTK FonetikКi TКnsгцkцre került tuНomпnвos seРцНmunkКtпrsnКk, 
mКjН 1989-t l vett rцsгt eleinte mпsoНпllпsú КНjunktuskцnt, mКjН 1991-t l f пllпsЛКn Кг 
EδTE εКРвКr Nвelvtörtцneti цs NвelvjпrпstКni TКnsгцkцnek (kцs ЛЛi nevцn: К εКРвКr 
Nвelvtörtцneti, SгoМiolinРvisгtikКi, DiКlektolяРiК TКnsгцk) munkпjпЛКn. Aг 1990-es 
цvekЛen, Кmikor eРвСпгi цs mКРпnkeгНemцnвeгцsre fels oktКtпsi intцгmцnвek sorrК 
nвitottпk meР kКpuikКt, felКНКtot vпllКlt К Pпгmпnв Pцter KКtolikus EРвetem (199γ–
1997), vКlКmint К Kпroli Gпspпr Reformпtus EРвetem oktКtяi munkпjпЛКn is. UtяЛЛi 
Сelвen 18 цviР oktКtott (199γ–β011), köгЛen kцt цviР, 1998 цs β000 köгött НoМenskцnt 
tКnsгцkveгet i felКНКtokКt is ellпtott.
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FoНor KКtКlin НiКlektolяРiКi цrНekl Нцsцt ismerve els  pillКnКtЛКn kissц meРlep -
nek tűnСet, СoРв eРвetemi oktКtяi pпlвпjпt К FonetikКi TКnsгцken keгНte. (Els  puЛli-
kációja nyelvjárási témájú volt, a Hajdú Mihállyal közösen írt „A magyar nyelvjárási 
sгöveРek töЛЛ sгempontú lejeРвгцsцr l” [εNв. 69: ő1–69] Мímű mяНsгertКni tКnul-
mпnв.) Eг КгonЛКn КnnКk tükrцЛen, СoРв К nвelvjпrпsok leРrelevпnsКЛЛ sКjпtossпРКi К 
СКnРtКni sгinten keresenН k, íРв sгпmos fonetikКi viгsРпlКti leСet sцРet rejtenek mК-
РukЛКn, К kКpМsolКtot könnвen цrtСet vц tesгik. S t Кгt monНСКtjuk, СoРв К НolРok 
szerencsés együttállása a tudomány számára is hasznosítható eredménnyel járt, mivel 
Кг ünnepelt olвКn kutКtпsi területet vпlКsгtott mКРпnКk, КmelвСeг meРfelel  teМСnikКi 
КНottsпР sгüksцРes, цs eг К fonetikКi lКЛorЛКn renНelkeгцsцre пllt. TöЛЛ munkпjпЛКn 
vizsgálta ugyanis a nyelvjárások szupraszeg mentális sajátosságait, számos új adalékkal 
gazdagítva a nyelvjárások (különösen is a moldvai magyarság) intonációjához kapcso-
lяНя ismereteinket (pl. „NвelvjпrпsКink intonпМiяs viгsРпlКtпrяl”. εFF. γ: 7γ–79; „Be-
merkunРen гur Perгeption Нer IntonКtion”. εFF. ββ: γ0–γ7; „Nвelvjпrпsi intonпМiяs 
vizsgálatok”. In: V. Dialektológiai Szimpozion. Szerk. guTTmAnn miklós, molnár 
zolTán. SгomЛКtСelв, β007. 7ő–79). A kutКtпsi terület Рвцr sгКkiroНКlmК mцР inkпЛЛ 
felцrtцkeli e tКnulmпnвok jelent sцРцt. εunkпiЛКn töЛЛsгör is kiemeli, СoРв К mКРвКr 
nyelvjárások intonációs sajátosságainak a leírása még nem történt meg, noha ennek 
elvцРгцse К nвelvjпrпsok пtfoРя ismeretцСeг КlКpvet  fontossпРú lenne. Aг, СoРв mК 
egyáltalán van valamilyen rálátásunk a nyelvjárási szupraszegmentális sajátosságokra, 
jelent s mцrtцkЛen FoНor KКtКlinnКk kösгönСet .

Fontos sгerepet jпtsгott Кг ünnepelt kutКtпsКiЛКn К nвelvjпrпsi sгeРmentпlis СКnР-
tani sajátosságok vizsgálata is. „Az e з é-fцle СКnРok пllКpotК CiРпnН mКi nвelvjп-
rпsпЛКn” Мímű eРвetemi Нoktori цrtekeгцsцЛen (NвelvtuНomпnвi DolРoгКtok γβ. Bp., 
1982.) a település hangrendszerét, kiemelten is az e-fцle СКnРokКt műsгeres mцrцs se-
РítsцРцvel jellemeгte. EРв-eРв СКnРreКliгпМiя КkusгtikКi-iгiolяРiКi meРvКlяsulпsКinКk 
stКtisгtikКi kimutКtпsК els НleРesen К СКnРvпltoгпsok műköНцsi meМСКniгmusпnКk 
sгempontjпЛяl vпlik К kutКtпs sгпmпrК СКsгnossп. SКjnпlСКtjuk, СoРв СКsonlя jelleРű 
viгsРпlКtrК К sгКkiroНКlomЛКn КliР tКlпlunk pцlНпt. Aг eРвцЛ СКnРtКni tпrРвú tКnulmп-
nyok (pl. „Néhány adat a v és f ЛilКЛiпlis ejtцsцre”. εNв. 71: β01–β0β; „AНКlцkok Кг 
ö-гцs viгsРпlКtпСoг”. In: Emlцkkönвv AЛКffв ErгsцЛet 70. sгületцsnКpjпrК. Sгerk. hAJ-
dú mihály, keszler BorBálA. Bp., 1998. Ő1–ŐŐ) utпn nem meРlep , СoРв К „εКРвКr 
НiКlektolяРiК” Мímű eРвetemi tКnkönвv (Sгerk. kiss Jenő. Bp., 2001.) „A nyelvjárási 
СКnРtКni jelensцРek” Мímű fejeгetцnek meРírпsК FoНor KКtКlin felКНКtК lett. 

A fentiek mellett a dialektológia más kutatási területei (pl. nyelvföldrajz, nyelv-
jпrпsi sгяkцsгlet, nвelvМsere) is meРjelennek tцmКkцnt К juЛilпns puЛlikпМiяi köгött. 
Eгek nКРв rцsгe К molНvКi mКРвКrsпРРКl kКpМsolКtos (f kцnt nвelvi) ismeretКnвКР Л -
vítцsцre sгolРпl (pl. „AНКlцkok К МsпnРяk nвelvvпltпsпnКk viгsРпlКtпСoг”. In: EmЛer цs 
nвelv. TКnulmпnвkötet Kesгler BorЛпlК tisгteletцre. Sгerk. kugler nórA, lengyel 
klárA. Bp., 1999. 97–100; „A molНvКi МsпnРя nвelvjпrпsok sгяkцsгletцnek viгsРпlК-
tпСoг”. In: 101 írпs PusгtКi FerenМ tisгteletцre. Sгerk. márTonFi ATTilA, pApp kor-
nÉliA, slíz mAriAnn. Bp., β006. 177–180; „CsпnРя nвelvfölНrКjгi kutКtпs”. In: Nвelv 
цs nвelvСКsгnпlКt К molНvКi МsпnРяk körцЛen. Sгerk. kiss Jenő. Bp., β00Ő. 97–10Ő). 
KorпЛЛКn цvenkцnti renНsгeressцРРel folвtКtott kutКtпst εolНvпЛКn, melвnek tКpКsгtК-
lКtКit Кг oktКtпsЛК is Лeцpítette, s t РвКkrКn vitt mКРпvКl fels ЛЛ цves СКllРКtяkКt Рвűj-
t kцnt. Aг ereНmцnвek rцsгЛen К tКnulmпnвКiЛКn mпr nКpvilпРot lпttКk, Нe К Рвűjtött 
КnвКР tovпЛЛi elemгцsi leСet sцРeket is rejt mКРпЛКn.
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Végezetül megemlítem az ünnepelt névtani tárgyú tanulmányait („A névdivat vál-
toгпsК К molНvКi МsпnРяknпl”. Nл. β1: βγβ–ő; „εolНvКi МsКlпНnevek”. In: A nвelv-
földrajztól a névföldrajzig II. Szerk. vörös Ferenc. SгomЛКtСelв, β011. 117–1β6), 
melвek К molНvКi mКРвКrok nцvСКsгnпlКtпnКk joЛЛ meРismerцsцСeг jпrultКk Сoггп 
fontos adalékokkal.

HК Кг oktКtпssКl keгНtük, гпrjuk is КггКl К juЛilпns kösгöntцsцt. ÚРв цrгem, ill  e 
Сelвr l К tКnsгцki kollцРпk nevцЛen is kösгönetet monНКni keНves kollцРпnknКk Кгцrt 
Кг inteРrпlя sгerepцrt, Кmellвel sokКt tett К tКnsгцk köгössцРРц formпlпsпЛКn. Kívп-
nom, СoРв mцР sokпiР körünkЛen tuНСКssuk.

n. Fodor János
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A mКРвКr nвelvjпrпsok viгsРпlКtК eННiР els sorЛКn К СКnРпllomпnвrК, К sгяkinМsre 
és a grammatikai sajátságokra terjedt ki. Ezek a szempontok érvényesültek következete-
sen К εКРвКr Nвelvjпrпsok AtlКsгпnКk Рвűjt munkпlКtКi sorпn is. A kцrН ívvel Рвűjtött 
КnвКР intonпМiяs viгsРпlКtК nem kКpott – nem is kКpСКtott kell  iРвelmet. Jelent seЛЛ 
el гmцnвekkel minНenekel tt Csűrв Bпlint, HeРeНűs δКjos цs εКРНiМs KlпrК munkпi-
ЛКn tКlпlkoгunk. JelenleР nвelvjпrпsi СКnРsúlв-, СКnРlejtцsvisгonвokkКl jяsгerцvel МsКk 
Bar tók János és Balogh Lajos foglalkozik.

Aг el КНпsЛКn nцСпnв nвelvjпrпsi sгöveР kompleб elemгцse КlКpjпn sгeretnцm 
iРК гolni Кгt, СoРв – Кг eРвцni sКjпtossпРokon túl – minНen nвelvjпrпsnКk meРvКn К rп jel-
lemг  fonetikКi tulКjНonsпРК, Кmi К СКnРtКni цs К sгuprКsгeРmen tпlis tцnвeг k eРвütte-
sцЛ l КНяНik össгe.

A viгsРпlКtot Кг 197γ-ЛКn HКjНú εiСпllвКl kiНolРoгott kompleб КuНitív lejeРвгцsi 
mяНsгerrel (vö. εNв. δXIX, ő1–69) vцРeгtem. εűsгeres mцrцsekre цs elemгцsre К 
jöv Лen kerül sor, s íРв leСet sцРünk lesг К kцt viгsРпlКt ereНmцnвцnek össгevetцsцre.

A kivпlКsгtott sгöveРeket el sгör К mКРвКr eРвeгmцnвes fonetikus пtírпs sгКЛп-
lyai szerint (de minden hangtani jelenséget és változást jelezve) lejegyeztem, majd egy-
eРв jellemг  sгöveРrцsг НКllКmпt, СКnРsúlвпt цs tempяjпt is leírtКm. Aг elemгцs sorпn 
iРвe keгtem meРпllКpítКni, milвen sКjпtossпРok tКlпlСКtяk eРв-eРв Лesгцl , mКjН Кг eРв 
nвelvjпrпst Лesгцl k felvцtelein.

Aг цsгКki-МsпnРя felvцtelek 197γ-ЛКn kцsгültek S г К Л я f К l v п n  (SКЛКoКni), εolН-
vпЛКn, Рвűjt jük BКlпгs ÁНпm volt. A sгКЛяfКlvi КНКtköгl k köгцpkorú vКРв iН  seЛЛ 
СпгtКrtпsЛeli Кssгonвok, k mцР rгik К fКluЛКn К mКРвКr nвelvet. Eг К mКРвКr nвelv-
jпrпs КгonЛКn mпr er sen romlott, torгult, nКРвon цrг Нik rКjtК К romпn nвelvi kör-
nвeгet СКtпsК. A romпn СКtпs különösen К sгяkinМsЛen цrvцnвesül, Нe nКРвmцrtцk Лen 
vпltoгtКtott К ЛesгцНСКnРokon is, pцlНпul К jelleРгetes [ɟ], [М] Сelвцn ejtett [ʤ] цs [ʧ] 
sгinte цreгСet en СпttцrЛe sгorul, eРвsгerű [Н] цs [t] vesгi пt РвКkrКn К sгerepцt. Aг in-
РКНoгпs e СКnРok СКsгnпlКtпЛКn iРen nКРв, КНКtköгl nkцnt vпltoгik, s t, uРвКnКn nКk К 
Лesгцl nek Кг КnвКРпЛКn is meРtКlпlСКtя töЛЛ vКriпns. A mКРпnСКnРгяk köгött jelent s 
Сelвet foРlКl el К mКРвКrЛяl Сiпnвгя velпris illКЛiпlis СКnРok МsoportjК, eРвre töЛЛsгör 
mКРвКr sгКvКkЛКn is felЛukkКnnКk. A nвelvjпrпs iНeРensгerűsцРцt fokoггК К mКРвКr 
köгnвelvt l цs К mКРвКr nвelvjпrпsoktяl пltКlпЛКn eltцr  intonпМiя. Feltűn , СoРв К НКl-
lКm, К СКnРsúlв, К ЛesгцНtempя, К ritmus цs К СКnРterjeНelem eРцsгцnek ki СКsгnпlпsК 
mпs, mint К töЛЛi nвelvjпrпsunkц.

A mКРвКr nвelvЛen, köгnвelvЛen цs nвelvjпrпsokЛКn Нominпlя els  sгяtКРi СКnР-
súlв mцР пltКlпnos К sгКЛяfКlviКk ЛesгцНцЛen. A nцvel  minНiР reНukпlt, Кг els  sгяtКР 
iРen er s nвomКtцkot kКp. Különösen felsorolпsnпl, Кгonos monНКtrцsгek ismцtl Нцsц nцl 
eгпltКl töreНeгettц vпlik К ЛesгцН:

[ə ɲirК:sɔ] [ə ɲirejvɛl] [ə ʤorМɔtɔrto:k]
Aг els  sгяtКРi СКnРsúlв mellett elterjeН Лen vКn К mпsoНik sгяtКР СКnРsúlвoгпsК. ÍРв 
követkeгik Лe, СoРв К СКnРsúlвtКlКn els  sгяtКР mКРпnСКnРгяjК (f leР eРв mКРпnСКnР-
гяЛяl пllя sгяtКРЛКn) iН nkцnt meРröviНül, esetleР reНukпlяНik, К mпsoНik sгяtКР ere-
detileg hangsúlytalan, rövid magánhangzója nagy nyomatékot kap, néha meg is nyúlik 
Кг iН tКrtКmК. Aг eРвes mКРпnСКnРгяknКk К meРsгokottяl eltцr  iН tКrtКmКi követ-
keгСetnek iНeРen nвelvi СКtпsЛяl, esetleР Лels  fejl Нцs ereНmцnвekцnt КlКkultКk ki К 
СКnРsúlв СКtпsпrК (К СКnРsúlв цs Кг iН tКrtКm köгötti össгefüРРцs К mКРвКr ЛesгцНЛen 
még tisztázásra vár):
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  .   ̲    .   .       .   ̲   .        .   ̲      .       .    ̲    .
[əstenК:Лol] [əгu:tКn] [СКromЛol] [misẹ:røl]

ÁltКlпnosКn jellemгi Кг КНКtköгl k ЛesгцНцt цs nвelvСКsгnпlКtпt Кг iРeköt knek követ-
keгetes СпtrКvetцse eРвsгerű kijelent  monНКtЛКn, felsorolпsЛКn stЛ. Ilвen esetЛen min НiР 
Кг iРeköt  СКnРsúlвos, illetve Кгonos nвomКtцkot kКp Кг iРe els  sгяtКРjК цs Кг iРe köt :

  ̲       .     ̲       ̲   .      ̲
[men:ɛР Лẹ:] [esik meР]

A МsпnРя ЛesгцН НКllКmК СКsonlяkцppen sok eltцrцst mutКt К mКРвКr köгЛesгцНц-
t l: vКlКmennвi КНКtköгl re jellemг , СoРв СКnРterjeНelmцnek sгцls  СКtпrКit КlКposКn 
kiСКsгnпljК. A sгцls  цrtцkek köгött visгont ritkК К folвКmКtos пtmenet, vКРв пllКnНя 
nКРв uРrпsok, vКРв peНiР töЛЛ sгяtКРon пt sгinte Кгonos СКnРmКРКssпР s utпnК Сirtelen 
uРrпs jellemгi. Különösen feltűn  К kцrН  monНКt НКllКmК: minН К kieРцsгítenН , minН 
Кг elНöntenН  kцrНцs lejtцse Кгonos (К mКРвКr köгnвelvt l eltцr en). A kцrНцs, illetve К 
kцrН  monНКt utolsя el tti sгяtКРjпiР minimпlis НКllКmmoгРпs jellemг : vКРв Кгonos 
К СКnРmКРКssпР, vКРв eРцsгen kis, КliР цreгСet  inРКНoгпs vКn, s Кг utolsя sгяtКР-
ЛКn К НКllКm Сirtelen felsгökik К Лesгцl  СКnРterjeНelmцnek fels  СКtпrvonКlпiР, eset-
leР КnnКk köгelцiР. Eг К НКllКmformК leРinkпЛЛ К mКРвКr köгЛesгцН eРв rцteРцЛen цs 
nцСпnв nвelvjпrпsЛКn meРlцv  ún. цnekl  СКnРlejtцsСeг СКsonlítСКtя, Нe Кnnпl sokkКl 
er telje seЛЛ, СКtпroгottКЛЛ К kцrНцs utolsя sгяtКРjпnКk sгök  НКllКmК:

  ̲          ̲         ̲    .     ̲        ̲                 ̲      .     ̲     .   ̲   

[Сoɟ montɔН] [iẹ:rti СoН monНom] [mennek ɛstɛ Сɔгɔ]

HКsonlяkцppen eltцr К mКРвКr köгnвelvt l цs К nвelvjпrпsoktяl К leРtöЛЛ eРв-
sгerű kijelent  monНКt, különöskцppen peНiР Кг össгetett monНКt СКnРlejtцse. RitkпЛЛ 
цs f  leР nвuРoНtКЛЛ ЛesгцНtempяnпl forНul el  К nпlunk leРпltКlпnosКЛЛ, folвКmКtos, 
eresг keН  НКllКm, К МsпnРя Кssгonвok – f leР цrгelmileР telítetteЛЛ ЛesгцНfolвКmКt-
ЛКn – К monНКt, illetve ЛesгцНsгКkКsг leгпrпsК el tt er sen emelkeН  СКnРlejtцssel Лe-
sгцlnek, sгinte К kцrНцsСeг СКsonlяКn mКРКs Кг utolsя el tti nцСпnв (vКРв МsКk eРв) 
szótag dal lama, és az utolsó szótagnál (esetleg szótagoknál) hirtelen szinte nem is esik, 
СКnem гu СКn, s К monНКt, illetve ЛesгцНsгКkКsг intonпМiяjК meРгökken. Aг el г ekЛen 
ismerte tett kцrН  intonпМiя mellett Кг пltКlКm viгsРпlt КnвКРЛКn eг К mпsik iРen elter-
jeНt НКl lКmformК. Aг össгetett monНКtok СКnРlejtцse КnnвiЛКn mпs, СoРв itt К СКnРter-
jeНelem kiСКsгnпltsпРК nКРвoЛЛ fokú, цs Кг utolsя ЛesгцНsгКkКsгt (Кmelвnek intonпМi-
яjК Кгonos К fenteЛЛ leírttКl) meРel г  sгКkКsгokЛКn РвКkoriЛЛ К СКnРterület köгцps  
sпvjпЛКn törtцn  folвКmКtos НКllКmvпltoгпs; Кг emelkeНцs vКРв eresгkeНцs К Нominпns 
К nКРв СКnРköгvпltпsokkКl sгemЛen.

NКРвon jellemг  Кг цsгКki МsпnРяk ЛesгцНцnek tempяjК, illetve ritmusК is. EРвet-
len sгяvКl jellemeгСet : renНkívül eРвenetlen. A felvцtelek töЛЛsгöri meРСКllРКtпsК 
utпn is olвКn СКtпst keltenek, mintСК iРen Рвors tempяjúКk lennцnek. A ЛesгцН пtlКРos 
se ЛessцРe К mКРвКr köгnвelvСeг – цs különöskцppen К körnвeг  (sгцkelв) mКРвКr 
nвelv jпrпsokСoг – visгonвítvК nКРв. IН nkцnt Кг цrtСet sцР rovпsпrК is meРв К РвorsК-
sпР, Кn nКk ellenцre, СoРв Кг КrtikulпМiя visгonвlКР tisгtК mКrКН (К СКsonlя seЛessцРű 
mКРвКror sгпРi nвelvjпrпsi Лesгцl knцl eг kevцsЛц monНСКtя el). A ritmus eРвenetlen: 
sКjnos, РвКkrКn neСцг elНönteni, СoРв К nвelvi ЛiгonвtКlКnsпР nem jпrul-e Сoггп К 
sгinte mпr СeгitпlпsnКk tűn  sгяtКРelnвújtпsСoг. εinНenesetre СКtпroгottКn цrгцkel-
Сet  К ЛesгцН folвКmКtos felРвorsulпsК: Кг els  nцСпnв sгяtКР, illetve sгКkКsг РвКkrКn 
lКssú, illetve пt lКРos tempяjú, mКjН eРвre inkпЛЛ felРвorsul, vцРül К meРsгokott mКРвКr 
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köгnвelvi цs nвelvjпrпsi ЛesгцНseЛessцРet jяvКl túllцpve гпrul le eРв nКРвoЛЛ eРвsцР. 
HossгКЛЛ Лe sгцНsгКkКsгokon, össгetett monНКtokon Лelül, esetleР felsorolпsnпl (töЛЛ 
Кгonos mon НКtrцsгnцl) tipikus К sгКkКsггпrя sгяtКР iН tКrtКmпnКk meРnвújtпsК, uРвКn-
Кkkor К nК РвoЛЛ eРвsцРen Лelül цrvцnвesül mцРis К fokoгКtos Рвorsulпs. A meРnвújtott 
sгКkКsггп rя sгяtКРok meРsгКkítjпk К ЛesгцН lenНületцt, töreНeгettц tesгik Кгt. Eгek К 
sгяtКРok minНiР leЛeРtetett НКllКmúКk, К nКРвoЛЛ eРвsцРet visгont К mпr ismertetett 
nКРвon mК РКs НКllКmsгintr l es , ritkпЛЛКn eresгkeН  intonпМiя гпrjК le.

C i Р п n Н  Zemplцn meРвei fКlu Кг цsгКkkeleti nвelvjпrпsterületСeг tКrtoгik. Át-
meneti, illetve keverцk nвelvjпrпsnКk tekintСet , К sгКЛolМs-sгКtmпri, К гemplцni, К ke-
leti-pКlяМ цs rцsгЛen К tisгКi nвelvjпrпsok СКtпsпt viseli mКРпn, illetve Кгok keverцke. 
Uralkodó sajátossága a diftongizáció.

Aгok К Лesгцl k, Кkiknek СКnРfelvцteleit elemeгtük, fКlujuktяl tпvol sosem цltek, 
n k, пltКlпЛКn СпгtКrtпsЛeliek, s eггel össгefüРР en meг РКгНКsпРi tevцkenвsцРet is 
folвtКtnКk. A felvцteleket mКРКm kцsгítettem 197γ–77 köгött. A nвelvjпrпs jellemг  
sКjп tossпРКi К lКikus sгпmпrК is felismerСet k: Кг „цles” СКnРsгín, СКnРСorНoгпs, К nК-
Рвon er s НiftonРiгпМiя, Лiгonвos КlКktКni jellemг k. A СКnРsúlвvisгonвok пltКlпЛКn 
meg egyeznek a köznyelvivel. Nagyszámú adat vizsgálata arra a következtetésre veze-
tett, СoРв iРen er s Кг els  sгяtКРi СКnРsúlв, olвКn mцrtцkЛen, СoРв eг К НiftonРusok 
(f leР Кг [ẹ:]-s НiftonРusok) nвitottКЛЛ vКРв гпrtКЛЛ formпjпt is meРСКtпroггК. Aг iРen 
er s els  sгяtКРi СКnРsúlв utпn nКРв К nвomКtцkМsökkenцs К СКnРsúlвtКlКn sгяtКРokЛКn, 
illetve К nКРвoЛЛ eРвsцРeken Лelül К kevцsЛц nвomКtцkos sгКkКsгokЛКn.

VКlКmennвi МiРпnНi Лesгцl re jellemг  К renНkívül intenгív, sгínes, цrгelemНús 
ЛesгцНstílus. HКnРerejükkel is sгíneгik stílusukКt joЛЛКn, mint К МsпnРя, Нe kevцsЛц, 
mint К kцs ЛЛ említenН  ЛukovinКi КНКtköгl k. Aг els  sгяtКРi СКnРsúlвtяl МsКk kivцte les 
esetЛen tцrnek el, МsКk Кkkor, СК mпs sгяtКР, sгöveРrцsг kiemelцse inНokolt.

A ЛesгцННКllКm-típusok meРСКtпroгпsпnпl is КlКpvet nek kell tekintenünk, СoРв 
vКlКmennвi КНКtköгl nцl цrгцkelСet  volt Лiгonвos цrгelmi telítettsцР. A minНennКpi 
köгnвelvi ЛesгцНsгituпМiяЛКn Кг intonпМiяs esгköгök СКsгnпlКtК пltКlпЛКn meРeРвeгik 
Кг пtlКРos Лesгцl kцvel, Нe iРen РвКkoriКk – f leР Кг eРвцЛkцnt is emoМionпlis töltцsű 
sгöveРek esetцЛen – К nКРвoЛЛ intonпМiяs moгРпsok is. HК vКlКmikцpp К psгiМСolяРiК 
kifejeгцsцvel prяЛпlnцk цlni, Кгt monНСКtom, СoРв К МiРпnНi – цs К körnвцkЛeli – nвelv-
jпrпs er sen sгКnРvinikus. Ennek meРfelel en – különösen К СКnРsúlвos sгяtКРokЛКn – 
nКРв lenНületű esцs vКРв sгökцs követkeгСet Лe. A nвújtott iН tКrtКmú sгКkКsг- vКРв 
sгяlКmkeгН  sгяtКРokon Лelül jellemг  К nвelvjпrпsrК К nКРв НКllКmív, nКРвon soksгor 
inНulКtsгя, köt sгя, illetve КnnКk els  sгяtКРjК ilвen lejtцsű.

A kijelent  monНКt СКnРlejtцse iРen РвКkrКn meРeРвeгik vКРв nКРвon СКsonlя К 
köгnвelviСeг, leгпrпsК пltКlпЛКn fokoгКtosКn eresгkeН  НКllКmvonКl. A sгКkКsгon Лelül 
КгonЛКn ЛesгцНsгituпМiяtяl füРР en iРen nКРв intonпМiяs moгРпs meРв vцРЛe. HК К kü-
lönösen kiemelenН  elem К sгКkКsгleгпrпs el tti, utolsя el tti vКРв СКsonlяКn köгeli sгя, 
vКРв peНiР Кг цrгelmi СКnРsúlв erre esik, К nКРв СКnРköгű esцs vКРв sгökцs is РвКkori:

    ̲        .     ̲     .   .  .   .       ̲        ̲        .               .   .     ̲     .
[moʃt ost meРørɛРɛt:ɛm СКt mК:m moʃt meiРjoЛ:ɔn tuНom]

        ̲      .   .       ̲       ̲      .    ̲    .   .     ̲          . 
[oɔ ɟɛrmɛkɛm me:Р e:n ʃɛ ʧinК:lok kвlømЛɛt]

  ̲   .   .       ̲        ̲       ̲
[ɛгɛlø:yt nɛm ɔot ʧɔrnok]
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   ̲     .   .             ̲      ̲    .   .   ̲          .
[mit:udom ein Сoɟ mi ɔг ɔ ЛɔЛК:jkɔ]

A kцrН  monНКtok köгött nКРв sгпmЛКn forНul el  Кг К köгnвelvЛen ismert elНöntenН  kцr-
Нцstípus, КmelвЛen К НКllКm nКРвon jellemг en felsгökik Кг utolsя el tti sгяtКРЛКn, mКjН 
Сirtelen esцssel гпrul, цs К ЛesгцН НinКmiгmusпt növeli Кг iРen nКРвfokú sгökцs цs esцs:

 ̲     .          .       ̲       ̲     .  .  ̲        .
[ismertietɛk] [nɛm ruР ɛгɔtɛСɛnɛk]

A leРtöЛЛ kцrН  monНКtЛКn СКsonlяКn nКРв СКnРköгű uРrпst tКlпlunk. лrНekes, ritkпn 
el forНulя intonпМiяs jelensцР К kцt sгяtКРú kцrНцs esetцn jellemг  НКllКmformК ismцt-
l Нцse СossгКЛЛ ЛesгцНsгКkКsгon Лelül is:

 ̲          ̲           .        ̲            ̲        ̲       
[ɛlẹ:Л ɛlmoɲɟɔm mẹ:Р iМ ʃorЛɔ nɛkɛН]

ÁltКlпnos követkeгtetцskцnt Кг vonСКtя le К МiРпnНi Лesгцl k felvцteleiЛ l, СoРв К köг-
nвelvi intonпМiя els sorЛКn КnnвiЛКn vпltoгik itt, КmennвiЛen К köгlenН  nвelvi КnвКР 
цrгelmileР köгeleЛЛ пll Кг КНКtköгl Сöг. BesгцНtempяjuk vКРв Кгonos К köгnвelvivel, 
vКРв Кnnпl kissц РвorsКЛЛ. A ritmus mпr inРКНoгik – mцРis visгonвlКР kieРвenlített. 
A СКnРsúlв пltКl meРСКtпroгott f leР els  sгяtКРi nКРвoЛЛ iН tКrtКm пltКlпЛКn kompen-
гпlяНik eРв СКnРsúlвtКlКn sгяtКРЛeli röviНülцssel, s íРв К nвelvjпrпsi ЛesгцН ritmusК 
mцР Кг er s emfКtikus nвomКtцkú sгöveРekЛen is perР .

A МiРпnНi – цs К körnвeг  nвelvjпrпsterületen цl  – КНКtköгl k СКnРterjeНelmük-
nek fels  rцРiяjпt jяl kiСКsгnпljпk, цs Кг цrгelmileР is meРСКtпroгott ЛesгцНЛen Нomi-
náns a nyers, éles hanghordozás. A hangsúly, dallam, ritmus, a „hangfekvés” együttesen 
Нi nКmikus, er teljes nвelvjпrпsi ЛesгцНstílust ereНmцnвeг.

A felvцtelek СКrmКНik МsoportjК Л u k o v i n К i  (К n Н r п s f К l v i  цs i s t e n  s e -
Р í t s i ) КНКtköгl kt l sгпrmКгik. Rцsгletesen kцt Кssгonв ЛesгцНцt elemeгtük, eРвi kük КnН-
rпs fКlvi, mпsikuk istenseРítsi sгületцsű. A mпsoНik vilпРСпЛorúЛКn költöгtek TolnК meРвцЛe, 
KКkКsНrК. A felvцteleket Кг EδTE εКРвКr Nвelvцsгeti TDK tКРjКi kцsгítettцk 1971-Лen.

A ЛukovinКi sгцkelвek ЛesгцНцnek СКnРlejtцsformпivКl rцsгletesen foРlКlkoгott 
εКРНiМs KlпrК (NвtuНлrt. 17., γ1–őβ). Aг  kutКtпsКinКk HeРeНűs δКjos felvцtelei sгol-
gáltattak alapot. E felvételek 1946 és 1952 között készültek, s hozzájuk képest a mai 
СКnРfelvцteli teМСnikК seРítsцРцvel lцnвeРesen joЛЛКn elemeгСet  КnвКРot proНukпlСК-
tunk. UРвКnКkkor КnnКk is tuНКtпЛКn kell lennünk, СoРв К HeРeНűs-fцle КnвКР sгinte 
teljesen Кгonos mцР КггКl, mint Кmit Кг пttelepültek mКРukkКl СoгtКk, Нe Кг újКЛЛ, 
КliР nцСпnв цves felvцtelek mпr МsökkenteЛЛ цrtцkű, sok СКtпst elviselt цs mКРпn viselt 
nyelv járást örökítettek meg.

A nвelvjпrпs – illetve Кг Кгt kцpvisel  Лesгцl k – nКРвon fontos jellemг je Кг 
iРen tisгtК КrtikulпМiя. Különösen feltűnik eг К nКРв гenei цrtцkű mпssКlСКnРгяknпl, 
melвek nek ilвen tökцletes kцpгцsцvel mпs nвelvjпrпsokЛКn – цs К köгnвelvЛen is – 
ritkпn tКlпl koгunk. Tökцletesen tisгtК [r] СКnРokКt СКllСКtunk К ЛukovinКi sгцkelвek 
ЛesгцНцЛen, s eг К nвelvjпrпs eРцsгцre is jellemг  – nКРвon tisгtК, „гönРцs” НiКlektus. 
A ЛesгцНСКn Рok köгött pontosКЛЛ viгsРпlКt nцlkül is meРпllКpítСКtяКn nКРвoЛЛ К гön-
Рцsek КrпnвК К köгnвelvinцl. A [v] nem СКsonul, К nКгпlis+eбploгívК СКnРkКpМsolКt 
helyén gyakori a hosszú nazális mássalhangzó (pl. alunni, tunni stЛ.) vКРв К nКгпlis 
[n]+[k], illetve [n]+[Р] СКnРkКpМsolКt Сelвцn МsКk К nКгпlis velпris okkluгívК kцpгцse. 
A kemцnвeЛЛ гпrСКnРok sгпmпnКk Мsökkenцse, К töЛЛ nКгпlis lпРвítjК, СКjlцkonвКЛЛп 
tesгi К nвelvjпrпsi ЛesгцНet.
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A Лesгцl k СКnРsгíne is mпs, mint Кг eННiР tпrРвКlt kцt nвelvjпrпst kцpvisel  КНКt-
köгl kц – СКnРterjeНelmüknek inkпЛЛ köгцps  sпvjпt СКsгnпljпk ki, Нe Кгon Лelül пllКn Ня 
К НКllКmmoгРпs. A kitцrцs minimпlis, illetve МsКk inНokolt esetЛen, цrtelmi vКРв цr гelmi 
nвomКtцk СКtпsпrК lesг jelent seЛЛ. Termцsгetesen proЛlцmпt okoг, СoРв minН kцt  
elemгett sгöveР elЛesгцl  jelleРű volt, Лпr цrгelmileР Кг КНКtköгl kСöг köгel пllt. εпs 
ЛukovinКi sгületцsű sгцkelвek ЛesгцНцt is СКllvК mцРis úРв lпtom, СoРв К kцt Кssгonв 
meРfelel en repreгentпljК eгt К nцpМsoportot, illetve КnnКk nвelvjпrпsi ЛesгцНцt.

Az említett zenei hangzás valamennyi általam hallott és a vizsgált két felvételen 
К sгokпsosnпl lКssúЛЛ ЛesгцНtempяvКl цs kieРвenlített ritmussКl pпrosult. A РвКkori цs 
СossгКЛЛ sгünetek цppen eгцrt nem sгКЛНКljпk sгцt К monНКnivКlяt, inkпЛЛ sгomorú, 
el mцlпгя ЛesгцНmяН СКtпsпt keltik, illetve Кгt er sítik. Különösen цrvцnвes eг КnnКk Кг 
КНКtköгl nek К ЛesгцНцre, Кki sгinte iroНКlmi iРцnвessцРРel monНtК el СКгКtelepülцsük 
törtцnetцt. A lКssú ritmusú, er s СКnРsúlвú nКРв СКnРköгvпltпsok stilisгtikКi цrtцke eЛ-
Лen К folвКmКtosКn eresгkeН , illetve emelkeН  НКllКmvonКlú ЛesгцНЛen iРen nКРв:

        .          .      ̲       ̲        ̲   .     .     .
[jК:rtɔk jК:rtɔk СК:t nɛm foРɔnnɔР Лɛ] 

Jellemг ЛЛ Кг КlпЛЛi НКllКmformК:
     ̲     .          ̲   .       ̲       ̲   .    .       ̲   .      ̲    .     ̲     .     ̲   .  .
[mentвŋk ʃ vetвŋ se:p koloʒnК:t mɛjik mintвl sɛЛ:ɛt veСɛtet:]

Kis СКnРköгök, folвКmКtos lejtцs, εКРНiМs KlпrК meРпllКpítпsК sгerint К köгl  sгпnНцkú 
monНКtokЛКn РвКkrКn mesцl  sгín jellemг  К nвelvjпrпsrК. A nКРв СКnРköгű uРrпsok К 
különösen nвomКtцkos, цrгelmi töltцsű monНКtok mellett МsКk kцrН  monНКtokЛКn for-
НulnКk el .

нssгefoРlКlпskцnt meРer sítСetjük Кгt К feltevцst, СoРв Кг eРвes nвelvjпrпsok in-
tonпМiяs esгköгeinek, Кгok СКsгnпlКtпnКk sгКЛпlвКi meРСКtпroгяk Кг КНott nвelvjпrпs rК, 
együttesen alkotják a nyelvjárás jellegzetes színét. Az egyes nyelvjárások intonációjá nak 
rцsгletes elemгцse leСet vц tennц, СoРв К СКnРtКni, КlКktКni цs eРвцЛ nвelvi sКjпtos-
sпРok mellett НiКlektusКink СКnРsúlв, СКnРlejtцs, ЛesгцНritmus цs eРвцЛ intonпМiяs jel-
lemг it is meР tuНjuk pontosКn СКtпroгni.
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Idegen sajátosságok a moldvai csángó nyelvjárás hanglejtésében 
(Egy percepciós kísérletről)

1. EРвetemi oktКtяmunkпm sorпn renНsгeresen tКpКsгtКlom, СoРв eРвes – els sor-
ЛКn К köгnвelvt l leРtпvolКЛЛ es  molНvКi МsпnРя – nвelvjпrп sokЛяl vett sгöveРeket iРen 
nehezen értenek meg a hallgatók, még akkor is, ha archaizmusok, kölcsönszavak alig 
neСeгítik К meРцrtцst. HК КгonЛКn – üРвelve К köгnвelvi intonпМiяrК, СКnРsúlвokrК, rit-
musrК – mКРКm meРis mцtlem „sгeРmentпlisКn” pontosКn Кг elСКnРгя sгöveРrцsгeket, 
Кгok Кгon nКl цrtСet vц vпlnКk СКllРКtяim sгпmпrК. NвilvпnvКlя teСпt, СoРв К sгöveР 
meРцrtцsцt К sгuprКsгeРmentпlis sгerkeгet „meРцrtцse” iРen nКРв mцrtцk Лen Лefolвп-
soljК, Кг iНeРensгerű СКtпst vКlяsгínűleР КlКpvet en К nКРвoЛЛ sгöveРeРвsцР intonп-
Мiяs össгСКtпsК КНjК, Кг els  Лenвomпs kiКlКkítпsпЛКn felteСet en nКРвoЛЛ jelent sцРe 
vКn К könnвeЛЛen цrгцkelСet  НКllКmnКk, СКnРsúlвnКk, mint К nКРвoЛЛ konМentrпМiяt 
iРцnвl  „sгeРmentпlis sгöveРцr tцsnek”. Eг К meРiРвelцs inНított КrrК, СoРв К sгuprК-
sгeРmentпlis jelensцРek perМepМiяjпvКl foРlКlkoггКm. Bпr vцРs  soron Кг КНott nвelv-
jпrпs sКjпtossп РКinКk meРismerцse К Мцlom, пltКlпnosКЛЛ цrvцnвű konklúгiя levonпsпt 
is meРkísцrlem, Кnnпl is inkпЛЛ, mert К viгsРпlКt mКРК jяvКl Кг КНott nвelvjп rпs keretein 
túl terjeН  КnвКРrК vonКtkoгik.

2. A moldvai csángó nyelvjárás kutatása jórészt a hangállományra és a szókincsre 
korlпtoгяНott. SгКЛя T. AttilК, εпrton GвulК nem foРlКlkoгott К sгuprК sгeРmentпlis 
elemekkel. HeРeНűs δКjos mКjН fцl цvsгпгКНК СКгКte lepült sгцkelвes цs Нцli МsпnРяk 
körцЛen Рвűjtött tekintцlвes КnвКРot, ennek kis rцsгцt viгsРпltК BКrtяk Jпnos Кг intonпМiя 
sгempontjпЛяl (εFF. XII, 7β–81).

A Нцli цs К sгцkelвes МsпnРяknпl tпvolКЛЛi, leРinkпЛЛ romпnosoНя Мso port Кг цsгКki 
МsпnРя. Köгpontjuk цs leРnКРвoЛЛ lцleksгпmú települцsük SгКЛяfКlvК. SгКЛя T. AttilК 
19ő1-Лen Кгt írtК К leРtöЛЛ цsгКki МsпnРя fК lurяl, СoРв ott МsКk Кг öreРek Лesгцlnek mпr 
magyarul (Kik és hol élnek a csángók? in: Nyelv és múlt 125).

SгКЛяfКlvпn kívül 9 цsгКki МsпnРя fКlut sorol fel – К t lem viгsРпlt sгöveРek rцsгЛen 
SгКЛяfКlvпrяl, rцsгЛen К múlt sгпгКНЛКn НцleЛЛre települt, Нe цsгКki МsпnРя НiКlektusпt mК 
is rг  PlosгkuМцnвЛ l vКlяk. Er sen romlя nвelvjпrпsrяl lцvцn sгя feltцteleгСet , СoРв Кг 
КrМСКiгmusok mellц sok ro mпn elem került Лe СКnРrenНsгerцЛe, РrКmmКtikпjпЛК, sгя kцsг-
letцЛe, nem utolsя sorЛКn sгuprКsгeРmentпlis sгerkeгetцЛe. A renНelkeгцsre пllя СКnР К-
nвКР КlКpjпn iРвekeгtem nцСпnв jellemг  intonпМiяs sКjпtossпРot kiemelni, meРСКtпroгni.

1. A ЛesгцН tempяjК, ritmusК eltцr К mКРвКr nвelvЛen meРsгokottяl. ÁltКlпЛКn 
РвorsКЛЛ Кnnпl, Лпr iН nkцnt er sen elnвújtott sгяtКРok sгКkítjпk meР К ЛesгцН len-
Нületцt (eг uРвКn leСet iН nkцnt К nвelvi ЛiгonвtКlКnsпРЛяl ereН  СeгitпМiяs jelensцР 
is!). BКrtяk meРiРвelte К Нцli МsпnРяk ЛesгцНцnek töreНeгettsцРцt, uРвКneг jellemгi Кг 
északi csángókat is.

β. A СКnРsúlв РвКkrКn nem els  sгяtКРi, sűrűn forНul el  mпs СelвгetЛen is sгя-
hangsúly, pl. esгtenából, Яasгárnap.

γ. A ЛesгцН НКllКmпrК jellemг  К leЛeР /emelkeН -es , kцrНцsnцl К leЛeР -sгök  
dallamforma. Bartók is észlelte, hogy a nagy hangközök és az egyéni hangterjedelem 
föls  rцРiяjпnКk kiСКsгnпlпsК sКjпtos sгínt kölМsönöг К nвelvjпrпsnКk. A fejСКnР–mell-
СКnР köгötti пtmenet Кг цsгКki МsпnРяknпl is pontosКn цrгцkelСet , ennek eРцsгen eбtrцm 
pцlНпi vКnnКk SгКЛяfКlvпn. A tКrtomпnвvпltпsok el tt РвКkrКn СossгКn leЛeР  intonпМi-
яjú sгКkКsгok iРвelСet k meР. A ЛesгцНsгКkКsгok leгпrпsК soksгor iРen intenгív, lКssКn 
eresгkeН  vКРв emelkeН  fokoгКtos гпrпs КliР vКn, ill. jellemг  Кг es - цs sгök гпr.
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3. FeltцteleгСet en Л ven vКn К МsпnРя nвelvjпrпsЛКn olвКn sгuprК sгeРmentпlis 
jelensцР, Кmelв eltцr К köгnвelv цs К töЛЛi nвelvjпrпs sКjпtos sпРКitяl, Кг iНeРensгerűsцР 
цrгetцt kelti К СКllРКtяЛКn. ViгsРпlКtom МцljК, СoРв meРпllКpítsКm, mik Кгok К tцnвe-
г k, Кmelвek – leРКlпЛЛis К mКРвКr КnвКnвelvűek sгпmпrК – leРinkпЛЛ Лefolвпsoljпk 
Кг цrtСet sцРet, melвek Кг els НleРesek, melвek К kevцsЛц fontosКk Кkkor, Кmikor eРв 
sгöveР nвelvi Сo vКtКrtoгпsпt felismerjük. лrгцkelСet -e Кг iНeРensгerűsцР Мsupпn Кг 
egyes szupraszegmentális elemek „mássága” esetén? Megváltoztatható-e csupán egy 
össгetev  КlКkítпsпvКl К ЛesгцН össгСКtпsК? Külön tuНjuk-e vпlКsгtКni, nevükön tuНjuk-e 
neveгni eРв sгöveР meРСКllРКtпsК sorпn eгeket Кг össгe tev ket?

A leРfontosКЛЛnКk el sгör eРв kiseЛЛ lцtsгпmú kísцrleti МsoporttКl vКlя munkп-
ЛКn КnnКk meРпllКpítпsпt tКrtottКm, СoРв К kivпlКsгtott КnвКР, К felКНКt meРСКtпroгпsК, 
megfogalmazása helyesen történt-e.

Els  lцpцskцnt К ЛesгцННКllКm viгsРпlКtпСoг lпttunk, Сisгen К sгuprК sгeРmentпlis 
elemek köгül ennek kutКtпsК К leРkiterjeНteЛЛ minН К СКгКi minН К nemгetköгi tuНo-
mпnвЛКn, töЛЛц-kevцsЛц meРСКtпroгottКk К nвel vünkre jellemг  НКllКmtípusok, vКlК-
melвest НiКlektolяРiКi jelleРű viгsРпlК tok is folвtКk eгen К területen, teСпt Кг össгeСК-
sonlításhoz szükséges alapok megvannak.

Az intonáció percepciójának kutatása, ill. az összehasonlító intonációs vizsgála-
tok sorК Кг utяЛЛi цvtiгeНЛen nпlunk is meРinНult, els sorЛКn Gяsв εпriК (εFF. III, 
ő8–67, εFF. V. 100–8), BollК Kпlmпn (εFF. V, Ő0 –69), FölНi лvК (εFF. V, 109–116) 
цs KКssКi IlonК (εFF. XIII, 1γ7–1őβ) foРlКlkoгott e tцmпkkКl.

A részvizsgálat célja annak a megállapítása, hogy a meghatározott köz léstartalom ki-
fejezésére milyen dallamtípusokat tartunk elfogadhatónak, mi lyeneket érzünk idegennek.  
Ennek цrНekцЛen különЛöг  nвelvek Кгonos köг lцstКrtКlom kifejeгцsцre sгolРпlя НКl-
lКmtípusКit СКllРКttКttКm meР К kísцrlet rцsгtvev ivel.

εivel kiinНulяpontom Кг цsгКki МsпnРя nвelvjпrпs volt, eгцrt els kцnt eРв К Мsпn-
РяЛКn РвКkori НКllКmtípust vпlКsгtottКm ki. TuНvКlцv , СoРв Кг elНöntenН  kцrНцs 
СКnРlejtцse kett nцl töЛЛ sгяtКРЛяl пllя monНКtokЛКn jellemг en leЛeР /emelkeН -es . 
Aг цsгКki МsпnРя nвelvjпrпsЛКn пltКlпnos visгont К leЛeР -sгök  НКllКmmenet. Felte-
Сet , СoРв К nвelvjпrпs iНeРenes sКjпtossпРКi К romпn körnвeгet СКtпsпrК КlКkultКk ki. 
Eг К romпn körnвe гet КгonЛКn eltцr Кг iroНКlmi romпntяl, К molНvКi цs цsгКk-erНцlвi 
romпnsпР nвelvцre iРen er s СКtпst РвКkorol цvsгпгКНok яtК К lenРвel цs Кг ukrпn/orosг 
nвelv, köгСelвkцnt említik К romпn nвelv ismer i, СoРв Кг цsгКki nвelvjп rпsok К töЛ-
Лit l „sгlпvos” jelleРükЛen különЛöгnek. InНokoltnКk tКlпltКm teСпt, СoРв Спrom mК-
РвКr köгnвelvi elНöntenН  kцrНцs mellц kцt lenРвel цs kцt цsгКki (mпrКmКrosi) romпn 
Кгonos jelentцstКrtКlmú monНКt НКllКmпt vпlКssгКm. TiгeНik, lцnвeРцЛen kontrollkцnt 
sгolРпlя НКllКmunk eРв КnРol elНöntenН  kцrНцsц volt, eгt eРвrцsгt К töЛЛi nвelvt l 
vКlя oЛjektív tпvol sпРК, mпsrцsгt Кг inНokoltК, СoРв К kísцrleti Мsoport tКРjКi jяrцsгt 
КnРol sгКkosok voltКk, teСпt ismer s sгпmukrК eг К НКllКmtípus.

Aг els  felКНКt К sгпmítяРцppel el пllított НКllКmok menetцnek meРrКj гolпsК volt, 
meР СК tп roгvК – К mКРвКr köгnвelv fel l köгelítve – К jelentцs tКrtКlmukКt. Eгt követ en 
– miutпn köгöltem, СoРв vКlКmennвi monНКt elНöntenН  kцrНцs volt – meР kellett СКtп-
roгni К НКllКmok újЛяli meРСКllРК tпsК utпn, СoРв melв monНКtok voltak a legmagyaro-
sabbak, me lyek lehettek magyarok, melyek biztosan nem magyarok. Végül lejátszottam 
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eРв rцsгletet Кг eРвik МsпnРя felvцtelЛ l: meР kellett СКtпroгni, СoРв milвen nвelvű 
volt az elhangzott szöveg.

4. A viгsРпlt КnвКР felНolРoгпsК К követkeг  ereНmцnвt СoгtК:
1. εinНkцt МsoportЛКn jя volt К НКllКmmenet пЛrпгolпsК, Нe К СКnРkö гök, К СКnР-

fekvцs meРítцlцse mпr kevцsЛц sikerült. Teljesen elСiЛпгott МsКk 10 – köгülük 9 К sгö-
k гпrКs kцrНцsek пЛrпгolпsК! – volt К ββ0 rКjгЛяl. Aг ő–6–7. monНКt tipikus mКРвКr 
elНöntenН  kцrНцs volt, eгeket minНenki Сelвesen rКjгoltК le.

2. A jelentéstartalom meghatározása igen nehezen ment. Mivel itt az volt a feladat, 
СoРв К mКРвКr nвelv – ill. nвelvцrгцk – sгempontjпЛяl цr tцkeljцk К СКllottКkКt, КnnКk 
ellenцre, СoРв felСívtКm К iРвelmet rп: nem feltцtlenül vКlяs mКРвКr monНКtok НКllК-
mпt СКlljпk, töЛЛen nem tuНtКk mit keгНeni К felКНКttКl. A leРjoЛЛКn itt is К mКРвКr el-
НöntenН  kцrНцs felisme rцse sikerült, К sгök гпrКs lenРвel цs romпn kцrНцst kЛ. Кгonos 
sгпmЛКn цrtцkeltцk kцrНцsnek ill. felkiпltпsnКk, esetleР felsгяlítпsnКk.

γ. лrНekes ereНmцnвt Сoгott К nвelvi СovКtКrtoгпst irtКtя kцrНцs. EРвцrtelműen 
(Кг I. МsoportЛКn 100%, К II. МsoportЛКn 9γ%) mКРвКrnКk tКlпltпk К 7. monНКtot (Nem 
felel a kérdésre?), К mпsik kцt mКРвКr mon НКt meРítцlцsцЛen 60–80% köгött vКn К ’ma-
gyar’ meРСКtпroгпs. A Ő. orosг monНКt intonпМiяjК köгelíti meР leРinkпЛЛ К mКРвКr 
kцrНцsцt, eг tükröг Нik К vпlКsгokЛКn is: ő0–ő0% К ’magyar’, ill. ’idegen’ meРjelölцs. 
A sгök гпrКs kцrНцsek – Кг 1–β. lenРвel цs К 8–9. romпn – К vпlКsгКНяk гöme sгerint 
nem mКРвКrok, Лпr Кг 1. lenРвel kцrНцst Сeten ’a magyarban is elfogadható’ jelzéssel 
lпttпk el. A 8. monНКtЛКn el forНulя iРen er s sгök гпrКt цreгtцk leРinkпЛЛ iНeРennek 
(Кг I. МsoportЛКn 100% (!), К II. МsoportЛКn 71% – Нe itt eРв sгemцlв nem vпlКsгolt). 
TöЛЛen jeleгtцk, СoРв СК mКРвКr lenne eг К monНКt, Кkkor feltцtlenül kívпnkoгik К 
végére a nyomósító ugye? vagy nem?. A СКsonlяkцppen sгinte eРвöntetűen iНeРennek 
цrгett НКllКm Кг Кn Рol kцrНцsц. A leРtöЛЛen СКtпroгottКn ismertцk fel цs emeltцk ki, 
СoРв eг К monНКt ’biztosan nem mКРвКr’.

Ő. VпrКtlКnul elцРРц eРвsцРes volt Кг utolsя kцrНцs meРvпlКsгolпsК. Csu pпn ketten 
nem tudtak dönteni egyetlen nyelv mellett sem. Ugyanakkor há romszori meghallgatás 
utпn is МsКk kцt kísцrleti КlКnв ismerte fel, СoРв mК РвКr nвelvű sгöveРet СКllott. EРв 
vпlКsгЛКn К ’inn’ nвelv sгerepelt, eРвЛen Кг ’olasz’. A 17 f s Мsoport 6ő%-К sгlпv nвelvű-
nek vцlte К sгöveРet, eЛЛ l Сцt СКllРКtя ’orosz’ eРв ’szlovák’ meРjelölцst írt. EРв kísцrleti 
sгemцlв nem tuНott Нönteni, МsКk К ЛiгonвtКlКn ’szláv’ meРСКtпroгпst КНtК meР.

A viгsРпlКtsoroгКt els  lцpцsekцnt elvцРгett kísцrlet sгпmomrК ereНmц nвesen гп-
rult. EРвrцsгt iРКгoltК – К leРtöЛЛ kutКtяnКk eгen К tцren СКson lяКn jяk К tКpКsгtКlКtКi –, 
hogy az elhangzott mondatok dallammenetét igen pontosan érzékeljük, és még a gyakor-
lКtlКn kísцrleti КlКnв is visгonвlКР jяl tuНjК пЛrпгolni КгokКt, mпsrцsгt, СoРв – К jelentцs-
tКrtКlom ismeretцЛen – elцР nКРв ЛiгtonsпРРКl ki tuНjuk vпlКsгtКni КгokКt К НКllКmformп-
kКt, Кmelвek jellemг ek К mКРвКr nвelvre s Кmelвek iНeРenek t le.

VissгКtцrve К МsпnРя nвelvjпrпsСoг: К sгök гпrКs kцrН  СКnРlejtцs eРвцrtelmű ’ide-
gensгerű’ min sítцse nвilvпnvКlяКn mutКtjК, СoРв К МsпnРяknпl РвКkori СКsonlя kцrН  
intonációt sem fogadhatja el nyelvérzékünk magyarosnak. A kiindulópontként emlege-
tett korпЛЛi tКpКsгtКlКtКimКt iРКгoljК (Сisгen Кг elСКnРгott МsпnРя sгöveРЛen eРвetlen 
iНeРen sгяkinМselem sem forНult el ), СoРв МsКk kцt kísцrleti sгemцlв ismerte fel К СКl-
lott szöveg magyar voltát, s elgondolkodtató, hogy a válaszadók kétharmada a szlávos 
jelleРet vette цsгre Лenne.



 IНeРen sКjпtossпРok К molНvКi МsпnРя nвelvjпrпs СКnРlejtцsцЛen  169

1. ábra

2. ábra

3. ábra



170  Fodor Katalin

4. ábra

5. ábra

6. ábra



 IНeРen sКjпtossпРok К molНvКi МsпnРя nвelvjпrпs СКnРlejtцsцЛen  171

7. ábra

8. ábra

9. ábra

Aг пЛrпk FölНi лvК (1–β.), BollК Kпlmпn (γ–7.), δКurenţiК DКsМКlu (FonetiМă si НiК-
leМtoloРie IX. 89) (8–9.) kísцrleti monНКtКinКk rКjгК КlКpjпn kцsгültek.

(Emlцkkönвv Benk  δorпnН СetveneНik sгületцsnКpjпrК. 
Szerk. haJDú MiháLy – kiss Jenő. 

BuНКpest, 1991. 178–18Ő.)
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Nyelvjárási szupraszegmentális sajátosságok

– különös tekintettel az eldöntendő kérdés moldvai intonációjára 

A nyelvjárások szupraszegmentális sajátosságainak kutatása a magyar nyelv területen 
iРen sok kívпnnivКlяt СКРв mКРК utпn, monНСКtnпnk, lцnвeРцЛen mпiР sгinte seСol sem 
tКrt – eгt К köгСelвsгпmЛК men  meРпllКpítпst vКlКmennвi НiК lektolяРus ismeri, цs 
kцnвtelen tuНomпsul venni. AnnКk ellenцre, СoРв mпr цvti гeНekkel eгel tt törtцntek 
kísцrletek els sorЛКn К n в e l v j п r п s i  Н К l l К m f o r m п k  m e Р i s m e r ц s ц r e , ku-
tКtпsпrК, nКpjКinkЛКn sem tuНunk e tцmКkörЛen sokkКl töЛ Лet, mint К XX. sгпгКН kö-
zepén. Nem szándékozom túl sok tudománytörténeti adatot felsorolni, de szükségesnek 
tКrtom utКlni Csűrв Bпlint sгКmosСпti НКllКm formпkКt viгsРпlя (Csűrв 19βő), illet leР 
HeРeНűs δКjos kissц kцs ЛЛi, mпr esг köгfonetikКi mяНsгereket is Лevet  kutКtпsКirК 
(HeРeНűs 19γ0). Nвelvjпrпsi КnвК Рot felНolРoгя intonпМiяs kutКtпst utпnuk, цs КгяtК 
lцnвeРцЛen sгinte folвtКtпs nцlkül МsКk Кг eРвцЛkцnt nem НiКlektolяРus εКРНiМs KlпrК 
vцРгett, Кki К Лukovi nКi sгцkelвek intonпМiяjпt viгsРпltК (εКРНiМs 19ő8), illet leР Кгo-
nos mondattípu sok intonációját kísérelte meg összevetni két dunántúli nyelvjárási régió 
КНКtköг l inek ЛesгцНцЛen (εКРНiМs 196Ő). A viгsРпlt kцt rцРiя, К köгцp-Нunпntúli– 
kisКlfölНi цs К nвuРКt-Нunпntúli sok sКjпtossпР tekintetцЛen köгel пll eРвmпsСoг, εКР-
НiМs kimutКtСКtя különЛsцРet Кг intonпМiяЛКn is КliР tКlпlt köгöttük. δeСetsц Рes, СoРв 
СК tпvolКЛЛ es , töЛЛ nвelvi sгinten is mКrkпnsКЛЛ eltцrцseket mutКtя nвelvjпrпsi rцРiяЛяl 
vett НКllКmtípusokКt viгsРпlt volnК, lпtvпnвosКЛЛ, joЛЛКn ki НomЛoroНя különЛsцРekre 
tuНott volnК rпvilпРítКni, tКlпn eРвцrtelműЛЛц vпlt vol nК, СoРв vКn-e eгen К területen Кг 
eРвes rцРiяkrК jellemг  eltцrцs.

1. A s t a n d a r d  n y e l v v á l t o z a t  i n t o n á c i ó j á n a k  k u t a t á s a  sokkal in-
kпЛЛ el reСКlКНt Кг utяЛЛi цvtiгeНekЛen. Csupпn К mКРвКr nвelvre vonКtkoгя kutКtп sokrК 
sгorítkoгvК ki kell emelnünk Gяsв εпriК, VКrРК δпsгlя цs OlКsгв GпЛor, К iКtКl nemгe-
Нцk sorКiЛяl peНiР εКrkя AleбКnНrК nevцt, Кkik К mКРвКr nвelv mon НКttípusКinКk meР-
felel  ЛesгцННКllКmok leírпsпЛКn, elemгцsцЛen jelent s ereН mцnвeket цrtek el. SКjпtos, rцsг-
Лen Кг itt tпrРвКltКkkКl rokon vonпsokКt mutКtя in tonпМiяs jelensцРekr l sгпmolt Лe KontrК 
Miklós az amerikai magyarok között végzett kutatásai eredményeként (Kontra 1994).

Ezek a vizsgálatok nem terjednek ki nyelvünk területi változatainak teljes in tonációs 
renНsгerцre, Нe К НiКlektusok intonпМiяs kutКtпsКiЛКn tuНunk rпjuk tп mКsгkoНni. AnnКk 
meghatározására sem igen került/kerülhetett sor, hogy a leírt dallamtípusok mennyire 
„köteleг k”, Кг eРвцni sКjпtossпРokon túl eРвцЛ sгoМiпli sКn СКtя tцnвeг k КlКkítСКtjпk, 
formпlСКtjпk-e mцР ket. A nвelvjпrпsleírпs mяН sгerei köгül Csűrв mцР Кг úРвneveгett 
önelvű leírпs mяНsгerцt КlkКlmКгtК, vКРвis jяnцСпnв СКllott, цs К SгКmosСпton СКsгnпlt 
dallamformát igyekezett megörökíte ni, függetlenül attól, hogy az a standard intonációt 
jellemгi-e vКРв sem. εivel КгonЛКn eг К pцlНКtпr korпntsem volt teljes, цs Л ven for-
НultКk el  Лenne Кг eРцsг nвelvterületen Кгonos НКllКmformпk, tovпЛЛfejlesгtцs nцlkül 
Csűrв renНsгere, НКl lКmtípus-reРisгtere МsКk rцsгЛen СКsгnпlСКtя mпs НiКlektusok ku-
tКtпsпЛКn. A vi sгonвítя leírпsi mяНsгer felСКsгnпlСКtяsпРпСoг meР kellene teremteni 
Кгt Кг etК lont, К stКnНКrНЛКn meРjelen  НКllКmformпk teljes leírпsпt цs renНsгereгцsцt, 
amellyel valamennyi nyelvjárás intonációs produktumait össze lehet vetni, s ha nem is 
К teljes, Нe leРКlпЛЛ К f  НКllКmtípusokrК kiterjeН  пltКlпnos kцp meРrКj гolСКtя.

A leРinkпЛЛ eРвцrtelmű, meРrКРКНСКtя НКllКmformпk – Кг цrгelmi цs eРвцni sгí-
neгцst l füРРetlenül – К kцrН  monНКtokЛКn forНulnКk el , nem vцletlen, СoРв eг К mon-
НКttípus Кг, Кmelвr l К leРtöЛЛet tuНunk. A k i e Р ц s г í t e n Н  цs Кг e l Н ö n t e n Н  
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k ц r Н ц s  intonпМiяjК köгül els sorЛКn Кг utяЛЛi mutКt jяl felismerСe t  típusokКt К köг-
nвelvЛen is. Deme δпsгlя kiemeli, СoРв meРiРвelцse sгerint ki гпrяlКР Кг elНöntenН  
kцrНцsek НКllКmК Лiгonвult iРen kis СiЛКsгпгКlцkkКl felismerСet nek (Deme 196β). A 
mКРвКr nвelvre пltКlпЛКn jellemг  НКllКmformК (ket t nцl töЛЛ sгяtКР esetцn) köгismer-
ten Кг utolsя kцt sгяtКРЛКn mutКt er teljes moгРпst К СКnРmКРКssпРЛКn: Кг utolsя el tti 
sгяtКРЛКn emelkeН /sгök , Кг utol sя sгяtКРЛКn es  К НКllКm. Aг ennцl röviНeЛЛ, eРв 
vКРв kцt sгяtКРos kцrНцsЛen КгonЛКn emelkeН /sгök  К НКllКmformК. A vпrosi nвelvЛen 
terjeН , К kцt sгя tКРnпl СossгКЛЛ terjeНelmű kцrНцsЛen jelentkeг  СКsonlя НКllКmformпt 
К mКРвКr nвelvt l iНeРenkцnt, sгokКtlКnkцnt írjпk le nвelvtКnКink. Eг К vпltoгКt sКjпt töЛЛ 
цvtiгeНes tКpКsгtКlКtom sгerint пltКlпЛКn nКРвon ritkпn, leРfeljeЛЛ eРвцni vКriпМi яkцnt 
forНul el  К nвelvjпrпsi Лesгцl knцl. Eгцrt iРвeltem fel rп Кг 197γ-ЛКn Рвűjtött molНvКi 
nвelvjпrпsi sгöveРekkel vКlя foРlКlКtossпР köгЛen, vцРeгtem is eРв eггel össгefüРР  
perМepМiяs kísцrletet (FoНor 1991). Aг újКЛЛ цs újКЛЛ СКnР КnвКРok meРСКllРКtпsК sorпn 
Кгutпn eРвre töЛЛsгör ЛukkКnt fel eг К НКllКmformК, jellemг en цsгКki МsпnРя, sгКЛяfКlvi 
Лesгцl knцl. Túl К leбikКi, РrКmmКtikКi, цs kцs ЛЛ mцР említenН  eРвцЛ sгeРmentпlis цs 
sгuprКsгeРmentпlis СКnРrenНsгerЛeli sКjпtossпРokon, eг Кг elНöntenН  kцrНцst jellemг  
НКllКmformК követke гetesen, lцnвeРцЛen vКlКmennвi КНКtköгl nцl el forНult, el for-
НulСКtott, ЛiгtosКn nem tekintСet  teСпt Мsupпn eРвцni nвelvСКsгnпlКti цrНekessцРnek. 
UРвКnКkkor Кг is eРвцrtelmű eгeket К СКnРfelvцteleket СКllРКtvК, СoРв nem Мsupпn К 
НКllКm mutКt sКjпtos, mпsutt nem, vКРв КliР tКpКsгtКlСКtя különЛsцРeket. A sгпmomrК 
leРfontosКЛЛ kцrНцs Кг volt, СoРв К molНvКi – цs els sorЛКn К leРКrМСКikusКЛЛ molНvКi – 
nвelvjпrпsi МsoportokЛКn цsгlelСet , К mКРвКr (s t, К romпniКi reРionп lis) stКnНКrНtяl 
nвilvпnvКlяКn eltцr  vonпsok mennвire rКРКНСКtяk meР, К pontos fonetikКi elemгцseket 
meРel г en mennвire ismerСet k fel, СКtпroгСКtяКk meР. δeРКlпЛЛ nцСпnв össгetev  
esetцЛen meРkísцreltem eгeknek К különЛsцРeknek Кг eРвцrtelműsцРцt meРfoРКlmКгni.

Termцsгetesen feltцtlenül sгüksцРes ilвen esetЛen К leСet  leРtöЛЛ sгöveР meР-
viгsРпlпsК КССoг, СoРв Лпrminemű renНsгeressцРet tцteleгСessünk fel, цs sгo Мiпlis цr-
vцnвűnek tekintСessük Кг КНott nвelvi jelensцРet. εint említettem, kiinНu lяpontunk 
Кг elНöntenН  kцrНцs НКllКmformпjпnКk viгsРпlКtК volt. VКlКmennвi renНelkeгцsünkre 
пllя felvцtelt vцРiРСКllРКtvК meРпllКpítСКttuk, СoРв К SгКЛяfКlvпn цl  КНКtköгl knцl Кг 
említett sгök гпrКs НКllКmformК vКlяsгínűleР пltКlпnos. A ЛemutКtott monНКtokКt kü-
lönЛöг  цletkorú КНКtköгl kkel – töЛЛnвire Кssгo nвokkКl – kцsгült СКnРfelvцtelekЛ l, 
РвКkrКn töЛЛ sгemцlв köгött folвя ЛesгцlРe tцsЛ l emeltük ki, eгцrt К sгöveРkörnвeгet 
nцlkül цs К kölМsönsгКvКk, vКlКmint К sгokКtlКn РrКmmКtikКi meРolНпsok miКtt iН n-
kцnt neСeгen цrtСet k, пm К sгöveРmКРвКrпгКttяl most eltekintünk. (Itt цs К tovпЛЛi 
monНКtoknпl is – mivel К fo netikus пtírпs jeleit nem СКsгnпlСКttuk – Кг elСКnРгottКkКt 
töЛЛц-kevцsЛц „stКn НКrНiгпlt" vпltoгКtЛКn köгöljük, К Сelвesírпs sгКЛályait követve.)

1. ábra
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2. ábra

3. ábra

4. ábra
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Aг цsгКki МsпnРя fКlvКkЛяl mпsСonnКn eРвel re nem tuНtuk kimutКtni eгt К kцrН  
СКnРlejtцst, К Сiпnв КгonЛКn els sorЛКn КЛЛяl КНяНСКt, СoРв nКРвon kevцs felvцtel sгпr-
mКгik mпs települцsekr l (Лпr МsКk γ–Ő olвКn fКlu vКn, КСol mцР цrНemes К Рвűjtцssel 
prяЛпlkoгni), цs Кгokon Лelül is vцletlensгerűen ЛukkКn fel Мsupпn kцt sгяtКРosnпl Сosг-
sгКЛЛ elНöntenН  kцrНцs. A SгКЛяfКlvпrяl kitelepült, VrКnМeК meРвei Plosг ku Мцnв Л l 
eРвetlen КНКtköгl t l vКn felvцtelünk, Кг  töЛЛ mint fцlяrпs sгöveРцЛen eРв sгök гп-
ras kérdés hallható.

5. ábra

εeРtКlпltuk visгont uРвКneгt К НКllКmformпt δujгikКlКРorЛКn, К Нцli МsпnРяsпР 
töЛЛi fКlujпtяl kissц elkülönül  települцsen, eРв esetЛen peНiР Trunkon is (err l nem 
kцsгült elemeгСet  felvцtel).

6. ábra

лvek яtК folвtКtott Рвűjtцseink sorпn volt КlkКlmunk tКnulmпnвoгni К Sгeret menti 
Нцli МsпnРя települцseken цl k ЛesгцНцt, Нe köгöttük Кг említett kцt КlkКlom kivцtelцvel 
– leРКlпЛЛis eННiР – nem röРгítettük mпsutt eгt К jelensцРet.

A leРtöЛЛ elemгett monНКtЛКn meРiРвelСet , СoРв Кг utolsя sгяtКРon Лekö vetkeг  
uРrпst meРel г  sгКkКsг НКllКmvonКlК lцnвeРesen nвuРoНtКЛЛ, nцСol sгinte nem is moг-
Нul ki, eгцrt Кг utolsя sгяtКРЛКn tКpКsгtКlСКtя Сirtelen felsгökцs mцР er teljeseЛЛ СКtпst 
kelt. εinНenesetre meРemlítenН , СoРв Кг цsгКki МsпnРя (sгКЛяfКlvi цs plosгkuМцnвi) 
КНКtköгl knцl пltКlпЛКn nКРвoЛЛ Кг uРrпs, mint К Нцli МsпnРя, lujгikКlКРori цs trunki 
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mintпkЛКn. (A stКnНКrНtяl vКlя eltцrцs joЛЛ цrгцkelСet sцРццrt К pцlНКmonНКtokrяl köг-
nвelvi Лesгцl vel is kцsгítettünk СКnРfelvц telt, К mКrkпns különЛsцР jяl meРmutКtkoгik 
nemМsКk К kцrНцs leгпrпsпЛКn, СК nem К гпrпst meРel г  sгКkКsг intonпМiяs НifferenМi-
пltsпРпЛКn is. – A köгnвelvi цs К nвelvjпrпsi Лesгцl k felvцteleinek elemгцsцr l, össгe-
vetцsцr l mпs КlkКlommКl sгпmolunk Лe).

SКjпtos mяНon jelentkeгik eг К НКllКmformК К vissгКkцrНeгцsnцl Кг eРвik sгКЛя-
fКlvi КНКtköгl nkkel kцsгült felvцtelen:

7. ábra

Amikor К Рвűjt  feltesгi К kцrНцst, СoРв Спnв esгtenН sen СКlt meР Кг КНКt köгl  
цНesКnвjК, Кг iН s Кssгonв nem СКlljК vКРв nem цrti jяl Кгt, цs meРer sítцst vпrvК elis-
mцtli К kieРцsгítenН  kцrНцst, Нe mivel Кг КНott sгituпМiяЛКn itt termцsгetesen iРenl  
vпlКsгrК sгпmít, К monНКt intonпМiяjпt is meРvпltoгtКtjК – К formКilКР kieРцsгítenН , Нe 
funkМiяjпЛКn elНöntenН  kцrНцs sгök гпrКs lesг.

Aг elНöntenН  kцrНцs intonпМiяjК К molНvКi mКРвКr Лesгцl k jelent s rцsгц nцl 
más okkal is magyarázhatóan eltérhet (el is tér) a standard változattól. A m o l d v a i 
s г ц k e l в  lКkossпР körцЛen СКllСКtя k ц r Н s г К v К s  e l Н ö n t e n Н  k ц r  Н  
m o n Н К t  intonпМiяjК lцnвeРesen különЛöгik Кг eННiР tпrРвКlttяl. Klцгsei pцl НпkkКl 
illusztráljuk, hogy az -e-vel és vaj-jal formált kérdés dallama lassan, foko zatosan eresz-
keН . εinНkцt monНКtЛКn СКsonlяКn, füРР  ЛesгцНЛen, tulКjНonkцp pen iНцгetkцnt for-
Нul el  К kцrНцs (К mпsoНik monНКtЛКn, К túl nКРв terjeНelem miКtt К monНКt eleje, Кг 
Aгt kérdeгte, nem sгerepel Кг пЛrпn).

8. ábra
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9. ábra

Aг цsгКki цs – Сelвenkцnt – К Нцli МsпnРяЛКn СКllСКtя sгök гпrКs цs Кг emlí tett sгц-
kelв nвelvjпrпsi kцrН sгКvКs elНöntenН  kцrНцs РвКkori el forНulпsК Кгt ereНmцnвeгi, 
СoРв К m o l Н v К i  m К Р в К r  nвelvvпltoгКtokЛКn К mКРвКr nвelvterü leten els НleРes 
normКtív КlКkvпltoгКtnКk tekintСet  e m e l k e Н / e s  jelleРű НКl lКm formК r i t k п Л Л , 
mint – termцsгetesen К sгцkelв kivцtelцvel – mпs nвelvjпrпsokЛКn.

KeгНetЛen els sorЛКn К kцrН  monНКtokrК iРвelve nem tűnt fel elцРРц, СoРв Кг 
intonпМiя mпs monНКttípusokЛКn is mutКt К mКРвКr stКnНКrНСoг kцpest eltцrцseket. Aг 
цsгКki МsпnРя Лesгцl knцl iРen РвКkrКn СКllСКtя k i j e l e n t  m o n Н К  t o k Л К n  is 
Сirtelen, vпrКtlКn sгКkКsг- illet leР monНКtгпrпs: Кг пltКlпЛКn vпrСКtя eresгkeН  НКl-
lКmvonКl Сelвett töЛЛsгör цsгleltünk es , mцРpeНiР m e r e Н e k e n  e s  НКllКmot. Eг 
Кг intonпМiя sгinte tükörkцpe Кг el г ekЛen említett kцrН  СКnР lejtцsnek, РвКkrКn vi-
sгonвlКР Сossгú, eРвenletes intonпМiяjú sгКkКsг vцРцn – eset leР Сirtelen röviН emelkeНцs, 
ill. sгökцs utпn – Кг utolsя sгяtКРЛКn feltűn en nКРв esцs követkeгik Лe. A köгeljöv Лen 
e mondattípus elemzésével is szeretnénk fog lalkozni.

2. A МsпnРяsпР körцЛen tКpКsгtКlСКtя nвelvi, nвelvСКsгnпlКti sКjпtossпРok le-
írпsпrК sok, s t eРвre töЛЛ kutКtя töreksгik, sгпmos puЛlikпМiя jelent meР e tпrРвЛКn Кг 
utяЛЛi esгtenН kЛen, eгek КгonЛКn КliР tekintenek túl К sгeРmentпlis ele meken. A je-
lenleРi СelвгetЛen К nвelvjпrпs leírпsКkor mпr nem leСet iРвelmen kívül СКРвni К k ц t -
n в e l v ű s ц Р Л l  ereН  sКjпtossпРokКt, uРвКnКkkor meР kell kí sцrelnünk Кгt is, СoРв 
tisгtпггuk, Лiгonвos korпЛЛКn nem nКРвon kutКtott nвelvi elemek tekintСet k-e пltКlп-
nosКЛЛКn vцve mКРвКr nвelvjпrпsi sКjпtossпРnКk. Eг viгsРпlСКtя цs viгsРпlКnНя lenne 
К leбikКi цs РrКmmКtikКi elemeken túl is, els  sorЛКn К ЛesгцННКllКm, Кг intenгitпs, К 
ЛesгцНtempя terцn. A mКРвКr nвelvet Лe sгцl k nКРв töЛЛsцРe sгпmпrК sгokКtlКn sгö-
k гпrКs kцrНцs viгsРпlКtКkor termц sгetes, СoРв КrrК РonНoljunk, Кг К romпn nвelvЛ l 
К МsпnРяmКРвКrok nвelvjпrпsп ЛК пtkerült intonпМiяs sКjпtossпР. HКsonlя jelensцРr l 
ír KontrК εiklяs Кг Кmeri kКi mКРвКrok nвelvСКsгnпlКtпt viгsРпlvК: К ЛevпnНorlпskor 
mцР пltКlпnos, К mК РвКrrК jellemг  emelkeН -es  intonпМiя СКsгnпlКtos minНkцt nвelv 
elНöntenН  kцrНцseiЛen, mКjН fokoгКtosКn vпltoгik К НКllКm, цs Кг КnРolos emelkeН  
СКnРlej tцs vпlik urКlkoНяvп К mКРвКr nвelvСКsгnпlКtЛКn is, különösen К sгünet utпni 
els  meРsгяlКlпskor (KontrК 199ő: β7β). A molНvКi mКРвКr nвelvjпrпsokЛКn К r o m п n 
С К t п s t  vКlяsгínűsíti, СoРв К mКРвКrСoг kцpest К romпn intonпМiя пltКlпЛКn er seЛЛ 
moгРцkonвsпРot mutКt. A romпniКi nвelvцsгek körцЛen ismert, СoРв Кг erНц lвi romпn 
nвelvjпrпsok, Кmelвek Сossгú iНeje цs пllКnНя kКpМsolКtЛКn vКnnКk К mКРвКr nвelvvel, 
К Kпrpпtokon túli romпn nвelvvпltoгКtoknпl jяvКl nвuРoНtКЛ ЛКk, kevцsЛц sгínes into-
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nпМiяjúКk (Pцntek β001: 9Ő). εolНvпЛКn teСпt, КСol К mКРвКr normКtív vпltoгКt nem, 
Нe К töЛЛsцРi romпn stКnНКrН цs К Сelвi romпn nвelvjпrпsok eРвКrпnt СКtпssКl vКnnКk 
a fokozatosan asszimilálódó csángóság nyelvhasználatának alakulására, nyelvállapotára, 
termцsгetes ennek К СКtпsnКk К kevцsЛц ismert sгuprКsгeРmentпlis sКjпtossпРokЛКn 
való jelentkezése is.

A monНКtok elemгцse sorпn nвilvпnvКlяvп vпlt, СoРв К ЛesгцННКllКm mellett fel-
tétlenül foglakoznunk kell a d i n a m i k a  vizsgálatával is.

Amikor К fokoгott НinКmikпjú nвelvjпrпsi ЛesгцНr l sгяlunk, nem eРвsгerűen МsКk 
К monНКt- vКРв sгКkКsгСКnРsúlвnКk К nКРвoЛЛ СКnРer vel vКlя kiemelцsцr l Лesгц-
lünk, hanem gyakran valamennyi érzelmi, logikai, ritmikai h a n g s ú l y , szóhangsúly 
sгinte i r r e п l i s s п  növelцsцr l is. Sгпmos mКРвКr nвelvjпrпsi СКnР felvцtelt meРСКll-
РКtvК цs össгevetve eРвmпssКl цs К stКnНКrННКl meРпllКpítСКtя, СoРв К nвelvjпrпsi Лe-
sгцl k iРen soksгor НinКmikusКЛЛКn Лesгцlnek, К СКnРer  Сirtelen, lökцssгerű növelцse, 
Кг eРвmпst követ  sгяtКРokЛКn Лekövetkeг  jelen t s НinКmikКi eltцrцs, К túl sok цs túl 
er s СКnРsúlв sokkКl РвКkrКЛЛКn forНul el  nпluk, mint К köгnвelvЛen. Eгt BКlКssК Jя-
гsef mцР НeЛreМeni цs erНцlвi nвelvjпrп si sКjпtossпРkцnt említi, kieРцsгítve КггКl, СoРв 
пltКlпЛКn eРвütt jпr К СКnРmКРКs sпР emelцsцvel is (BКlКssК 1890: 71). A СКnРer  ilвetцn 
vпltoгtКtпsпvКl РвКkrКn tКlпlkoгunk К vпrosi nцpnвelvЛen is, meРiРвelСet  КгonЛКn, 
СoРв leРinkпЛЛ К kevцsЛц iskolпгott, К viselkeНцsi normпkrК visгonвlКР keveseЛЛet 
КНя rцteРek jel lemг je eг К sКjпtossпР. ÁltКlпЛКn Кг ц r г e l m i  t ú l f ű t ö t t s ц Р , s t, 
gyakran a d u r v a s á g , a g r e s s z i v i t á s  megnyilvánulásaként értelmezzük nem fel-
tцtlenül К СКnРossпР miКtt, inkпЛЛ К НinКmikК inРКНoгпsК okoггК eгt Кг цrгцst. A ki-
eРвenlítetten СКnРos ЛesгцНet kevцsЛц РonНoljuk er sгКkosnКk, Нe К СКrsпnвsпР töЛЛ-
nвire jяl цrгцkelСet en Мsökken К művelteЛЛ tпrsКНКlmi rцteРekЛen. A nвelvjпrпsi Лe-
sгцl k СКnРfelvцteleiЛ l vett mintпk Кгt mutКtjпk, СoРв К СКnРsúlвos sгяtКРokЛКn К 
СКnРer  nцСol különösen kiuРorСКt, Кkkor is, СК Кгt nem mКРвКrпгСКtjuk felfokoгott 
цrгelmi пllКpottКl. PцlНпink különЛöг  nвelvjпrпsi rцРiяkЛяl sгпrmКгnКk, pКlяМ, Нцl-
Нunпntúli цs цsгКkkeleti КНКtköгl inknцl eРвКrпnt meРiРвelСet  К felsorolпsokЛКn, 
kiemelenН  sгяtКРokЛКn Кг пtlКРosnпl nКРвoЛЛ СКnРer , Кkkor is, СК eРвцЛkцnt К 
ЛesгцННКllКm emelkeНцse nem tКpКsгtКlСКtя СКsonlя mцrtцkЛen. VКlКmennвi monНКt 
esetцЛen meРiРвelСet  К sгКРРКtottsпР, Кmit К sгinte minНen sгя keгНetцn tКpКsгtКl-
ható dinamikai kiugrás eredményez.

10. ábra
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11. ábra

Aг eРвik pцlНКmonНКtrяl (Кг цsгКkkeletir l) TisгК–Körös-viНцki КnвКnвelvjпrпsú, 
Нe mК mпr köгnвelvi Лesгцl nek tekintСet  kollцРпnkkКl is kцsгítettünk СКnРfelvцtelt –  
loРikКilКР Кг ereНeti КНКtköгl nцl joЛЛКn tКРoljК К sгöveРet, К köгЛevetett iН СКtпroгяi 
mellцkmonНКt jяl felismerСet  Кг пЛrпn, míР Кг els  пЛrпn lпtСКtя, Кг ereНeti nвelvjпrпsi 
СКnРfelvцtelr l kцsгült intenгitпs-РörЛe töreНeгett, uРвКnКkkor nem kell en tКРolt.

12. ábra

13. ábra
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BКlКssК sгerint К „Сullпmгпs” К mКРвКr nвelv jelleРгetes sКjпtossпРК, Кг  meРiРвe-
lцse sгerint – mint mпr fenteЛЛ említettem – DeЛreМenЛen цs ErНцlвЛen РвКkori. εolНvКi 
КНКtköгl ink körцЛen nКРв sгпmЛКn forНul el  – soksгor eleve nКРвoЛЛ СКnРer vel, 
nцСol sгinte kiКЛпlvК monНott sгöveРЛen is – СКsonlя НinКmikКi kiuРrпs. A stКnНКrНot 
Лesгцl  СКllРКtя sгпmпrК eг К nКРвon intenгív ЛesгцНmяН К normпtяl Лiгonв tпvolinКk 
tűnik, tovпЛЛ fokoгСКtjК Кг iНeРenkeНцst, СК – цs eг különösen Кг цsгКki МsпnРяknпl 
forНul el  – К s г я С К n Р s ú l в  is „e l М s ú s г i k ”: nem Кг els , СКnem leРinkпЛЛ К 
második szótagra kerül, és itt jelent kezik a dinamikai csúcs is.

AlпЛЛi pцlНКmonНКtКink К sгКЛяfКlvi elНöntenН  kцrНцsek köгül vКlяk, minНkett -
Лen eРвцrtelműen lпtСКtя, СoРв Лennük minН К НКllКm, minН К СКnРer  Кг utolsя sгяtКРot 
emeli ki. Aг els  monНКtЛКn КгonЛКn К sгök гпr el tti monНКt sгКkКsг К SгКЛяfКlvпrК 
els sorЛКn jellemг  monoton, „leЛeР ” intonпМiяjú, НinКmikКilКР is kieРвensúlвoгott, 
К mпsoНikЛКn visгont К fenteЛЛ említett Н i n К m i k К i  t ö r e Н e г e t t s ц Р  el гi meР Кг 
utolsя sгяtКРЛКn mutКtkoгя kiuРrпst.

14. ábra

15. ábra
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AmennвiЛen К НКllКm цs К СКnРer  eРвКrпnt eltцr К köгnвelvi normпtяl цs – mint 
Кг elНöntenН  kцrНцsnцl – Кг utolsя sгяtКРot tesгi nвomКtцkossп, К mКРвКr nвelvЛen 
idegen hangsúlyt eredményez. Ha a nyomaték a szakasz vagy mondat végére kerül, és 
К СКnР- цs К morfцmКrenНsгerЛen, sгяkцsгletЛen mutКtkoгя sгo kКtlКn elemek (гпrtКЛЛ, 
vКlКmint velпris illКЛiпlis mКРпnСКnРгяk, ly, , iНeiН k, romпn kölМsönsгКvКk stЛ.) tпr-
sКsпРпЛКn jelentkeгik, Кг пtlКРos mКРвКr КnвКnвel vi СКllРКtя sгпmпrК СК nem is цrtСe-
tetlennц, Нe neСeгen цrtСet vц tesгi eгt К nвelvvпltoгКtot.

Aг eННiР említetteken kívül nem СКРвСКtjuk iРвelmen kívül К ЛesгцНtempяt, illet -
leР К ЛesгцН ritmusпt sem. Eггel mцР nem foРlКlkoгtunk iРКгпn, Нe РвКkrКn tКlпlkoгtunk 
Кkпr visгonвlКР röviН sгКkКsгon Лelül is К ЛesгцНtempя fo koгпsпvКl vКРв lКssítпsпvКl. 
Eг К ЛesгцН ritmusпt renНkívül kieРвenlítetlennц tesгi, Нe nem eРвsгerű elНönteni, СoРв 
К tempя lКssulпsпt КНott esetЛen К nвelvi Лi гonвtКlКnsпР, СeгitпМiя okoггК, vКРв esetleР 
К nвelvjпrпsЛКn eРвцЛkцnt is tКpКsгtКlСКtя sКjпtossпРrяl vКn sгя. E kцrНцs elНöntцsцСeг 
tovпЛЛi КНКtköгl k meРnвilКtkoгпsКinКk elemгцsцre vКn sгüksцР.

A fentiekЛen Мsupпn eРв nвelvjпrпsi rцРiя nцСпnв sгuprКsгeРmentпlis sКjпtossпРпt 
említettem. FolвtКtvК К viгsРпlяНпst, er t prяЛпlя felКНКt пll el ttünk, immпr töЛЛ цvti-
гeНes lemКrКНпst ЛepяtolКnНя: К tíг nвelvjпrпsi rцРiя intonпМiяs renНsгere mцР minНiР 
feltárásra vár.
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A csángók identitásproblémájának  
nyelvi és nyelven kívüli okairól

A kiseЛЛsцРЛen цl  mКРвКrok nвelvСКsгnпlКtпnКk kцrНцseir l – rцsгЛen Кг ottСoni, 
rцsгЛen К mКРвКrorsгпРi kutКtяk tollпЛяl jяnцСпnв tКnulmпnв jelent meР. EгekСeг Кг 
írásokhoz sorolhatók azok a vizs gálati eredmények, amelyek az erdélyi magyarok nyelv-
állapotát tük rözik. Ugyanakkor a romániai politikai események indították el azt az emig-
rá ciós hullámot, amely egész régiónkon átzúdult. A nyelvtudo mány, a nyelvészek élén-
ken reКРпltКk erre К moгРпsrК, s Кг erНцlвi menekültek, Кг ErНцlвЛ l цrkeгett mКРвКr 
КnвКnвelvű Мsoportok nвelvСКsгnпlКtпЛКn jelentkeг  vпltoгпsok viгsРпlКtК sгinte Кгon-
nal meg is indult (BArThA 1991, 1992).

Sгinte uРвКneЛЛen Кг iН sгКkЛКn feНeгtцk fel újrК К МsпnРяkКt is, eгt Кг цvtiгeНeken 
пt lцnвeРцЛen meРköгelítСetetlennek tКrtott КrМСКi kus nвelvjпrпsú mКРвКr nцpМsoportot. 
лrНekessц vпltКk nem МsКk nцp rКjгi, НiКlektolяРiКi sгempontЛяl, СКnem Кгцrt is, mert К 
leРsгemlцlete seЛЛen Кг  nвelvпllКpotukon leСetett nвomon követni К nвelvvпltпs fo-
lвКmКtпt. A „МsпnРяsoНпs” – К korпЛЛi pejorКtív jelentцst mцР tovпЛЛ fokoгvК – К СКl-
mozottan hátrányos nyelvi helyzet, a nyelvi elsivatagosodás szinonimájává vált. Egy 
nцpМsoport Лels  fejl Нцsцnek КrrК К pontjпrК jutott, Кmelв Кг КnвКnвelv felКНпsпtяl, 
К mКРвКrsпРСoг köt Нцs kцrНцsessц vпlпsпtяl mпr МsКk eРв lцpцsnвire vКn.

NinМs tuНomпsom КгonЛКn Кrrяl, СoРв ennek К nцpМsoportnКk, К МsпnРяsпРnКk К 
magyarországi magyarsággal való találkozásával foglal koztak volna. Bár a terjedelem 
sгКЛtК korlпtok miКtt МsКk röviН пttekintцs КНСКtя, ennek К tКlпlkoгпsnКk nцСпnв felemпs, 
furcsa voná sáról saját tapasztalataim alapján említést teszek.

Az erdélyi magyarság és a csángók kapcsolata, viszonya az elmúlt évszázadok 
sorпn elцРРц КmЛivКlensnek Лiгonвult. NвilvпnvКlя teСпt, СoРв nem keгelСet  Кгonos 
módon az anyaországi magyarokkal való kapcsolatuk sem. Ha ezt a viszonyt kívánjuk 
vizsgálni, szemügyre kell vennünk külön-külön a magyarországi és az erdélyi magyarok, 
vКlК mint Кг erНцlвi mКРвКrok цs К МsпnРяk eРвmпsСoг vКlя visгonвпt, КЛЛКn К Лiгtos 
tuНКtЛКn, СoРв К mКРвКrorsгпРi цs К molНvКi mКРвКrok köгötti kКpМsolКtok eРцsгen 
mпs jelleРűek, mпs tКrtКlmúКk. UРвКn Кkkor КССoг, СoРв ne МsКk КlkКlmilКР цletre kel , 
vцkonв össгeköt  sгпlКk sгöv Нjenek К mКРвКrorsгпРiКk цs К molНvКiКk köгött, feltцt-
lenül sгüksцРes Кг erНцlвi mКРвКrok Кktív köгreműköНцse.

A МsпnРяk nвelvi, nemгetisцРi СovКtКrtoгпsпnКk kцrНцse sгinte КгяtК vet Нik fel 
renНsгeresen, КmiяtК МsКk tuНunk lцteгцsükr l.

A МsпnРя iНentitпsproЛlцmпt inНukпlя politikКi, sгoМiпlis, kulturпlis össгetev ket 
Кг КlпЛЛiКk sгerint leСet össгefoРlКlni, КггКl К meРjeРв гцssel, СoРв eгek К tцnвeг k 
nem vпlКsгtСКtяk el eРвmпstяl, sгorosКn össгefonяНnКk, kieРцsгítik, er sítik eРвmпst.

1. A csángóság az egyetlen olyan magyar népcsoport, amely ugyan az anyaország 
köгvetlen köгelцЛen – Мsekцlвke kКpМsolКtot tКrtvК КггКl, Нe lцnвeРцЛen eРвkori emiР-
rпnskцnt – nКРв tömeРЛen цl, s РвК korlКtilКР mКРвКr fennСКtяsпР КlКtt soСКsem пllt. A 
mК К körnвeг  or sгпРokЛКn цl  nКРвsгпmú mКРвКrsпРtяl eltцr en ninМs meР РonНol-
koНпsmяНjпЛКn Кг К joРfolвtonossпР-tuНКt, Кmelв К mКРвКrsпРСoг vКlя köt Нцst seРí-
tenц. Eг Кг öntuНКt (joЛЛ Сíjпn neveгem íРв) цles vп lКsгtяvonКlКt Сúг Кг erНцlвi mКРвК-
rok цs К МsпnРяk köгц, Лпr mК mпr vКlКmennвien uРвКnКnnКk Кг пllКmnКk К polРпrКi.
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2. A leРnКРвoЛЛ РonНot К leРtöЛЛen КЛЛКn lпtjпk, СoРв К XIX. sгпгКН els  цvtiгe-
НeiЛen, Кmikor Köгцp- цs Kelet-EurяpпЛКn К nem гettц vпlпs folвКmКtК leгКjlott, Кmikor 
a nemzet fogalma kialakult, a nemzeti hagyományok, a nemzeti értékrend formálása 
törtцnt, К МsпnРяsпР mпr vцРцrvцnвesen lefűг Нött К mКРвКrsпР eРцsгцr l. Nem jutott 
el Сoггпjuk mпr sгinte semmi КnnКk К moгРКlomnКk Кг ereН mцnвeiЛ l, Кmelв К nem-
гeti nвelv tuНКtos meРújítпsпrК inНult, s Кmelв sгinte újjпformпltК sгяkinМsünk jelent s 
részét. Nem csak a nemzet, nemzetiség fogalma, a magyarsághoz tartozás tudata, hanem 
a nyelv újításkor és utána keletkezett szavak is ismeretlenek maradtak szá mukra. Kívül 
kerültek К mКРвКr nemгeten, Нe nвilvпnvКlя iНeРen sцРük miКtt К korпЛЛКn εКРвКror-
sгпРСoг СКsonlяКn sok nemгetisцРű цs vКllпsú εolНvК öntuНКtosoНя romпnsпРК (Нe К 
МsпnРяsпР mКРК is) kirekesгtette ket К romпn nemгetЛ l is. HКsonlя СelвгetЛen eРвet-
len mпs mКРвКr nцpМsoport sinМs, mert К Kпrpпt-meНenМцn Лelüli mК РвКrsпР, mцР СК 
iНeРen körnвeгetЛen цlt is, eгen К nemгettц vпlпsi folвКmКton пtment.

3. SКjnos, újКЛЛКn mпr nem МsКk К МsпnРяk, СКnem mпs, Кг orsгпР СКtпron kívül 
цl  mКРвКr Мsoportok proЛlцmпjК is, СoРв К nemгettuНКt formпlпsпЛКn fontos sгerepet 
jпtsгя sКjпt цrtelmisцРük ninМs. Ennek lпtvпnвos neРКtív СКtпsК jяl lemцrСet  К ЛurРen-
landi magyar nyelv járásszigeten, ahonnan az Ausztriához csatolás után elvándorolt az 
ér telmiség, míg a csángóknál ez a hiány folyamatos volt és maradt. A csángóság Mold-
vпЛК kerülцse яtК köгemЛerekЛ l пllt, íРв Сiпnвгott К СКгКi reformkori moгРКlmКkЛКn 
f sгerepet jпtsгя köгцpnemessцР is. A leРtöЛЛ „МsпnРя” цrtelmisцРi εolНvпЛК ErНцlвЛ l 
került. Elvцtve КkКНt К sгКЛяfКlvi PerkК εiСпlвСoг СКsonlя „fпklвК”, Кki – ErНцlвЛen, 
Koloгsvпron töltött eРвetemi цvek utпn – vissгКtцrt sгül  fölНjцre. NКРвon kevesen tuН-
tКk olвКn er sek lenni, СoРв nвelvüket is meРtКrtvК sгereггenek Нiplomпt vКlКmelвik 
romпn eРвetemen. InРКtКР mКРвКrsпРtuНКtuk nemiРen ЛírjК ki К töЛЛцves iНeРen СКtпst. 
A mКРвКr iskolпk, Кг КnвКnвelvű цrtelmisцР СiпnвК okoггК, СoРв sКjпt írпsЛelisцРük 
РвКkorlКtilКР ninМs. HКsonlя jelensцРet pl. ErНцlвЛen МsКk újКЛЛКn цs inkпЛЛ К sгяr-
ványmagyarság lakta területeken tapasz talunk, hiszen hagyománya van a magyar írás-
ЛelisцРnek, s К mКРвКr nвelvű sКjtя, könвvkiКНпs, МsКlпНi цs körnвeгeti СКtпs Кkkor is 
цrvц nвesül, СК Кг iskolпЛКn nem is minНenki tКnul mКРвКr nвelvet, Сelвes írпst.

4. Nagyon fontosnak tartom (Benda Kálmánhoz csatlakozva), hogy a csángóság a 
mКРвКrsпР nКРв rцsгцnek kultúrпjпtяl iНeРen, „ЛiгпnМi” kultúrпjú körnвeгetЛen цl. εпs 
vilпРsгemlцlet, РonНolkoНпsmяН, mпs mКРКtКrtпs, mпs цrtцkrenН, leРlпtСКtяЛЛ mяНon 
peНiР Кг eltцr  vКllпs jellemгi К keleti цs К nвuРКti keresгtцnвsцРet. Aг ortoНoб vКl-
lпsú kör nвeгettel СКnРsúlвosКn пll sгemЛen К МsпnРяk sгпmukrК minНennцl fontosКЛЛ 
rяmКi kКtoliМiгmusК, Лпr e vКllпs КnвКnвelven vКlя РвКkor lпsпЛКn ket цvsгпгКНok 
яtК iРвekeгnek КkКНпlвoгni. UРвКnКkkor nвil vпnvКlя, СoРв К töЛЛ цvsгпгКНos eРвütt-
цlцs СКtпssКl volt К МsпnРяkrК is, kultúrпjukЛКn meРjelentek К Kпrpпtokon Лelül цl  
mКРвКrsпРцtяl eltц r  vonпsok is. Aг iНentitпsproЛlцmпt eг К kett s kötöttsцР okoггК, s 
tК lпn mцР inkпЛЛ Кг, СoРв К töЛЛ цvsгпгКНos lenцгettsцР, sгпmkivetett sцР, К senkiСeг, 
sehová sem tartozás érzését alakította ki.

A mКi МsпnРяk – vпrКtlКnul kikerülve elгпrt vilпРukЛяl – εКРвКrorsгпРrК цrkeг-
ve sгemЛen tКlпljпk mКРukКt КгokkКl, Кkik Сoггпjuk kцpest sokkКl mКРКsКЛЛ цletsгín-
vonКlon цlnek, mпs К kultúrпjuk, sok Лennük К sгokКtlКn, iНeРen vonпs, Нe mКРвКrul 
Лesгцlnek, mКРвКrul Лesгцl К tv, К rпНiя, Кг ottСon lenцгett, meРvetett mКРвКr nвelvvel 
tКlпlkoгni minНenütt, mКРвКr nвelvű Кг istentisгtelet, К tКnítпs, Нe eг eРв mпs mКРвКr 
nвelv, mint Кг ottСoni, Кг újsпРot, felirКtokКt, МцРtпЛlпkКt mКРвКrul írtпk, mКРвКr Сelвes-
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írпssКl, К МsпnРяk sгпmпrК olvКsСКtКtlКnul. A mКРвКr КnвКnвelvvel цs Кг Кгt Лesгцl kkel 
vКlя tКlпlkoгпs, Лiгonв, nКРв meРrпгkяНtКtпst okoг К molНvКi mКРвКroknКk – nem ke-
vцsЛц К velük vКlя meРismerkeНцs К mКРвКrorsгпРiКknКk.

εцР К joЛЛ inНulКtú mКРвКrorsгпРiКk is elvesгítik eРв iН  utпn К türelmüket, Кmikor 
megtapasztalják, mit jelent a nyelvújítás utáni sza vakat nem ismerni, a kultúrszavakat, 
kifejeгцseket iНeРen nвelvЛ l пtvenni. Jelen voltКm, Кmikor eРв mКРвКr iНeРenveгet  
К H sök terцn eРв МsпnРя Мsoportot kКlКuгolt. NeРвeНяrпnвi remцnвtelen küгНelmet 
vívott К sКjпt КnвКnвelvцvel, iРвekeгett elkerülni КгokКt К sгКvКkКt, Кmelвeket újКЛЛ 
keletűeknek РonНolt, Нe Кmikor rпjött, СoРв nem МsКk К nвelvvel, СКnem К mКРвКr tör-
tцnelem, К mКРвКr kultúrК ismeretцvel is ЛКj vКn, felКНtК К СКrМot: meРkцrte К romпn tol-
mпМsot, seРítsen. ÍРв Кгutпn К mКРвКr tКnпrn  К molНvКi mКРвКroknКk К mКРвКr törtцne-
lemr l romпn tolmпМs seРítsцРцvel Лesгцlt.

A mКРвКrorsгпРiКk nКРв rцsгe eРвпltКlпn ninМs tisгtпЛКn КггКl, СoРв К МsпnРяk 
nem erНцlвiek, s t, nem sгцkelвek. HК lКssКn is, Нe Кг utяЛЛi цvekЛen leРКlпЛЛ eгekkel 
К foРКlmКkkКl úРв-КСoРв meРismerkeНtek mпr. A leРtermцsгeteseЛЛ mяНon Лesгцlnek 
Koloгsvпrrяl, εКros vпsпrСelвr l, Temesvпrrяl, s nem цrtik, СoРв К МsпnРяk nem цrtik! 
Ho РвКn is цrtenцk? Romпn iskolпЛК jпrnКk, К fölНrКjгot, törtцnelmet, iro НКlmКt nem-
csak román nyelven, de román szemlélettel is tanulják, s nincs, aki kiegészítse ezeket az 
ismereteket. Azt hiszem, alig van erdé lyi magyar, akinek Tamási Áron neve ne mondana 
vКlКmit. A МsпnРя Рвerekek ЛiгtosКn nem tКnulnКk, leРfeljeЛЛ vцletlenül tuНnКk, СКllКnКk 
rяlК. OlvКsni peНiР leРfeljeЛЛ romпn forНítпsЛКn olvКsСКtjпk, mivel К mКРвКrnКk МsКk 
sгяЛeli vпltoгКtпt ismerik, МsКk romпnul írnКk-olvКsnКk. CsКk eРв-kцt fКluЛКn prяЛпl-
koгik nцСпnв lelkes „КmКt r nцptКnítя” К mКРвКr Сelвesírпs meРismertetцsцvel. A ro-
mпn СelвesírпssКl МsпnРя nвelvjпrпsЛКn írt sгöveР meРfejtцsцСeг peНiР sгinte nвelvtör-
téneti szövegolvasási gyakorlat szükségeltetik...

A МsпnРяkkКl kКpМsolКtosКn РвКkrКn említett ún. „fцlnвelvűsцР” (Fülei-szánTó 
1992: 39), tehát a magyar anyanyelv perifériális válto zatának és a román államnyelvnek 
К kevereНцsцЛ l sгületett, mпsok sгпmпrК sгinte цrtСetetlen Сelвi nвelvvпltoгКt СКsгnп-
lКtК, jя esetЛen mellette К romпn Сelвi – esetleР iroНКlmi nвelvi – vпltoгКtпnКk ismerete 
nвilvпn nКРвmцrtцkЛen leСet kivпltя okК К kiseЛЛsцРi цrгцs kiКlКkulпsпnКk, Нe Лiгonв 
olвКnoknпl – pl. εКРвКrorsгпРon tКnulя Нiпkoknпl – is цsгlelСet , Кkik К nвelvi tuНК-
tossпРnКk jяvКl mКРКsКЛЛ sгintjцn пllnКk. εКРКm renНsгeresen tКlпlkoгom e Мsoport 
tКРjКivКl, tКpКsгtКlКtКimКt teСпt els sorЛКn Кг  körükЛen sгereгtem.

VКlяsгínű, СoРв К kцt Мsoport esetцЛen mпs-mпs jelleРű iНentitпs proЛlцmпrяl vКn 
sгя: míР Кг iskolпгКtlКn, sem К mКРвКr, sem К romпn iroНКlmi nвelvet nem ismer  eРв-
sгerű emЛereknцl К nвelvi kisгolРпltК tottsпР eРвцrtelműen mКРСКtпroгя tцnвeг , КННiР 
Кг цrtelmisцРi vКРв leenН  цrtelmisцРi Кг esetek jelent s rцsгцЛen kцnвtelen цsгlelni К 
romпn цs mКРвКr nвelvi ismeretei köгötti min sцРi különЛsцРet. εivel К tovпЛЛtКnulпs 
útjК eРцsгen К leРutяЛЛi iН kiР kiгпrяlКР К romпn nвelvű – цs sгellemű – tКnintцгetek-
Лe veгetett, Кг цrtelmisцРivц vп lпs feltцtele К romпn iroНКlmi nвelv elsКjпtítпsК volt. 
HК peНiР mпr vКlКki eРв sгКkmпt, eРв tuНomпnвпРКt jellemг  sгКknвelvet meР tКnult, 
természetessé válik ennek a domináns nyelvnek a folytonos használata. A tizennégy 
цves kortяl mell гött КnвКnвelv ЛesгűkültsцРe, КvíttsпРК К vпrosЛК került, minНenre 
foРцkonв iКtКlok sгпmпrК külö nösen tКsгítяvп vпlik.

Aг utяЛЛi цvekЛen vцРre felfeНeгtцk újrК nпlunk is, СoРв К МsпnРяk Кssгimilп-
Мiяjпt meРпllítКni МsКk Кг цrtelmisцР kinevelцsцvel leСet. ÚРв цrгem КгonЛКn, СoРв К 
fokoгКtossпР цrvцnвesítцse nцlkül МsКk tovпЛЛ növeljük К nвelvi–nemгeti СovКtКrtoгпs 
proЛlцmпjК okoгtК sokkot Кг iНe került Нiпkok körцЛen. A jelenleРi РвКkorlКt sгerint 



 A МsпnРяk iНentitпsproЛlцmпjпnКk nвelvi цs nвelven kívüli okКirяl  18ő

uРвКnis К fent említett köгцpiskolпs Рвerekek köгül Лiгonвos lцtsгпmot εКРвКrorsгп-
Рon „ЛeiskolпгnКk”. Eгek К 17–18 цves iКtКlok пltКlпЛКn iРen jяl Лe sгцlnek mпr romпnul, 
s alig-alig csángóul, azaz magyarul. Ha nálunk magyar diákok közé kerülnek, úgy ér-
гik, СпtrпnвЛКn vКnnКk nвelvük miКtt, s mivel К köгös КnвКnвelv nem köti össгe ket 
mКРвКr tпrsКikkКl (s mivel К mКРвКr oktКtяk jelent s rцsгe ninМs is tisгtпЛКn proЛlцmп-
ikkКl, цs meРköveteli t lük К mКРвКrorsгпРiКkkКl Кгonos sгintű КnвКР- цs nвelvismeretet), 
mintegy védekezésül külföldinek, nem magyar КnвКnвelvűnek monНjпk mКРukКt – íРв 
Кг esetek töЛЛsцРцЛen elnц г ЛЛen viselkeНnek velük, mint К СКгКi СКllРКtяkkКl. TКlпn 
mцР rossгКЛЛ КгonЛКn, СК КгonnКl К könnвeЛЛ ellenпllпs irпnвпЛКn СКlКНvК sгinte „le-
tКРКНjпk” mКРвКr nвelvismeretüket – íРв töЛЛnвire minНjпrt iНeРenkцnt keгelik ket, 
vКРвis romпn nвelvűsцРükre СivКtkoгvК nem mКРвКr mivoltukКt er sítik.

Erre a gondra megoldást véleményem szerint csak az jelenthet, ha fokozatosan fo-
gadtatjuk el a csángókkal a magyarországi köznyelvet, a magyar környezetet. A nyelvi, 
fölНrКjгi, kulturпlis, РonНolkoНпsЛeli különЛsцРek töЛЛ lцpМs foknвi eltцrцst okoгnКk, 
s Кki eгeket eРвsгerre КkКrjК пtlцpni, СК МsКk nem kivцteles teСetsцР, Лiгonв nКРвot 
esСet, s eРцsг цletre sгяlя súlвos sцrülцseket sгereгСet. Eгt К Лukпst elkerü lenН  nКРв 
mцrtцkЛen kell Кг erНцlвi mКРвКrsпРrК tпmКsгkoНnunk. εost mпr elmonНСКtя, СoРв Кг 
erНцlвi цrtelmisцР eРв rцsгe meРцrtette felel ssцРцt, s tКlпn tenni is prяЛпl К molНvКi 
mКРвКrsпР meРtКrtпsК цr НekцЛen. A leРnКРвoЛЛ sгerepet most is, mint ZölН Pцtert l 
Domokos Pпl PцteriР eННiР is, К МsíkiКk jпtssгпk. A Мsíksomlвяi цs МsíksгereНКi iskolпk 
nцСпnв mКРвКr peНКРяРusК fokoгКtosКn keгНi meР (mпr пltКlпnos iskolпs korЛКn) К 
mКРвКr nвelv цs kultúrК oktКtпsпt К МsпnРя Рвermekek körцЛen.

A tudatos anyanyelvi nevelés és a hungarológiai ismeretek, a csángó nyelvjárás és 
nцpСКРвomпnв цrtцkes voltпnКk tuНКtosítпsК nцСпnв цven Лelül tКlпn vпltoгtКtСКt К mКi, 
elцРРц leСКnРolя kцpen – tКlпn elцrСet vц vпlik, СoРв ne МsКk uРrяНesгkпnКk, Кг ott-
honról való elkerülés eszközének tekintsék a magyar nyelven való tanulást, s érzelmileg 
és tudatosan is vállalják az azonosságot a magyarországi magyarokkal.
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Moldvai családnevek

Nem lцvцn iРКгпn nцvkutКtя, el sгör sгüksцРesnek tКrtom, СoРв jeleггem: Кг КНott 
tцmпvКl НiКlektolяРuskцnt, molНvКi Рвűjt útjКim КlkКlmпvКl kerültem kКpМsolКtЛК, К ne-
vek СКnРКlКkjК keltette fel цrНekl Нцsemet, К sгiРorúЛЛКn vett nцvtКni kцrНцsek МsКk К 
kцs ЛЛiekЛen vet Нtek fel sгпmomrК.

A túlontúl tпРКn цrtelmeгСet  Мím is eггel К kiinНulпssКl mКРвКrпгСКtя – К nцv-
КnвКР meРköгelítцsцnek leСet sцРei МsКk КnnКk КlКpos tКnulmпnвoгпsК utпn rКjгolяН-
tКk ki. Eг teСпt Кг els  kísцrlet К renНsгereгцsre, s jяvКl nКРвoЛЛ felКНКtnКk Лiгonвult, 
mint Кmire sгпmítottКm, teСпt feltцtlenül folвtКtni kívпnom К munkпt, eг Мsupпn Кг els  
lцpцs К meРolНпsСoг veгet  úton.

Arra szeretnék választ kapni, hogy Bákó városának családnevei között az olvasat 
КlКpjпn milвen feltцteleгСet en mКРвКr (vКРв mКРвКr ereНetű) nevekkel tКlпlkoгСК-
tunk, eгek К nevek nцvtКni sгempontok КlКpjпn milвen típusЛК sorolСКtяk, ill. vцРül is 
arra, hogy a családnevek hogyan tükrözik az asszimiláció folyamatát. Forrásul az Arany 
olНК lКk (Arim PКРini) Bпkя meРвei telefonkönвvet vпlКsгtottКm, КnnКk is К β00β/β00γ. 
цvi kiКНпsпt. A telefonkönвv uРвКn nem цrint Лiгonвos (sКjnos РвКkrКn цppen К sгп-
munkrК esetleР leРinkпЛЛ цrНekes) tпrsКНКlmi rцteРeket, МsoportokКt, Сisгen К leРkevцsЛц 
teСe t s emЛerek mцР nem, К leРinkпЛЛ jяmяНúКk visгont mпr nem tКrtoгnКk КЛЛК К 
rцteР Лe, Кmelвnek tКРjКi vonКlКs telefonnКl renНelkeгnek, ill. Кkiknek telefonsгпmК puЛ-
likus, mцРis eг К Рвűjtemцnв К leРkönnвeЛЛen СoггпfцrСet , К tцnвleРes nцvКnвКРot 
tКrtКl mКггК. EЛЛen Кг iН sгКkЛКn К moЛiltelefonok СКsгnпlКtК mцР nem volt пltКlпnos, 
mцР nem sгorítottК ki teljesen К vonКlКs telefont, visгont eг utяЛЛi mцР renНel keгett 
Кnnвi presгtíггsel, СoРв ott leРвen leСet leР minНen, Кkпr К leРkiseЛЛ mцrtцkЛen is 
polРпrosoНпsrК törekv  МsКlпНЛКn.

Bпr К telefonkönвvЛen К МцРek, vпllКlkoгпsok is sгerepelnek, eгekkel itt nem foР lКl-
ko гom, viгsРпlяНпsom МsКk К teljes nцvvel sгerepl  eРвцni el iгet k körцre sгorítko гik.

εiцrt vпlКsгtottКm цppen Bпkя vпrosпt? Bпkя К molНvКi mКРвКrsпР f vпrosК, 
β00β-Лen 17ő 000 lКkosК volt, s ennek КliР töЛЛ mint l‰-e vКllottК mКРпt mКРвКrnКk 
– vКРвis Сoггпvet leРesen mКбimum β00 f  –, 80 f  peНiР МsпnРяnКk. A most folвя 
nép számlálás adatainak megismerése után lehet csak arra a kérdésre választ kapnunk, 
СoРв К mКРвКrsпР КssгimilпМiяjпnКk folвКmКtК vпltoгott-e vКlКmilвen irпnвЛКn цrгц-
kelСet en Кг elmúlt цvtiгeНЛen. Bпkя цvsгпгКНok яtК fontos kereskeНelmi, kulturпlis, 
РКгНКsпРi köг pont. εК meРвesгцkСelв, jelent s ipКri lцtesítmцnвekkel, fels oktКtпsi 
intézményekkel, ahol sokan fordulnak meg a városi lakosságon kívül a környék falvai 
цs tпvolКЛЛi viНц kek КlkКlmilКР iНelпtoРКtя vКРв СuгКmosКЛЛКn itt-tКrtягkoНя lКkяi 
köгül is. Bпkяt körülvesгik К МsпnРя цs romпn fКlvКk, К Лeköltöгцs К vпrosЛК eгekr l К 
települцsekr l РвКkori jelensцР. A mКРвКrok – nem ritkпn tКlпn МsКk mint kКtolikusok – je-
lenlцtцr l vКlКmennвi törtцneti forrпsЛКn Л ven tКlпlunk КНКtot (Лпr mКnКpsпР К vпrosi 
цletet, К visгonвlКРos kцnвelmet kevцsЛц vonгяvп tev  НrпРКsпР, К nКРвoЛЛ КnвКРi 
meРterСelцs, К lКkяtelepi lКkпsok fenntКrtпsi költsцРei, К munkКnцlkülisцР okoгtК i-
гetцskцptelennц vпlпs miКtt К fКlvКkЛК vКlя vissгКköltöгцs sem ritkК), Нe Кг orsгпРon 
Лelüli miРrпМiя ErНцlвЛ l – s nemМsКk К SгцkelвfölНr l – цs romпn viНцkekr l is soНort 
цs soНor iНe újКЛЛ lКkosokКt (emlцkeггünk К leРújКЛЛ korЛКn К CeКuşesМu-цrК iНejцn 
elterjeНt РвК korlКtrК, К mКРвКr цrtelmisцРiek – orvosok, tКnпrok stЛ. – mКРвКrok nem 
lКktК viНцkek re Сelвeгцsцr l, К tömeРes пttelepítцsekr l). лs termцsгetesen nem feleН-
keгСetünk meР Кг eРвцЛ nemгetisцРiekr l (sгlпv /ukrпn, lenРвel/, nцmet) sem, Кkiknek 
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К sгпmК mК К stКtisгtikпk sгerint sгintцn elenвцsг , Нe pl. К nцvКnвКРЛКn eРвkori цs 
mКi jelenlцtük nвomКi nвilvпnvКlяКn kimutКtСКtяk. εint К nКРвvпro sokЛКn пltКlпЛКn, 
minНeг sгüksцР sгerűen veгetett oНК, СoРв К vпrosi slКkossпР цs К Лeköltöг k eРвüt-
tese rendkívül kevertté, nyelvileg, etnikailag vegyessé vált. Ezt tükrözi a névanyag is, 
eЛЛ l kell – цs remцnвeim sгerint leСet – vissгКkövetkeгtetni КrrК, СoРв milвen mКРвКr, 
ill. mКРвКr ereНetű МsКlпНnevek jelenСettek meР К molНvКi nКРвvпros lКkosКi körцЛen. 
VцРs  soron eгeknek К neveknek Кг elemгцse, típusК, fölНrКjгi цs iН Лeli jelenlцtцnek 
össгevetцse εolНvпЛКn цs К mКРвКr nвelvterület mпs viНцkein цrtцkes КНКtokkКl jпrul-
СКt Сoггп К molНvКi mКРвКrsпР törtцnetцnek КlКposКЛЛ meРismerцsцСeг. Aгt КгonЛКn, 
СoРв Кг КНott nцv visel je mКРвКr nemгetisцРű vКРв КnвКnвelvű, К leРtöЛЛ esetЛen 
nem пllítСКt juk teljes ЛiгonвossпРРКl. Romпn vКРв romпn ereНetű nevek К МsпnРяk kö-
rцЛen mпr К XVII. sгпгКНЛКn is jelent s sгпmЛКn forНulnКk el , pl. foРlКlkoгпsnevek 
(hAJdú 1980). VКnnКk olвКn МsКlпНnevek, Кmelвekr l nem пllКpítСКtя meР, milвen 
nвelvűek leСetnek visel ik, pпrСuгКmos nцvКНпs ereНmцnвekцnt minН К mКРвКr, minН 
К romпn nвelvűek körцЛen meРtКlпlСКtяКk (pl. Adam, Abel stЛ.), uРвКnКkkor К mКРвКr 
nevek mögött gyak ran már elrománosodott, a magyar nyelvet talán generációk óta nem 
használó családo kat találunk. Janitsek Jenő iРвelmeгtet КrrК, СoРв К romпnsпР mК-
РвКr ereНetű neveivel mцР nКРвon kevesen foРlКlkoгtКk, eг К felКНКt mцР meРolНпsrК 
vár (JAniTsek 2009).

Aг КlпЛЛiКkЛКn КгokКt К jelensцРeket vesгem sorrК, Кmelвek vцlemцnвem sгerint 
seРítСetnek К tпjцkoгяНпsЛКn.

Eгek rцsгЛen ortográiai, rцsгЛen névtani vonatkozású jelenségek, de némely kor 
a helyismeret nyújtotta támaszra is szükségünk lehet. FArkAs TAmás (FArkAs 2008) 
nцvvпltoгtКtпssКl kКpМsolКtos meРiРвelцseit цs vörös Ferenc felvidéki tapasz talatait 
(vörös β00Ő, β009) iРвekeгtem felСКsгnпlni munkпm sorпn. Aг ortoРrпiКi sгempontok 
iРвelemЛe vцtele esetünkЛen különösen fontos, Сisгen εolНvпЛКn К mК РвКr írпsЛe-
lisцРСeг vКlя visгonв nцmikцpp eltцr nemМsКk К felviНцkit l, НцlviНцkit l, СКnem Кг 
erНцlвit l is. εíР К TriКnon utпn elМsКtolt területeken volt, цs К mКi nКpiР vКn СКРвo-
mпnвК К mКРвКr írпsЛelisцРnek, КННiР eг εolНvпЛКn Сiпnвгik, К МsпnРяk köгött МsКk 
kevesen vКnnКk, Кkik meРtКnultКk mКРвКrul írni-olvКsni, К korпЛЛКn пltКlпnos teljes 
vКРв fцl-КnКlfКЛetiгmust К romпn írпstuНпs vпltottК fel. Aг пllКmi цs eРвСпгi КnвКkönв-
vezés is a román helyesírás szerint történt, a név tulajdonosa sem tudta leírni jól a nevét, 
eг peНiР – цs Кг КnвКkönвvveгet  mКРвКr nвelvtuНпsпnКk СiпnвК, nem ritkпn К felülr l 
irпnвított elromпnosítпs – iРen РвКkrКn ereНmцnвeгte, СoРв eРв-eРв nцv sгinte felismer-
Сetetlennц vпlt К pКpíron. лppen eгцrt feltűn , СК mКРвКr Сelвesírпsú nцvvel tКlпlko гunk.

Aг ortoРrпiКi jelleРű sКjпtossпРok köгül Кг els  МsoportЛК КгokКt sorolom, Кme-
lyeknél a név eredeti hangalakja lényegében megmarad, a névnek viszonylag pontos 
leírпsК törtцnik, leРfeljeЛЛ К mellцkjelek КlkКlmКгпsК vКРв цppen СiпnвК jellemг , il-
letve К romпn Сelвesírпs СКnРjelölцse цrvцnвesül. (A tovпЛЛiКkЛКn К Лпrmilвen sгem-
pontЛяl kцrНцses vКРв nem eРвцrtelműen kКteРoriгпlСКtя КНКtok utпn ? jelet teszek.) 
Termцsгe tesen eгen К kКteРяriпn Лelül is К leРeРвsгerűЛЛ Кг, СК Кг eredeti magyaros 
írásmód megőrződik: vagy teljesen, vagy úgy, hogy az esetleg ellentmond a román 
Сelвesírпs sгКЛпlвКinКk, КгКг К romпn olvКsКt eltцr К mКРвКrtяl, esetleР olвКn Лetűt is 
tКrtКlmКг, Кmelв ninМs meР К romпnЛКn, illetve К mКРвКrЛКn is КrМСКikus jelnek sгпmít 
(y, tг, ts, cг,  th, eа, Лetűkett гцs: ss, ll stЛ.). EгekЛen К nevekЛen vКРв ereНetileР sinМs 
цkeгetes mК РпnСКnРгяjel, vКРв Кг пtírпsЛКn – kцt kivцtelt l (Kádár, L аingher), illet-
ve egy felemás megoldástól (Fulöp) eltekintve – lemКrКНt, Нe К mКРвКros írпsmяНot 
eРвцЛkцnt meР r гik. Jellemг en iНe sorolСКtяk mцР К romпn írпsrenНsгerЛ l Сiпnвгя 
k-t, sг, cs, ny, гs, ty, gy, ly Лetűket tКrtКlmКгя nevek is (eгek töЛЛsцРe vКlяsгínűleР újКЛЛКn 
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került К molНvКi nцvКnвКРЛК, mцР nem vпltoгtКk el, цrНemes össгevetni írпsmяНjukКt 
К nвilvпnvКlяКn rцРeЛЛi nцvКlКkulКtokkКl): Albert, Andor, Antal, Aradi, Balog, Barna, 
Bartha, Benke, Berecг, Berecгky, Bertalan, Birtalan, Bodor, Both, Erгse, Ferentг, Fo-
dor, Gabos, Garai, Gergely, Gyorgylorincг, Hideg, Hollo, Husгar, Incгe, Intгe, Kati, 
Kelemen, Kemenyi, Kercso, Keгdi, Kincses, Kicsi, Kiss, Kocsis, Konya, KoЯacs, Kurko, 
Mathe, Matyas, Mihaly, Mihalyi, Nagy, Pall, Pap, Papi, Pentelei, Puha, Ratг, Remetei, 
Roka, Soos, Sebe, Sima, Simon, Suba, Sгabo, Sгasг, Sгekely, Sгalontai, Sгigeti, Sгobosг-
lai, Tiba, Theаeş (sic!), Toth, Varga, Vass, Veress, Vidra, Vincгe. A pusztán ékezethiá-
nyos nevek iРen nКРв sгпmЛКn forНulnКk el , Нe СК kiгпrяlКР eг Кг eltцrцs Кг ereНeti 
írпsmяНСoг visгonвítvК, mцР könnвen felismerСet  Кг КНott nцv: Adam(ς), Aron(ς), 
ArЯa, Balan(ς), Balint, Ban, Bani, Beres, Biro, Bonis Bota, EЯa, Fabian, Gabor, Gal, 
Haгi, Hollo, HorЯat, IstЯan, Mandi, Mate, Molnar, Monar, Pal, Paladi, Palko, Peter, 
Pinter, Sandor, Santa, Sarig, Sebok, Soltan, Vago, Vari.

Aг eРвes СКnРok jelölцsцre КlkКlmКгott Лetűk eltцrцse tКpКsгtКlСКtя К kö vetkeг  
Мsoport nцvКnвКРпЛКn; eгek olvКsпsпСoг mпr К romпn írпsmяН minimпlis sгintű ismerete 
szükséges (példáimat nem a teljesség igényével válogattam): s–ş Ambaruşi, Ambruş, 
And riş, Aruş, Balaşa, Barabaş, Bartoş, Başa, Boroş, Doboş, Farkaş, Fedeleş, Fogaraşi, 
Gondoş, HaЯaş, HaЯaşi, Henteş, Iştan, IştЯan, Kerekeş, Kincseş, Nemeş, Oraş, Peşti, 
Pişta, Pontoş, Şandru, Şimon, Şipos, Şipoş, Sгekereş, Temeş, Verdeş, Vereş; a–ă: Bică, 
Budăi, Buгă, Vărga, Zăla; c–ţ: Lu a, Fabri ius, Feren , iganoş; j–i: Haidu, Iani, 
Puia; k–c: Antica, Baca, Boca, Botca, Cata, Catalin, Falca, Tinca; sz–s: Oros, Sereda, 
Soltan; k–ch: Chende, Patachi, Zichil (ς) – esetleР [< Sгцkelв]; cs–ci, cs–ce: Baciu, 
Borcea, Magdici; g–gh: Ghedeon, Gherghel; a palatális hangok jelölése (itt már gyak-
ran találkozunk következetlenséggel): gy-ge, gy–gi /-ghe, -ghi/, gy-de, gy-di: Genes, 
Maghiar, Ghiula, Bodea, Bogea, Boghia (kérdéses, hogy itt Boda vagy Bogya, esetleg 
Boglya (?) Кг olvКsКt); ly–li, ly–le: Mihali, Bolea (ς); ny-ni, ny–ne: Gunea (ς); ty–ti, 
ty–te: Matias, Mateas; zs-j: Balaj, Jiga, Jaba (?) stЛ.

A fonéma-, ill. hangrendszerben mutatkozó eltérések mпr nКРвoЛЛ proЛlц mпt 
jelentenek: az a цs К pКlКtпlis lКЛiпlis СКnРok (ö, ü) СiпnвК К romпnЛКn sгüksцРsгe rűen 
jпr СКnРСelвettesítцssel К Лesгцlt nвelvЛen, s eг nвilvпnvКlяКn meРjelenik Кг írпs kцpЛen 
is. UРвКnКkkor eг К különЛsцР nem minНen esetЛen КНяНik К mКРвКr цs romпn nвelv 
köгötti eltцrцsЛ l, Сisгen К molНvКi mКРвКr nвelvjпrпsi sКjпtossпРok is ereНmц nвeгnek 
СКsonlя jelensцРet – íРв К nyílt e, az a-zás vagy éppen a zártabb magán hangzók ejtése, 
az illabialitás (Ardei [< ErНцlвi, ErНei], Dămătărcă [< Demeterke], Eriş [< Er s], Fador 
[< FoНor], Caşeriu [< Keserű], Imbrişca [< ImЛriske], O el [< AМгцl], Osoloş [< Asza-
lяs], Randaşu [< RenНes], Fiştoş [< Füstös], Feldeş [< FölНes], Ghinguş [< GвönРвös]).  
A köгцps  nвelvпllпsú Сossгú mКРвКr mКРпnСКnРгяk romпn НiftonРusos ejtцse цs jelölцse 
általános (Birău [< Bírя], Budau [< BoНя], Catău [< KКtя], Ciangău [< CsпnРя], Haidău 
[< HКjНя, HКjНú], Ianău [< JКnя, Jпnя], Mereu [< εцr ], Veгeteu, Viгiteu [< Veгet ]).

A magyar családnevek románosítása gyakran csak az -u kitцtelцЛen mutКtkoгik 
meg (Aprodu [< AprяН], Deacu [< Deпk], Husaru [< Husгпr], Labon u [< δКЛКnМ], 
Ran daşu [< RenНes], Raгeşu [< Rцsгes]) (vö. Berecz 2009).

Az eddig felsorolt névjelölések követik az adott név hangzását, illetve az eredeti, 
mКРвКr írпskцpet, teСпt eгek – К romпn КЛМ цs СКnРjelölцsi sгКЛпlвok ismeretцЛen – jяl 
rekonstruálhatók (így: Ambaruş, Balaşca, Cherecheş, Cutaş, Giurca, Ioja, Ilieş, Jiga, 
Mateaş, Nergheş, Săbădoş stЛ.).

NКРвoЛЛ proЛlцmпt jelent КгoknКk К neveknek К viгsРпlКtК, Кmelвek szándékos 
vagy véletlen elírásról, romlásról, félreértelmezésről tКnúskoНnКk. A РвКkoriЛЛ МsК-
lпНneveknцl пltКlпЛКn töЛЛ vпltoгКttКl is tКlпlkoгunk, töЛЛnвire Кг ereНetiСeг köгeli 
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(vКРв КггКl eРвeг ) КlКktяl К mпr КliР felismerСet iР. Aг olvКsКtok цrtelmeгцse РвКk-
rКn К lпtsгКt ellenцre is proЛlemКtikus leСet, eгt kцt pцlНпvКl illusгtrпlom. A mпr említett 
Vezeteu ’Veгet ’ eРвцrtelműen mКРвКr МsКlпНnцv. ÍРв, ill. össгetцtelЛen (VakЯeгet , Sгe-
kérЯeгet ) sгerepel К CsnSг-ЛКn. A Лпkяi telefonkönвvЛen is felЛukkКn, eгen kívül Кгon-
ЛКn Viziteu és Vizitiu nevekkel is találkozunk, márpedig a vezet minden magyar nyelvjá-
rпsЛКn nвílt e-vel СКnРгik, sгКЛпlвsгerű СКnРгпsСű пtírпsК teСпt εolНvК nКРв rцsгцn (Кг 
északi csángó terület kivételével) Vazateu kellene, hogy legyen. A Vezeteu alakváltozatot 
magyarázhatjuk a magyar helyesírás, hangjelölés hatásával, azaz azzal, hogy az eredeti 
írásmód megmaradt ott is, ahol a nyílt e СКnРгik, К гпrtКЛЛ i-t КгonЛКn semmi nem in-
НokoljК. FelteСet  teСпt, СoРв К mКРвКr nцv jelentцsцt nem ismer  romпn КnвКnвelvű 
lejeРвг  olвКn sгяСoг kКpМsoltК Кгt, Кmelвnek К СКnРгпsК köгel пll К mКРвКrцСoг, s 
Лпr viziteu, vizitiu КlКkvпltoгКttКl К romпn sгяtпrЛКn minНeННiР nem tКlпlkoгtКm, tКlпn 
mцРis К ’lпtoРКt’ jelentцskörцСeг kötСet  nцpetimolяРiпrяl vКn sгя eЛЛen Кг esetЛen.

A mКРвКr jelentцs minНenпron vКlя er ltetцsцnek, eРв КНott nцv КlКkjК könnвen fцl-
reolvКsСКtя цs -цrtelmeгСet  voltпnКk vesгцlвцt illusгtrпljК К Şoparlă családnév magya-
rпгКtК. CsКlпНneveink köгül sok kКpМsolСКtя össгe К sяЛпnвпsгКttКl, sяkereskeНelemmel, 
ErНцlв цs εolНvК peНiР sгпmos sяЛпnвпvКl renНelkeгett цs renНel keгik mК is, sяs for-
rпsКik is sгцp sгпmmКl vКnnКk. Aг írпskцp КlКpjпn К ’sяpпrlя’ jelen tцst prяЛпltКm К 
nцvСeг kКpМsolni, К proЛlцmпt visгont Кг jelentette, СoРв К sяvКl kКp МsolКtos foРlКlko-
гпsnevek köгött eг nem ЛukkКn fel. A meРolНпst vцРül TrunМСi Pцter seРített meРtКlпlni 
(seРítsцРцt eгúton is kösгönöm): К telefonkönвvЛen olvКsСКtя К Şopîrlă név is, melynek 
jelentцse ’Рвík’, s ennek eРвik КlКkvпltoгКtКkцnt consTAnTinescu említi a keresett 
Şoparlăt, mint tipikus cigány családnevet (consTAnTinescu 1963: 456).

Aг olvКsКtok meРпllКpítпsК utпn követkeг  lцpцs К nevek kategorizálása. hAJ dú 
mihály (hAJdú 2003), N. Fodor János (n. Fodor 2008), kázmÉr miklós (káz-
mÉr 1993) és a családnév-végmutató szótár (FArkAs–F. láncz 2009) rendszere zési 
sгempontjКit meРismerve iРвekeгtem К neveket típusokЛК sorolni, КnnКk tuНКtпЛКn, 
СoРв eг К kКteРoriгпlпs, Кг eРвes nevek min sítцse tпvolrяl sem meРolНott. A nevek eРв 
rцsгe töЛЛ kКteРяriпЛК is ЛesorolСКtя leСet, ill. Кг eРвes nevek etimolяРiпjК, Кmelвnek 
КlКpjпn К tipiгпlпs törtцnСet, nem eРвцrtelmű. A nцvКНпs motivпМiяjК sгerint Кг КlпЛЛi 
névtípusok határozhatók meg. (A teljes névanyag osztályozására még nem került sor, az 
eddig feldolgozott névlista adatait közlöm.) 
I. Egyéni attribútumok

1. Külső tulajdonságok – Balog, Bolog, Barna, Bodor, Boroş, Kicsi, Cionca [< Cson-
kК], Ceuca, Chica [< CsяkК vКРв CsukК], Duta, Eriş [< Er s], Fistos, Fistoş [< Füstös], 
Fodor, Hadarca, Harapu [< HКrКpя (?)], Hodorog (ς), Konya, Mogoş [< εКРКs], Nagy, 
Şanta, Taru [< TКr], Tan oş [< TпnМos], Şargu, Şarig [< SпrРК], Şuta (?), – leСet romпn nцv 
is: Vereş, Veress, HaЯaş, Jufa, Sugar, Tarcău [< TКrkК]? (consTAnTinescu 1963).

2. Belső tulajdonságok – Caşeriu, Caseru [< Keserű], Dolgoş, Gondoş, Ilaş [< л les], 
Pontoş, Puha, Şarcani [< Sпrkпnв], Senteş [< Sгentes], Trefaş [< Trцfпs].
II. A nevezett kapcsolata személyekkel, személyek csoportjával

1. Rokoni kapcsolat – a) közvetlen leszármazás – Abraham, Adam(ς), Albert, 
Ambaruşi, Ambaruş, Ambruş, Andor, Andraş, Andriaş, Andriş, Andris, Andruşca, Antal, 
Antaluca, Antuca, Baca(ς), Balaj, Balaşa, Balaş, Balaşca, Balău, Balica, Balind, Balint, 
Bani, Barabaci, Barabaş, Barta, Borto, Bortoc, Bartoş, Bortoş, Başa, Benchea, Benke, 
Benedic, Berecг, Bertalan, Bertoc, Birtalan, Buda ’BuНК, BoНК’, Budau ’BoНя’, Botca, 
Calara(ς), Calman, Cata, Catău, Caticha, Chele, Ceomortan, Ciomartan, Ciomartan 
’Csomortпn’, Cioba, Coşa, Demeter, Dămătărcă, Dămătîrcă, Dămătăr, Demşă, Deneş, 
Duma, Erгse, Fabian, Ferentг, Feren , Ferica, Fulöp, Gabur, Gaboş, Gal, Gall, Gaşpar, 
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Gherghel, Gherfaşi [< Gвпrfпs], Iaru, Gherghi, Gherghina, Ghiula, Ghiurca, Ghiurca, 
Ghiuru, Giurca, Giurgea, Ghiurgi, Ghiurgica, Ghiurgiu, Ghiunghiuş, Ghingheş [< 
Gвön Рвös], Gyori, Gyorgylorincг, Iacob (ς), Iakşa, Ianău [< Jпnя], Iancu, Iani, Ianoş, 
Ianuş, Ilieş, Imbrea, Imbrişca, Imbru, Incгe, Intгe, Ioja [< JягsК], Jojica [< JягsikК], 
IştЯan, IstЯan, Iştan, Iştoc, IştЯanca, Iulişca, Joca, Jicmon [< ZsiРmonН], Jiga, Juşca, 
Jusca, Jurji, Kati, Kelemen, Kurko, Ladău, Laios, Laslău, Lauren iu, Laгăr, Lo cu, 
Luca, Lucaci, Lucaciu, Marişca, Markuş, Mate, Mathe, Mateaş, Mati, Matiaş, Matyas, 
Miclauş, Micloş, Mihali, Mihaly, Mihalyi, Mihaica, Mihoc, Mişca, Morişca, Mor i, 
Mor e, Palcău, Perca, Patrăş (ς), Petrica, Petric, Petruş, Pişta, Pişte, Sandor, Sandu, 
Sandru, Şandur, Şebestin, Şebe, Şebok, Simon, Solomon, Salamon, Şandor, Sandor, 
Tamaş, Tamaşi, Tămaş, Tancău, Tengher (ς), Tiba, Urban (ς), Vincгe, Vitaloş, Vitaluş; 
b) rokonság és nemzedékek közötti viszony: nincs adat.

2. Valakihez való tartozás, társadalmi kapcsolat – Pap.
3. Néppel, népcsoporttal való kapcsolat – Ciangu, Ciangău, HorЯat, Coгac, Haj-

du, Haidău, Musca, Maghiar, Oros, Sгasг, Sasu, Sгekely, Sechel, Tataru, Tataruş, Toth, 
Totu, Tautu(ς) (Ungur, Unguraşu, Ungureanu, Ungurianu, Unguru – К Maghiar mellett 
pпrСuгКmo sКn К ’mКРвКr’ nцpnцv romпn meРfelel je).
III. A megnevezett társadalmi szerepe, helyzete, foglalkozása

1. Foglalkozás, tevékenység – Aruş, Bacoş (ς), Bacoşca, Bordaş, Boros, Biur [< 
B r], Osoloş [< AsгКlяs], Cadar, Kádár, Kasгap, Cipcă, Cherecheş, CoЯaci, Cupaş, 
Cutaş, DorЯoş, Deacu, Diac, Diacu, Doboş, Dudaş, Făgădău, Fedeleş, Ghemeş, 
Henteş, Cociş, Kocsis, KoЯacs, Lacatuş, Lăcătoşu, Mereu (?), Molnár, Monar, Nergheş, 
Oraş (?), Pastor, Semeş, SilЯaş, Sipoş, Socaciu [< SгКkпМs], Suciu [< SгűМs], Sabou, 
Sabău, Sгabo, Sгekeres, Tălălău [< TКlп lя/TпlКlя] (?), Timaru, Taciacu, Talmaciu, 
Veгeteu, Miteu, Viгitiu [< Veгet ] (vö. CsnSг. SгekérЯeгet , Veгet ), Varga, Vargău, 
Vărcă, Vărgă, Virgu(ς), Vadas [< VКНпsг], esetleР [< VКНКs] (?), Vago.

2. Méltóság, tisztség – Capitanu, Hotnog [< HКНnКРв], Chende, Camaraşu.
3. Társadalmi helyzet – Bereş, Beres, Nemeş, Pogár, Raгaşu, Kobu, Săbădoş.
4. Vagyoni helyzet – Sighinaş [< SгeРцnвes], Kincses.
5. Családi állapot – ÁrЯa, Kurko(ς).

IV. A nevezett viszonya valamely helyhez – Aradi, Ardei [< ErНцlвi], esetleР [< Er-
Нei], Bacoi, Berecгki, Berecгky, Bicsadi, Bicsade [< BiksгпНi], Budai, Ciuchi, Chiuche 
[< Csiki], Egri, Fartade, Far adi, Fîrtade [< FКrМпНi], Fogaraşi, Fotache [< Futaki 
(?)], Garai, Halaşi, HaЯaşi, Hothaгie [< HКtСпгi], Keгdi, Kişlapoşi, Lache [< δКki (?)], 
Mandi [< εпnНi (?)], Megyeri, Palade, Paladie, Patachi, Patache, Pentelei (?), Peşti, 
Podoşi, Silaghi, Sгilachi, Sгilaghi [< SгilпРвi], Sгigeti, Sгalontai, Temeş, Timiş, Tomori, 
Tomorii, Zaiгăn [< ZКjгon] (?) – eг utяЛЛi nцv vКРв К Zajzon településnévvel vagy a 
sгemцlвnцvvel СoгСКtя kКpМsolКtЛК.

V. A nevezett viszonya valamely konkrét dologgal, eseménnyel, körülménnyel
1. Az elnevezéssel kapcsolatos konkrét dolog – Baran [< Bпrпnв], Barica, Bica, 

Bot, Bokor, Campau [< KКmpя], Farcaş, Forcoş, Farkaş, Galuşca (?), Golea [< GяlвК] 
(?), Goraş [< GКrКs], Hollo, Harş, Kompasг (?), Roca, Roka, Salca, Sarca, Tal, Theаeş, 
TiЯiş [< Tövis. Töves], Vass.

2. A dolgok birtoklása – Botoş, Catrintaşu [< KКtrinМпs], Feldeş, Puscaş, Puşcaşu, 
Taloş, Bacoş, Bordaş, Cberecheş, Cupaş, Cutaş, DorЯoş, Doboş, Dudaş, Fedeleş, 
Ghemeş, Cociş, Nergheş, Oraş, Semeş, SilЯaş, Sipoş, Sгekeres (az itt felsorolt -s kцpг s 
nevek töЛЛsцРe sгe repel К foРlКlkoгпsnevek köгött is).

A felsorolt nevek min sítцse sorпn Кг els  ЛuktКtяt Кг eРвцni tulКjНonsпРok meР-
пllКpítпsК jelentette. Aг ún. metКforikus nevek köгц ЛesorolСКtя lenne К Bárány (szelíd 
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termцsгetű emЛer) vКРв К Farkas (vцrsгomjКs, fцlelmetes stЛ. emЛer) is. HКmКr rп kel-
lett jönnöm arra is, hogy a foglalkozásnevek, a valamilyen tárgyhoz, eseményhez kap-
МsolяНя visгonвt jelöl  nevek (mivel К nцvКНпs konkrцt inНítцkпt nem ismerjük) sгinte 
korlпtlКnul пtviСet k eРвik МsoportЛяl К mпsikЛК (lН. Dudás, Csipke stЛ.), К Hajdú pe-
НiР uРвКnКnnвirК foРlКlkoгпsnцv, mint eРв nцpМsoportСoг vКlя tКrtoгпs jelöl je. лp pen 
eгцrt vцРül is töЛЛц-kevцsЛц esetleРes lett К nevek ЛesorolпsК, Лe kellett lпtnom, СoРв 
ennek К felКНКtnКk К meРolНпsпt К kцs ЛЛiekre kell СКlКsгtКnom.

Az eddigi elemzések alapján is nagyon lényegesnek látom viszont, hogy kiugróan ma-
РКs К sгemцlвnцvi ereНetű МsКlпНnevek sгпmК. 6Ő fцri цs n i nцv, illetve eгek ЛeМц гett vпl-
toгКtКi sгerepelnek köгöttük. A ЛeМцгett vпltoгКtok sгпmК 78, s eгek köгött töЛЛ К n i ЛeМe-
név: Erгse, Kati, Kató, Juliska, Mariska, Zsuгska. A fцrinevek (nвilvпn f leР КpК nevek) 
nцmelвike РКгНКР ЛeМenцvvпltoгКtokЛКn (pl. Gyurka, Györgyi, Györgyike, Györgyina, 
Is tán, IstЯánka, Istók, Pista stЛ.), s eгek írott КlКkЛКn mцР sгíneseЛЛ kцpet mu tКtnКk.

Talán a badarЛяl ereНeгtetСet  К Hadarca családnév. A Hodorog Luca neves mold-
vai énekes asszonyról ismertté vált Hodorog családnév is lehet a badar ige archaikus 
alakú melléknévi igeneve, de magyarázható az erdélyi és moldvai román dialektusok 
Кгonos jelentцsű, sгintцn К ЛesгцНСiЛпrК utКlя sгКvпЛяl is. A kцrНцs eЛЛen Кг esetЛen Кг, 
hogy a hodorog КlКk mКРвКr iРenцvkцnt sгületett, vКРв peНiР К romпnЛяl került vissгК 
a csángókhoz (vö. consTAnTinescu 1963). A Harapu – КmennвiЛen К harap iРцЛ l 
veгetСetjük le – különleРes, eРвeНi nцv, Нe nвomпt mпsutt nem tКlпltКm.

Jelent s К foРlКlkoгпsnevek sгпmК, eгek sгorosКn össгefonяНnКk rцsгЛen К tu-
lКjНonsпРjelöl  (Boros), rцsгЛen К vКlКmilвen tпrРвСoг, körülmцnвСeг kКpМsolяНпst, 
Лirtoklпst kifejeг  (Dudás, Sipos, Nyerges, SгilЯás stЛ.) nevekkel. Köгöttük is sгere-
pelnek ritka, ill. kérdéses nevek (pl. Făgădău, Oraş, Tălălău, Veгeteu  stЛ.). Aг Oraş 
foРlКlkoгпs nцvkцnt vКlя ЛesorolпsК sгпmomrК kevцsЛц tűnik elfoРКНСКtяnКk, leРin-
kпЛЛ mint ’яrК ЛirtokosК’ цrtelmeгСet , Кг КlКkilКР vele meРeРвeг  romпn köгsгяvКl (К 
magyar város пtvцtele) vКlя kКpМsolКtК nemiРen vКlяsгínűsítСet . A Tălălău olvasata is 
ЛiгonвtКlКn, kцrНцs, СoРв esetleР leveгetСet -e К mКРвКrЛяl К talál vagy a tálal iРцЛ l 
kцpгett mellцk nцvi iРenцvkцnt. Aг utяЛЛi esetЛen цrtelmeгСet  lenne foРlКlkoгпsnцv-
kцnt, Нe tКlпn inkпЛЛ mКРвКrпгСКtя romпn nцvkцnt (kösгönöm Benő attiLa értékes 
sгяЛeli seРítsц Рцt). A Veгet  МsКlпНnцvr l mпr sгяltКm. A ЛuНКpesti telefonreРisгterekЛen 
ezek a csa ládnevek nem szerepelnek.

A neveгett tпrsКНКlmi Сelвгetцr l tКnúskoНя nevek köгött КlКkvпltoгКtКivКl sгe-
repel a Raгaşu (olvКsКtК [rцsгes]), Кmi Кгцrt különösen цrНekes, mert К εolНvпЛКn 
lete lepeНett mКРвКrok – Кkik tkp. sгКЛКНpКrКsгti, kisnemesi sorЛКn ereНetileР köгös 
fölНtu lКjНonnКl is renНelkeгtek – voltКk Кг els  ’részesek’. A kцs ЛЛiekЛen К romпn 
lКkossпР körцЛen is kiКlКkult eг К fölНЛirtoklпsi-művelцsi formК, illetve К МsпnРяk 
КssгimilпМiяjп vКl romпn nвelvűvц vпlt köгössцРekЛen цlt tovпЛЛ. A nцv teСпt minНen-
kцppen mКРвКr ereНetű, Нe meРleСet, СoРв visel inek felmen i mпr sгпгКНokkКl eгel tt 
elrománosodtak (mikecs 1989: 160–16ő).

A Сelвnцvi ereНetű МsКlпНnevek vпrКkoгпsomСoг kцpest kiseЛЛ sгпmЛКn vКnnКk 
jelen К telefonkönвvЛen. A nцСпnв köгeleЛЛi erНцlвi mellett tпvoli települцsek nevцvel 
találkozunk: Egri, Budai (esetleР К KlцгsцЛ l köгelmúltЛКn kivпlt цs önпllяsoНott Bu-
dával kapcsolható össze?), Paládi, Pesti, Sгigeti, Sгalontai, Megyeri, Garai, Halasi stЛ. 
sгцkelвfölНi, ill. εolНvпСoг köгeleЛЛi nцv elцР kevцs olvКsСКtя köгöttük: Berecгki, 
Farcádi, Csiki (töЛЛnвire К romпnos Csuk+i kцpг s vпltoгКtЛКn), Biksгádi, Fogarasi, 
Kézdi stЛ. EРв Bacoi is sгerepel К nцvsorЛКn, -i kцpг  nцlküli КlКkЛКn jelenik meР К 
Temeş, Timiş és a Zaiгăn [< Zajzon] (Кг utяЛЛi sгпrmКгtКtпsК nem eРвцrtelmű, leСet 
köгvetlen sгemцlвnцvi ereНetű is).
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A Лпkяi МsКlпНnevek köгel sem teljes пttekintцse utпn fontosnКk цreгtem, СoРв leР-
КlпЛЛ eРв eРвцrtelműen МsпnРяnКk tekintСet  fКlu nцvКnвКРпt is meРviгsРпljКm. Aг el-
sгц kelвeseН /elsгцkelвeseНett Нцli МsпnРя Klцгsцre esett К vпlКsгtпsom, mivel eг К fКlu, 
Лпr nem tКrtoгik К leРrцРeЛЛiek köгц, nКРв települцs, цn peНiР visгonвlКР jяl isme rem. 
UРвКn itt is elцР sok proЛlцmпvКl tКlпlkoгunk К mКРвКr nвelvСКsгnпlКt, iНentitпs te-
rületцn, feltцteleгtem, СoРв sokkКl СomoРцneЛЛ kцpet foР mutКtni Bпkяnпl. Feltцtele-
гцsem ЛeiРКгolяНott: γ9ő el iгet  köгül β6Ő visel mКРвКr vКРв mКРвКr ereНetű nevet, 
Кmelвek köгül β16 sгemцlв neve meРtКlпlСКtя BпkяЛКn is. Eltцr  КгonЛКn К nevek 
gyakorisága. 41 Benke, 28 Duma, 15 Istók, 15 Sгabó, 14 Demse, 12 Fásuló, 11 Róka, 
10 Farkas, 9 Kádár, 8 Sгálka, 7 Gondos, 6 Varga, 5 Bodó, 5 Farcádi, 5 Kata szerepel 
К nцvsor ЛКn, össгesen 197 sгemцlв osгtoгik 16 МsКlпНnцven. BпkяЛКn ninМs, míР Klц-
гsцЛen iРen 1-1 Boglár, Kerteş, Fehér, Gyepes, Gordos, Legedi, Mesterke, Ónodi, Réti, 
Turi nevű telefontulКj Нonos.

Itt tцrek vissгК К romпn МsКlпНnevek el forНulпsпrК – mint említettem, f leР К foР-
lКlkoгпsnevek köгött РвКkrКn jelennek meР, iН nkцnt К mКРвКr meРfelel jükkel pпr-
СuгКmosКn, romпn nevek. A leРismerteЛЛek (leРtöЛЛjük mпr К XVII. sгпгКНi BКnНinus-
fцle össгeírпsЛКn is sгerepel) К (mКРвКr СelвesírпssКl) Csurár (Rostás), Csabán (Pпsгtor), 
Csobotár (CsiгmКНiК), Zsitár (Cs sг), Padurár (Erdész), Pakulár (Juhász), Kozsokár 
(SгűМs). E nevek eРцsг εolНvпЛКn elterjeНtek, visel ik köгt felteСet en leР КlпЛЛ olвКn 
sгпmЛКn vКnnКk МsпnРяk, molНvКi sгцkelвek, mint romпn КnвКnвelvűek (rónAi 1997). 
IН nkцnt К mКРвКr keresгtnevek цs К rКРКНvпnвnevek mutКtjпk, СoРв К nцv visel je 
alighanem magyar: Calaraşu Erja (m. Erzse), Bejan Farcaş. A kett s nцvСКsг nпlКtrК vo-
natkozóan egy példát említek: amikor Vornicu МsКlпНnevű ismer sömet meР kцrНeгtem, 
СoРв СoРвКn tКlпlok el Сoггпjuk, íРв felelt: NКРвon könnвen. KцrНeггe meР Кг els  
emЛert l, СoРв Сol ülnek ’lКknКk’ Bíró Jпnosцk! Aг eРвes fКlvКk nцvКnвКРпЛКn МsКk-
nem minНenütt tКlпlkoгunk Кг КНott települцsre különösen jellemг  МsКlпНnevekkel (lН. 
Klц гsцЛen К Benke és a Duma), mellettük К telefonkönвvЛen is meР-meРjelennek К rКРКН-
vпnвneveket jelг  Лetűk, iН nkцnt К teljes rКРКНvпnвnцv (pl. Benchea Joca Martin, Ciu ra ru 
Andrica Maria). Eгek feltпrпsК КгonЛКn tovпЛЛi КlКpos Сelвsгíni Рвűjt munkпt iРцnвel.

Aг eННiР tпrРвКlt МsКlпНnevek mellett meР kell említenünk К mКРвКr sгяt Л l ro-
mпn kцpг vel Кlkotott МsКlпНneveket, mivel eгek jelent s rцsгЛen СelвnevekЛ l kцp гett 
МsКlпНnevek, nem НöntСet  el, СoРв mi volt el ЛЛ: К nцv vКРв К sгemцlв КssгimilпlяНпsК 
– minНenesetre mК eгek mпr eРвцrtelműen romпn neveknek ЛiгonвulnКk (lН. Almaşanu).

A töЛЛ цvsгпгКНos eРвüttцlцs molНvКi mКРвКrok цs romпnok köгött lпtСКtяКn К 
nцvСКsгnпlКtЛКn is sokfцle vпltoгКtot Сoгott lцtre. EРв vпrosi telefonkönвv vцРiРpörРe-
tцse sгпmos цrНekes КlКkvпltoгКt meРismerцsцre, Сossгú iН re újКЛЛ цs újКЛЛ felКНКtok 
meРolНпsпrК КН leСet sцРet.
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19Őő. novemЛer ββ-цn sгületett SгomЛКtСelвen. Aг Eötvös δorпnН TuНomпnвeРвe-
tem mКРвКr–orosг sгКkпn 1969-Лen sгerгett oklevelet. 1970-Лen mпr Нoktorпlt. A nвelv-
tuНomпnв kКnНiНпtusК fokoгКtot 198ő-Лen nвerte el. 1997-Лen СКЛilitпlt. TКnulmп-
nвКi Лefejeгцse яtК tКРjК К tКnsгцkünknek: 1969 цs 197Ő köгött РвКkornokkцnt, mКjН 
tКnпrseРцНkцnt, 197Ő–198ő köгött КНjunktuskцnt, 1986-tяl peНiР eРвetemi НoМenskцnt. 
OktКtяjК Кг Eötvös ColleРium εКРвКr εűСelвцnek is. TöЛЛ sгКkmКi цs intцгmцnвi 
testületЛen tevцkenвkeНett. 1976-tяl vпlКsгtmпnвi tКРjК К εКРвКr NвelvtuНomпnвi Tпr-
sКsпРnКk; 1970-t l 197ő-iР, mКjН újrК 1981-t l tКРjК К BölМsцsгettuНomпnвi KКr KКri 
TКnпМsпnКk; 1976 цs 1979 köгött peНiР Кг EδTE EРвetemi TКnпМsпnКk. A HunРКrolя-
РiКi лrtesít  rovКtveгet i teenН it 1980-tяl 198γ-iР lпttК el. 1998-ЛКn SгцМСenвi Pro-
fessгori нsгtönНíjЛКn, β00β-Лen SгцМСenвi Istvпn нsгtönНíjЛКn rцsгesült, β009-Лen 
ApпМгКi Csere Jпnos-НíjjКl tüntettцk ki.

Sгцles körű sгКkmКi munkпjпt К vпltoгКtossпР mellett nКРвfokú tuНКtossпР jel-
lemгi. A keгНetekr l КгonЛКn íРв vКll: „Amikor – tКnulmпnвi versenв ereНmцnвekцp-
pen – Лekerültem К ЛölМsцsгkКr mКРвКr–orosг sгКkпrК, Кгt sem tuНtКm, СoРв К nвelvnek 
története is van, azt meg pláne nem, hogy létezik a nyelvet (állapotát és változását) 
viгsРпlя tuНomпnв” (A nвelvцsгetr l – eРвes sгпm els  sгemцlвЛen II. Sгerkesгtette 
konTrA miklós és BAkró-nAgy mAriAnne. Szeged, 2009. 143). Ám hamar követ-
tцk eРвmпst К tuНomпnвos puЛlikпМiяk. Doktori цrtekeгцse, A СКtпroгяsгяk, nцvutяk 
цs iРeköt k renНsгere К εünМСeni KяНeбЛen mпr 1971-Лen meРjelent. 1976-ЛКn tette 
köггц kismonoРrпiпjпt, EРв elfeleНett reformkori mКРвКr tuНяs: GeР  Elek. 180ő–
188Ő Мímmel. (Ennek пtНolРoгott kiКНпsпt 1990-Лen puЛlikпltК.) KКnНiНпtusi цrtekeгцse, 
A mКРвКr СКtпroгяsгя-renНsгer törtцnete К keгНetekt l Кг яmКРвКr kor vцРцiР 198Ő-t l 
tКnulmпnвoгСКtя. A Nвelvünk цlete (199Ő) iНeРen nвelvű rokonКi К Kleine unРКrisМСe 
SprКМСРesМСiМСte (HКmЛurР, β00β) цs eРв Sгentpцtervпron β00Ő-Лen köггцtett (inn-
uРor КНКlцkokkКl Л vített) orosг nвelvű kötet. εпtКi εпriК neveгetes munkпjК eРв 
1997-Лen (mКjН β00β-Лen) meРjelentetett nвelvemlцk-monoРrпiК, Кmelвr l К sгerг  íРв 
vКllott: „EРвik leРkeНveseЛЛ tцmпm eРв 1Őγγ-Кs mпsolКtЛКn fennmКrКНt verses imпН-
sпРnКk, К δКskКi soroknКk К monoРrКikus felНolРoгпsК volt” (i. С. 1Őő).

εпtКi εпriК sгКkmКi цrНekl НцsцЛen цs ereНmцnвeiЛen К f  Сelвre kцtsцРtelenül 
sгяfКjtörtцneti munkпi СelвeгenН k. IНцгett eРвetemi Нoktori НissгertпМiяjК jelenti К 
fundamentumot. A folytatást A magyar nyelv történeti nyelvtana két kötetének (I, 1991., 
II/1, 199β.) К СКtпroгяsгяkrяl цs Кг iРeköt kr l sгяlя rцsгe, vКlКmint Кг eРвetemi tКn-
könyvként szolgáló Magyar nyelvtörténet (2003) szófajtörténeti fejezetei deklarálják. 
A tet t kцtsцРtelenül К εКРвКr sгяfКjtörtцnet (β011) Мímű sгintцгise КlkotjК, Кmelв 
β008-ЛКn meРvцНett КkКНцmiКi Нoktori цrtekeгцsцnek К foРlКlКtК.

A sorjпгя munkпk vпltoгКtossпРпt Кг iНцгett műveken kívül mКРК К sгerг  íРв sum-
mпгtК, íРв цrгцkeltette: „К РrКmmКtikК-, illetve sгяfКjtörtцneten kívül jя nцСпnв eРвцЛ 
témával is foglalkoztam: a középiskolai anyanyelvi neveléssel, tudománytörténettel, a leíró 
nвelvцsгet eРвes kцrНцseivel, К iРurК etвmoloРiМК РrКmmКtikКi цs stilisгtikКi vonКtkoгпsК-
ival, a csángó nyelvjárás egyes jelenségeivel” (konTrA–BAkró-nAgy szerk. 2009: 145).

Mátai Mária egyénisége tanári egyéniség. Tanítványaira tett hatása, vonzása köz-
tuНott volt pпlвпjК keгНetцt l foРvК – tКnпrkollцРпi körцЛen is. εunkпjпt üРвsгeretet, 
emЛeri tisгtessцР цs (СКllРКtяkКt, kollцРпkКt eРвКrпnt meРillet ) tisгteletКНпs jelle-
mezte, teszi maradandóvá. A szó szoros értelmцЛen emlцkeгetessц.

puszTAi Ferenc
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1. A törtцneti nвelvцsгet elmцleti цs mяНsгertКni kцrНцseir l, felКНКtКirяl sгяlvК 
sokszor megfogalmazódott már az a követelmény, hogy valamely nyelv történetének 
rendszeres feltárását az egyes nyelvtörténeti korszakok nyelvállapotának leírásával 
Мцlsгerű keгНeni, цs Кг íРв kКpott sгinkrяn metsгetek eРвmпsrК vetítцsцnek, össгeСК-
sonlítпsпnКk mяНsгerцvel цrНemes К vпltoгпsi tenНenМiпkКt, sгКЛпlвsгerűsцРeket felis-
merni цs К vпltoгпsok renНsгerЛeli össгefüРРцseit feltпrni. A kцsгül  εКРвКr Törtцneti 
NвelvtКn eггel Кг eljпrпsmяННКl цl. A sгцles körű nвelvi proЛlemКtikпЛяl цn К СКtпro-
гяsгя-renНsгer törtцnetцt НolРoгom fel. A Törtцneti NвelvtКn jelleРцnek meРfelel en 
els sorЛКn e sгяfКji kКteРяriК keletkeгцstörtцneti, vКlКmint РrКmmКtikКi kцrНцseivel 
(КlКktКni цs monНКttКni jellemг ivel) foРlКlkoгom. Eгek tпrРвКlпsпt – КСoРв e leбцmК 
цrtцkű nвelvi jelek eРцsг renНsгerцt – пt- meР пtsгövik К leРkülönfцlцЛЛ jelentцstКni 
visгonвok, illet leР Кгok feltпrпsпrК irпnвulя meРjeРвгцsek.

EЛЛen К НolРoгКtЛКn К jelentцstКni kцrНцsek köгül sгпnНцkoгom eРвet felvetni (цs 
rцsгleРesen kiНolРoгni), eРв olвКt, Кmelв К töЛЛit l vКlКmelвest elkülönítve is tпrРвКl-
СКtя: eг К СКtпroгяsгяk sгinonimikus visгonвКinКk proЛlemКtikпjК. A nвelvtörtцneti 
korszak pedig, melynek nyelvi anyagán alapul a munka: a kései ómagyar kor. Mint 
minНen korsгКk, eг is visгonвlКР Сossгú periяНus (К XIV. sгпгКН elejцt l К XVI. sгпгКН 
els  СКrmКНпnКk vцРцiР tКrt). Eгen Лelül is НinКmikusКn гКjlКnКk К nвelvi esemцnвek, 
így az állapotleíráskor ezt a szempontot is igyekszem érvényesíteni.

Aг яmКРвКr kori sгinonimпk viгsРпlКtК töЛЛfцle proЛlцmпt is felvet. Aг К tцnв, СoРв 
mК nem vКРвunk ЛirtokпЛКn Кг Кkkori nвelvi kompetenМiпnКk, цs korКЛeli цrtelmeг  
sгяtпrКk sem lцteгnek, meРneСeгíti К jelentцsek pontos (vКРв leРКlпЛЛis meРköгelít en 
pontos) цrtцkelцsцt. Eгцrt К СКtпroгяsгяk яmКРвКr kori sгinonimikus, illet leР meг -
sгerű össгefüРРцseir l МsКk Лiгonвos яvКtossпРРКl nвilКtkoгСКtunk (vö.: károly, Jelt. 
78, 289–9Ő, γβ9, stЛ., NвK. δXXIX, γ8β; o. nAgy: εNв. δXI, γ1β–ββ; Dezső: ÁNyT. 
IV, Őγ kk.; BodrogligeTi: HagyNytModNyszet. 63–8γ; Д. Ю. Α е ян,  

.   . ,197Ő. β18; szABó T. ádám, 
MünchK. IV, 57–71; ruzsiczky: Tanulmányok a mai magyar nyelv szókészlettana és 
jelentцstКnК körцЛ l. Bp., 1980. β07–18). A nehézséget az is fokozza, hogy csak olyan 
leбikolяРiКi eРвsцРeket tekintСetünk sгinonimпknКk, Кmelвeket uРвКnКг К nвelvköгös-
ség használ (l. o. nAgy: SzótTan. 120–1), vКРвis МsКk Кг eРвiН Лen lцteг  eРв nвelvi 
renНsгeren Лelül ЛesгцlСetünk vКlяsпРos sгinonimпkrяl. Aг eРвiНejűsцРРel kiseЛЛ К ЛКj, 
mivel К kцsei яmКРвКr korsгКk felfoРСКtя (Лпr kissц tпР СКtпrok köгött moгРя) sгinkrя-
niпnКk; Кnnпl is inkпЛЛ, mert К kяНeбek soksгor mпsolКtok, vКРв eРв kцs ЛЛi mпsolКt 
sokkКl korпЛЛi nвelvпllКpotot tükröг stЛ. A РonНot inkпЛЛ К mпsik kívпnКlom okoггК: 
К mКРвКr nвelv uРвКnis eЛЛen Кг iН Лen К kieРвenlít Нцsnek mцР Кг elejцn tКrt, vКРвis 
lцnвeРцЛen nвelvjпrпsКiЛКn lцteгik, Кг eРвes nвelvjпrпsok peНiР vцРs  soron külön 
nвelvi renНsгernek tekintСet k (vö. SzíJ: NвK. δXXXIII, γ80). EЛЛ l К sгempontЛяl 
КгonЛКn К СКtпroгяsгяi kКteРяriК kiseЛЛ (цs inkпЛЛ МsКk КlКkvпltoгКtЛeli) meРosгtott-
sпРot mutКt, mint eРвцЛ sгяosгtпlвok. Aг elemгцs sorпn minНenesetre iРвeksгem tekin-
tettel lenni К fenti proЛlцmпkrК.

2. A) A sгinonimпk viгsРпlКtпСoг jя tпmpontot nвújtКnКk К kяНeбekre jellemг  
„ v К Р в l К Р o s  f o r Н í t п s o k ” .  (Eгek КЛsгolút mцrtцkЛen meРfelelnek Кг „eРвiН Лen –  
eРв nвelvi renНsгeren Лelül” iРцnвnek.) Eг К forНítпsiroНКlom eРвik jelleРгetes vonпsК, 
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К kяНeбek sКjпtos, rцsгleteг , pontossпРrК törekv  stílusпnКk К meРnвilvпnulпsi formпjК. 
Aг яmКРвКr pКrКleliгmus, Кminek Кг Кгonosítпs, ismцtlцs is sКjпtos jeРвe, műfКji sК-
játosság (vö.: horváTh, MIrKezd. 267–78; károly, Jelt. 289). Ilyenkor mindig egy 
lКtin sгяnКk vКn kцt (esetleР töЛЛ) mКРвКr meРfelel je: BirkK. βЛ: „midөn Ţmicortρ: 
dum”; DöЛrK. Ő6β: „es kКгНКРokКt Œreſen (heiaba) ЛočКtК”; TelK. β16: „mit СКЛorРКМ 
mŒncet heyaba avag ingen?”; stЛ. „Eг К stilisгtikКi felСКsгnпlпsi mяН, Кmelв keНveгett К 
körülírпsnКk, ismцtlцsnek, К sгinonimпk meР rгцsцt is tпmoРКttК. … εinНКmellett КггКl 
is számolnunk kell, hogy az egymás kiegészítésére használt szavak sokszor nem pontos 
sгinonimпk Кг Кkkori írя sгпnНцkК sгerint sem, СКnem töЛЛ olНКlrяl vКlя meРköгelítцsei 
Кг Кгonos sгituпМiяnКk. ÍРв felteСet  Кг is, СoРв К kett s meРjelölцssel Кг írя К sгituпМiя 
ЛonвolultsпРпt, illet leР К[г eРвetlen mКРвКr] sгя elцРtelensцРцt КkКrtК kifejeгni” (ká-
roly, Jelt. β89). TКlпn ilвen jelleРű vКРвlКРos forНítпs К BirkK. βК: ,,kit ... ketСeleneit 
reК Сoġ meР fereРРiek: hoʒʒa <meʒʒe> ne hala——Кk: … non longius differatur”.

A sгinonimпk viгsРпlКtКkor СКsгnosКk К kяНeбek p п r С u г К m o s  f o r Н í t п s К i , 
így egyik-másik szinonima használati körülményeire is derülhet némi fény. Ha kimutat-
СКtя, СoРв eРв kяНeб írяjК felСКsгnпltК, s t mпsoltК vКlКmelв rцРeЛЛi kяНeб sгöveРцt, 
Кkkor Кг КгonossпРok гöme МsКk пtvцtelnek цrtцkelСet  (vö. károly: NyK. LVII, 260–8). 
HК К meРfelel  rцsгek eРвmпstяl visгonвlКР füРРetlen forНítпsok, Кkkor Кг Кгonos 
lКtinnКk meРfelel  különЛöг  mКРвКr kifejeгцsek eРвmпs sгinonimпi leСetnek. TКnul-
sпРosКk pцlНпul К εünМСK. цs К JorНK. pпrСuгКmos Сelвei (nКРвjпЛяl Кгonos nвelvjп-
rпstípust is kцpviselnek). Pl.: εünМСK. 1βvЛ: „ig ruha—ia” ~ JordK. 371: „eгenkeppen 
rаСКгвК”; εünМСK. 1ŐvЛ: mikor ~ JordK. 378: mykoron; MünchK. 88va: Immar ~ 
JordK. 637: ymaran; MünchK. 85va: aʒert ~ JordK. 625: annak okaert [propterea]; 
MünchK. 88ra: ma ~ JordK. 634: maſth, 632: maſtan [nunc]; stЛ. εeРпllКpítСКtя, СoРв 
К korпЛЛi εünМСK. СКsгnпljК пltКlпЛКn К röviНeЛЛ СКtпroгяsгя-vпltoгКtokКt. EЛЛen 
soksгor pцlНпul К DöЛrK. is К εünМСenit követi: εünМСK. 8ővЛ: èlDʒèr з DöЛrK. γ90: 
elxzxr ~ JordK. 626: myndennek elette [primum]; MünchK. 86ra: MièlDt з DöЛrK. γŐγ: 
Mi elxt з JordK. 626: minek elette [Priusquam]; stЛ. – l. mцР: лrsK. 16: oth ~ NagyszK. 
173: holot; ÉrsK. 534: ot ~ KazK. 180: holot; stЛ. Ennek Кг leСet К mКРвКrпгКtК, СoРв 
Кг els  ЛiЛliКforНítяk Кг цl ЛesгцНСeг köгeleЛЛi, morfolяРiКilКР eРвsгerűЛЛ КlКko-
kКt СКsгnпltпk els sorЛКn, sгemЛen К kцs ЛЛi kяНeбek ünnepцlвessцРet, fennköltsцРet 
пrКsгtя stílusпvКl, Кminek К СКtпroгяsгяk sгintjцn К morfolяРiКilКР ЛonвolultКЛЛ formпk 
feleltek meР. A mКi köгnвelv peНiР joЛЛпrК Кг яmКРвКr kori цl ЛesгцН eРвsгerűЛЛ for-
mпit riгte meР. εпs kяНeбek СКsonlя jelensцРeit is viгsРпlvК teСпt Кгt feltцteleгСetjük, 
СoРв К BцМsiK. цs К εünМСK. utпni kяНeбekЛen К РrКmmКtikКilКР ЛonвolultКЛЛ formпk 
eРвre inkпЛЛ stilisгtikКi sгerepet kКptКk, vКРвis К ЛiЛlikus tцmпСoг ill , emelkeНetteЛЛ 
hangulatú stilisztikai szóhasználati normaféle kezdett kialakulni (vö. szABó, Kis magyar 
stílustörténet. Bp., 1982. 28–39). – A párhuzamos szövegek nyújtotta szinonimák közül 
l. mцР pl.: εünМСK. 1ŐvЛ: Tahat ~ JordK. 378: legottan [tunc]; MünchK. 73ra: tahat ~  
JordK. 578: ottan; εünМСK. 7βvЛ: legottan ~ JordK. 577: ottan [continuo]; εünМСK. 87vЛ: 
„nē —omiuho—ic DrDcke [in aeternum]” з WinklK. β96: ,, ... xrxk ke” ~ JordK. 633: „nem  
zomehozyk megh az wtan”; εünМСK. 8ővЛ: Holda keluē з DöЛrK. γ90: hollda kelve ~ JordK.  
626: maſod napon; εünМСK. 86rЛ: rokon ~ JordK. 628: ~ kDгel [prope]; εünМСK. 86vЛ: 
mikeppèn ~ JordK. 630: Hogyhogy [Quomodo] (eгen К lКpon Спromsгor uРвКníРв); stЛ.

B) A szinonimákként emlegetett s z a v a k  j e l e n t é s k ö r e  s o k s z o r  c s a k 
r ц s г Л e n  f e Н i  e Р в m п s t , vКРвis jelentцssгerkeгetük töЛЛц vКРв kevцsЛц eltцr , 
Кminek követkeгtцЛen pцlНпul Кг eРвik sгяnКk МsКk Кг eРвik jelentцse vКn sгinonimikus 
visгonвЛКn К mпsik sгяvКl, esetleР КnnКk is МsКk Кг eРвik jelentцsцvel (vö. o. nAgy: 
SгяtTКn. 109). Eг К Сelвгet pцlНпul К εünМСK. 17rЛ: maiglan ~ JordK. 386: maftanygh 
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sгinonimпk esetцЛen, mivel К máiglan-nКk МsКk К ’mostКniР’ jelentцse К JorНK.-Лeli 
КНКt sгinonimпjК,’К mКi nКpiР’ jelentцse visгont nem Кг. UРвКníРв: К legutol határo-
гяsгя МsКk ’leРutoljпrК, vцРül’ jelentцsцЛen sгinonimпjК К végre határozószónak, hely-
СКtпroгяi jelentцsцЛen nem. A kцsei яmКРвКr korЛКn mцР ritkК kés bben is – a jóval 
sгцleseЛЛ jelentцskörű цs пltКlпnosКЛЛ СКsгnпlКtú – aгután határozószónak csak egyik 
jelentцsцvel tekintСet  sгinonimпnКk: BirkK. γЛ: ,,СКmуЛКn vКР keſөben : citius vel 
tardius”; SгКЛV.: az vtan; 1526: „akar most akar az vtan minНen emЛernek meР kel 
СКlni” (εNв. XXXVII, β0Ő). Aг azonban СКtпroгяsгя kцt különЛöг  jelentцse КlКpjпn 
kцt különЛöг  sгinonimКsor tКРjК К kцsei яmКРвКr korЛКn: ’röРtön’ jelentцsЛen: DeЛrK. 
485: „Es azonban el iOvenek Œ taneitvani” (szinonimái például: nyomban, legottan, rög-
tön; цs sгпmos КlКkvпltoгКtК is ilвen jelentцsű: aгonnal, aгontul stЛ.); ’КköгЛen, КгКlКtt’ 
jelentцsЛen: DöЛrK. Ő8ő: azomban; uРвКníРв: лrsK. őő1; stЛ. (sгinonimпi: aгonköгben, 
azalatt stЛ.). Aг peНiР, СoРв mikor melвik jelentцse КktuКliгпlяНik К sгяnКk, nem okoг 
meРцrtцsi гКvКrt, mert К nвelvi meг nek, К sгöveРkörnвeгetnek eliРКгítя sгerepe vКn 
(vö. deme, ÁltNyAl. 156).

ElцР nКРв КгonЛКn К viгsРпlt korsгКkЛКn К vКlяНi (Кг eРвmпs jelentцsцt joЛЛКn 
vКРв mКjНnem eРцsгen feН ) sгinonimпk sгпmК, különösen Кг iН - цs К fokСКtпroгя-
sгяk körцЛen. A sгinonimпkЛКn vКlя РКгНКРsпР sгцles leСet sцРet Лiгtosít Кг írяnКk 
(nyelvhasználónak) a szavak jó megválasztására, így el tudja kerülni a zavaró szóis-
métléseket, és széppé, gördülékennyé, változatossá tudja tenni stílusát. A szinonimák, 
illet leР sгinonimКМsoportok sгínes forРКtКРпЛяl МsКk nцСпnвКt illusгtrпlСКtok.

Aг i Н С К t п r o г я s г я k  körцЛ l iРen РКгНКР pцlНпul Кг iН Лeli цrintkeгцs 
пrnвКlКtКirК utКlя sгinonimпk МsoportjК. Köгülük is К ’most’-Сoг kцpest köгeli jöv Лeli 
iН pontrК utКlя, ’röРtön, röviН iН n Лelül’ jelentцsű СКtпroгяsгяknКk цl iРen sгцles skп-
lпjК К kцsei яmКРвКr korЛКn. TКРjКi Кг КНКtok sгerint Кг eРцsг nвelvterületen ismertek 
leСettek. A leРпltКlпnosКЛЛКn СКsгnпlt ilвen jelentцsű СКtпroгяsгяk (К СКsгnпlКti РвК-
korisпР felteСet  sorrenНjцЛen): legottan, aгonnal (eгennel), aгonban, aгontul (eгen-
töl), hamar(an), mindjárást, nyomban, iгiben, majd(an), ingyenmajdan stЛ. Pl.: JяkK. 
44: ,,legottan [statim] meР КllК”; 1őγ0: „eа МСКk eРС orКÿР sem kesÿk leg otthan oda 
meРÿen BeМСЛe” (εNв. XXXVII, γő1); BirkK. γЛ: „aʒonnal átkoʒott leqen”; DöЛrK. 
437: azomban; SпnНK. β9: „pКrКnččolК … azontul keetС вiКk ieаenek”; εünМСK. Ő1vК: 
„Akarom hamaran [protinus] КРРКН nчkem”; 1Ő0γ: „Hoq СК … Лort … meР tКlКlСКttiŭk, 
mindiaraſt kв аonКtiŭk” (RεNв. II/β, 1); лrНвK. őőβ: „вmКrКn eгen nyomba [statim] 
kOаetkOгвk eг mКв гent eаКnРeliom”, Őβ1: „okoſſКРК … mвР teЛЛet РonНolkoНвk 
mКРКrol КnneаКl вnkКЛ el СКЛoroНвk es femв НolРot yzeeben nem foРСКt”; JяkK. 16: 
„monРÿКН … СoРÿ enРeНelmeſſeРneМmÿКtК maÿdan [statim] oda menÿent ho——КÿК”; 
VirgK. 46: „ha nem ihatandom ingien maydan meР kel СКlnom”; stЛ. FelteСet leР СКsг-
nálatos volt még például a tüstént, rögtön, rögЯest is, de csak jóval korszakunk utánról 
tuНjuk КНКtolni ket. – Eгeknek цs mпs jelentцskörökЛe tКrtoгя СКtпroгяsгяknКk К pon-
tos jelentéstani összefüggései részletes, differenciált elemzést érdemelnének (vö. zsilkA, 
JelInt. 1ő), Нe erre eгúttКl ninМs terünk. RenНkívül цrНekes lenne К (Лernsteini) „korlпto-
zott kód”-dal kapcsolatos megállapításokat akár e szócsoporton (de az egész határozó-
sгя-renНsгeren is!) vцРiРelemeгni, misгerint К nвelvileР kevцsЛц műveltek (К korlпtoгott 
kяННКl renНelkeг k) jяvКl keveseЛЛ СКtпroгяsгяt цs keveseЛЛ sгinonimпt СКsгnпlnКk.  
A СКtпroгяsгя-СКsгnпlКt mennвisцРe цs f leР vпltoгКtossпРК termцsгetesen els sorЛКn 
К moгРКlmКs, esemцnвekЛen РКгНКР tКrtКlom пltКl meРСКtпroгott stílus füРРvцnвe, Нe 
pontosКn kimutКtСКtя, СoРв К sгínvonКlКsКЛЛ nвelvisцРű kяНeбekЛen цs eРвцЛ írпsok-
ЛКn – К forНítя, foРКlmКгя цs пtfoРКlmКгя nвelvi kinМstпrпtяl füРР en – sokkal változa-
tosКЛЛ, sгiporkпгяЛЛ, lelemцnвeseЛЛ, КlkotяЛЛ sгellemű, цs mennвisцРileР is nКРвoЛЛ.
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VisгonвlКР РКгНКР iН СКtпroгяsгяi sгinonimКМsoportot КlkotnКk К Мselekvцs ismцt-
l Нцsцt kifejeг  СКtпroгяsгяk, pцlНпul: esmég, meges, ismegént, méglen, esmétlen, meg meg, 
újonnan, újólan, ottan-ottan stЛ. Pl.: εünМСK. 8ővК: ,,εКſoН nКpon eſmeq alua la” ~ JordK. 
625: eſmegh; NпНK. γγŐ: ,,A teſt гol meges allelOkneМ”; WinklK. ő1: ,,ot meР lКttok 
iſmegenth enРemetС”; BirkK. γК: vionnan [denuo]; SzékK. 20: ,,esmeegh vyolan akar-
nКвКk eгeket meРС foРnв”; stЛ. – SгűkeЛЛ körű, Нe stКЛil sгinonimКМsoport К kцsei яmК-
РвКr korЛКn mцР pцlНпul Кг éjjel, étsгaka, éten-étsгaka, az aгután, toЯábbá, innentoЯa stЛ.

JяМskпn vКnnКk olвКn iН СКtпroгяsгяk is, Кmelвeknek jelentцse köгel пll eРвmпsСoг, 
íРв inkпЛЛ e Р в  j e l e n t ц s m e г n e k , illet leР КnnКk rцsгСКlmКгпnКk, mint sem sгino-
nimКsornКk tekintСet k К kцsei яmКРвКr korЛКn (vö. károly, Jelt. 78: töЛЛ különЛöг  
КlКk – töЛЛ össгefüРР  jelentцs). E kцt kКteРяriК köгötti moгРпs Кг eРцsг nвelvtörtцnet 
során állandó, és nagyon széles az átmeneti skála. Jól illusztrálják ezt a jelenséget pél-
Нпul К РвКkorisпРot kifejeг  sгКvКk. EРцsгükЛen meг sгerű össгefüРРцst mutКtnКk, Нe 
eРвes elemei eРвmпs sгinonimпi leСetnek К tпrРвКlt korsгКkЛКn is. EРв jelentцskörЛe 
tartozik például a soha, néha, gyakorta, mindenkor stЛ. Eгek nцmelвike КгonЛКn vКlяНi 
sгinonimпkkКl пll eРв sorЛКn: VirРK. Ő0: nemikor, 41: néha; MargL. 8: ritkán; – AporK. 
81: mendenha [semper]; BirkK. 4a: mẽdencor [semper]; NádK. 316: mindxncoron, 
őŐ0: „SonСК ſem СoЛК ſem eſOЛen, ſem ſККrЛК meРnem tКrtССКtťКМ vКlК, Сoq meгit lКЛ 
zenteqhazhoz eyel nappal nem foľКmot volnК”; лrНвK. 6Ő9: myndenгer; – MargL. 10: 
gyakorta; CгeМСK. 71: ,,ſokгor az fOlНre le eſeel”; stЛ. – A különféle, napokra, napsza-
kokrК, цvsгКkokrК stЛ. vonКtkoгя iН СКtпroгяsгяk is jelentцstКnilКР els sorЛКn МsКk 
meг sгerű össгefüРРцsЛen vКnnКk: ma, tegnap, tegnapel tt, holnap; reggel, nappal, 
estЯe, éjjel; taЯassгal, ssгel stЛ. EРвes elemeiknek termцsгetesen leСet sгinonimпjК, 
például a már említett éjjel-nek az étsгaka, a reggel-nek a holval stЛ. De СoгСКtnпnk 
pцlНпkКt К múlt, jelen цs jöv  iН re utКlя СКtпroгяsгяk köгül is: régen, imént, most, 
majd stЛ. Eгek minНeРвikцСeг kКpМsolяНnКk vКlяНi sгinonimпk is; К most-nak például 
sгinonimпjК eЛЛen К korЛКn К ma, az immár(an) stЛ.

Aг Кгonos jelentцsmeг Лen elСelвeгkeН  цs К vКlяНi sгinonimikus visгonвЛКn lev  
szavak illusztrálására igen alkalmas a kései ómagyar kor másik gazdag jelentéstani cso-
portja: a  f o k h a t á r o z ó s z ó k é. Ezek ugyanis – mivel intenгitпsЛeli sКjпtossпРot, 
különЛsцРet fejeгnek ki – jяl elСelвeгСet k eРв olвКn ,,sгпmeРвenesen”, Кmelвnek 
köгцppontjпtяl joЛЛrК К „nКРвítя sгяk”, ЛКlrК К „kiМsinвít  sгяk” пllnКk. HК ilв mяНon 
tesszük szemléletessé a kései ómagyar kor fokhatározószó-rendszerét, világosan kiraj-
zolódik a tagok egymáshoz való viszonya, az (ami minket most érdekel), hogy melyek 
tekintСet k eРвmпs sгinonimпinКk. A „köгцpütt пllя СКtпroгяsгяk” pцlНпul sгinonimпk: 
elég, eléggé, elégképpen. A „nagyító szók” felé mutató egyenesen fokozatosan haladva 
(К kцsei яmКРвКr korЛКn) sгinonimпkkцnt viselkeНnek pl.: igen, olyigen, melyigen, 
annyira, úgyannyira, aгannyira, nagyon, Яáltig, Яálasгtigen; a cselekvés, történés vagy 
tulКjНonsпР er seЛЛ fokпt kifejeг  sгinonimпk: inkább, nagyobban, jobban, felette, felet-
tébb, feljebben stЛ.; К ’teljesen, eРцsгen’ jelentцsűek peНiР: egésгen, leginkább, mind, 
mindegyetlenné, mindenest l, mindenest lfogЯa, a mindennek fölötte névutós szerkezet 
stЛ. A „kiМsinвít  sгяk” sгinonimпkЛКn sгeРцnвeЛЛek, pl.: keЯéssé, keЯésbé; alig, nagy-
alig, csakalig (ha e két utolsó felfogható összetételnek). – A nвelvfejl Нцs К kцs ЛЛiek-
Лen mцР sok fokoгКti, пrnвКlКti különЛsцР kifejeгцsцt tesгi leСet vц К kцt sгцls  pont 
köгött (Кmik eРвúttКl eРвmпs КntonimпinКk tekintСet k), pl.: módfelett, meglehet sen, 
sгerfelett, rendkíЯül, mindenáron stЛ.

A különЛöг  sгinonimпkКt (melвeket termцsгetesen nem ismer minНen kяНeб, 
minden nyelvemlék, például az olyigen-t К JяkK. stЛ.) К korКЛeli írпsok soksгor eРвmпs 
s t i l á r i s  v a r i á n s a i k é n t  használják: MargL. 11: „Az annera gevtri vala ev magat 
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... es oly igen КlКгвК vКlК”; NпНK. őγŐ: ,,Aг гent КвetКtoſſКРСoг oľ igxn zerkOzOt vala, 
es vrat annera engezteltevala, Hoq”, 317: „incab zeretted”, 327: „ennalam naqobban 
vetkOztel”, 330: „iobban meРС eſmerieН”; JяkK. 19: „egeʒlen[totus]e—eſeаltetett”, őγ: 
„mendeneſteаlfoguan [totus] vКltoгtКtok”; stЛ.

A  С e l в -  ц s  К  m я Н - ,  i l l e t l e Р  п l l К p o t С К t п r o г я - s г я k  körцЛen is 
vКnnКk sгinonimпk, СК nem is olвКn nКРв vпltoгКtossпРЛКn цs РКгНКРsпРЛКn, mint Кг eННiР 
elemгett jelentцskörökЛen. Pl.: rokon, köгel (Сelв- цs iН СКtпroгяsгяkцnt is Кгok); sгerte,  
szerén-szerte (МsКk СelвСКtпroгяkцnt sгinonimК, mяНСКtпroгяi jelentцsцЛen nem), min-
de  nütt, helyek sгerént (nцvutяs sгerkeгet); otthon, onnanhaгól, idehaгa: εünМСK. 66vЛ: 
„othon [domi] vКНnКМ”; лrНвK. ő1β: „Onnan hazool [’ottСon’] … kenвe reРС аeen”; 1őő1: 
„kаl tem vКlК… eРв leueletС Кг ide haza való dolog felOl” (δevT. I, 79); idetoЯa, ides-
toЯa, tétoЯa, téstoЯa stЛ. SгinonimК ekkor К hátmegé és a hátra: лrsK. β9: „forНаlnКk 
hathmege”, 30: „haathra tСekвntаen”, vКlКmint КЛlКtivusi pпrjКik is, Нe К nцvutяs СК-
tпroгяsгяt eРвre ritkпЛЛКn СКsгnпljпk К kяНeбek, К levelekЛ l цs eРвцЛ kцгirКtokЛяl 
pedig, úgy látszik, hiányoznak is. – Módhatározószói szinonimák pl.: így(en), (így)
eképpen, eгenképpen, eгen sгerént (nцvutяs sгerkeгet); hogy, mint, miként, miképpen; 
méltán, igaгán; stЛ. ÁllКpotСКtпroгя-sгяiКk (ill. kompleб mяН- цs пllКpotСКtпroгя-sгяk) 
pl.: éhen-sгoméhon, étlen-itlan; homlok, hanyatt-homlok, nyakra-f re, f meredek; ösг-
sгe, egyembe, egyetembe; stЛ.

C) Valamely határozószónak nemcsak egy másik határozószó lehet a  s z i n o n i -
m п j К , СКnem esetenkцnt r К Р o s  v К Р в  n ц v u t я s  n ц v s г я k ,  s t  Лiгonвos 
s г я  s г e r k e г e t e k  i s . Eг f leР Кг iН СКtпroгя-sгяkrК jellemг . Pl.: mikor, mi id -
ben; akkor, aг(on) id ben; mindenha, mindenkor, minden id ben; sokáig, sok ideiglen; 
eköгben, eгen id  köгben; mióta, mit l fogЯa, mi id t l fogЯa; stЛ. A sгerkeгetes vпlto-
гКtot soksгor К mпr említett, К kяНeбekre jellemг  rцsгleteг , túlНísгített stílus jeРвцЛen 
СКsгnпljпk, mпskor Кг Кг illet  forrпs keНvelteЛЛ formпjК. A KesгtСK. peНiР sгцp pцl-
dáját adja annak, hogyan lehet az ilyen szinonima segítségével is elkerülni a szóismét-
lцst: nцРв eРвmпs utпni kцrН  monНКt keгН Нik К lКtinЛКn uРвКnКггКl Кг КНverЛiummКl 
(usquequo, ill. egyszer quandiu), amit a magyar szöveg a mygen és a mene ydeygen 
váltogatásával ad vissza (KeszthK. 19). – Ilyen típusú szinonima ok- és célhatározószót 
is helyettesít: KeszthK. 24: „Eгert [propter hoc]”; GuaryK. 23: ennek miatta; a miért 
helyett mi(nek) okáért, az azért helyett annak okáért stЛ. sгяsгerkeгetes sгinonimК is 
пllСКt. VКlяsгínű, СoРв eг eleinte К kяНeбek sгяСКsгnпlКti sКjпtsпРК volt, цs innen került 
ki Кг цl ЛesгцНЛe, pl.: 1őőő: „Кг аКrmeРвe mjokaerth СваКtСК аonК Кг BКnffв аrКkКt 
Кг РjаlesЛe” (δevT. I, 1ő8), Лпr К levelekЛen К miért típusú eРвsгerűЛЛ formпk К РвК-
koriЛЛКk. – EРвцЛ СКtпroгяsгя-fКjtпnКk ritkпЛЛКn felel meР sгinonimikus sгerkeгet. 
εцРis pцlНпul СelвСКtпroгяsгя: BirkK. γЛ: „hon «К—» haʒba [in domo] le—en”; лrНвK. 
ő09: „вeав eede ezen herre” (rКРos f nцvvel, illet leР sгяsгerkeгettel kifejeгett цrtel-
meг  sгerepцt tölti Лe К СКtпroгяsгяt követ  kifejeгцs). – Néha módhatározószót helyet-
tesít nцvutяs sгerkeгet, illet leР sгintКРmК: лrsK. β7: ezewn zerenth ’esгerint, íРв’; 
gyakori az így helyett az ez szerrel; stЛ.

D) A szinonimák eddigi tárgyalása során észrevehettük, hogy az egy szinonima-
МsoportЛК tКrtoгя СКtпroгяsгяk – keletkezésüket tekintve – nem eРвiН sek. Eг rцsгЛen 
КЛЛКn nвilvпnul meР, СoРв vКn Лiгonвos meРosгlпs СКsгnпlКtukЛКn (К rцРeЛЛiek пltК-
lпЛКn inkпЛЛ К korКi vКРв rцРeЛЛi nвelveгetű kяНeбekЛen forНulnКk el , uРвКnКkkor К 
sгintцn rцРeЛЛi, morfolяРiКilКР eРвsгerűЛЛ vпltoгКtok inkпЛЛ К levelekЛen sгerepelnek, 
illet leР Лiгonвos kяНeбekre jellemг k stЛ.). Eгen К tцren is eРвütt цl teСпt К rцРi цs Кг új.  
Részletvizsgálatokkal lehetne kimutatni, hogy mely szinonimacsoportok maradnak 
meР цs mennвi iНeiР, illet leР mikor, СoРвКn, miцrt követkeгik Лe vпltoгпsuk: eРвes 
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elemeknek К sorЛяl vКlя kiesцse (цs esetleР mпs Мsoport tКРjпvп vпlпsК), mпsok Лekerü-
lцse stЛ. Ilвen rцРeЛЛi – újКЛЛ sгinonimКpпrok pцlНпul e korЛКn К (ta)hát – akkor(on), 
menyé – mihelyt, elesгtébb – el sгör, holЯal – reggel, ma – most, egyébha – egyébkoron, 
mit l fogЯa – mióta stЛ. EгekЛen Кг esetekЛen К rцРeЛЛi elemek пltКlпЛКn fokoгКtosКn 
kiСКlnКk (Лпr К kцsei яmКРвКr korЛКn mцР elцРРц СКsгnпlКtosКk, МsКk СКsгnпlКti Кrп-
nвuk Лillen el Кг újКЛЛКk jКvпrК), vКРв úРв sгűnik meР vКlКmelв sгinonimК sгinonimп-
nКk lenni, СoРв funkМiяmeРosгlпs rцvцn mпs sгerepűvц, jelentцsűvц vпlik: К ma például 
eРвre ritkпЛЛ ereНeti ’most’ jelentцsцЛen, цs eРвre РвКkoriЛЛ Кг újКЛЛ ’К mКi nКpon’ 
jelentцsЛen; Кг azonnal is kilép az akkor mell l, цs eРвre РвКkrКЛЛКn sгerepel ’röРtön’ 
jelentцsцЛen; ’Кkkor’ jelentцsű mцР pl.: JorНK. γ89: „Azonnal monНК Кг emЛernek” 
˙(з εünМСK. 18rК: Tahat : Tunc), 670: vgyan azonnal [’uРвКnКkkor’]; újКЛЛ ’röРtön’ 
jelentцsű pl.: лrНвK. ő10: „Azonnal le zOkOlleek loаК СКtКrol”; stЛ. E jelentцsvпltoгпs 
eredményeképpen az azonnal eРв mпsik sгinonimКМsoport tКРjпvп vпlik (l. korпЛЛКn К 
’röРtön, röviН iН n Лelül’ jelentцsű СКtпroгяsгя-Мsoportrяl monНottКkКt).

E) A határozószók s z i n o n i m i k u s  ( é s  a n t o n i m i k u s )  v i s z o n y a i 
s г e r e p e t  j п t s г К n К k  К  С К t п r o г я s г я v п  v п l п s i  f o l в К m К t Л К n  i s . A 
nвelv renНsгersгerűsцРe sгemКntikКi tцren uРвКnis цppen eЛЛen, КгКг К leбikКi elemek 
sгinonimikus цs Кntonimikus kКpМsolКtКiЛКn, eРвmпsrК СКtпsпЛКn nвilvпnul meР (vö. 
o. nAgy: SгяtTКn. 99). VКlяsгínű, СoРв К kцsei яmКРвКr korЛКn sokkКl РвКkoriЛЛ цs 
már szilárd sokáig СКtпroгяsгя el seРítette Кг КkkoriЛКn СКsonlя jelentцsű kés ig (a 
lКtin meРfelel  minНkцt sгя esetцЛen leРtöЛЛsгör diu) ragos névszó megszilárdulását. 
Pl.: PцlНK. 76: „ſokayg [diu] pКpКlkoНnв”; NпНK. γ10: ſokaig; JókK. 75: „leleknek 
вН ueſſe Рe reаl keſeyg [diu] Лe—eluen”; JorНK. 608: keſeygh; stЛ. A sokáig határozószón 
kívül egy másik jelentéstani viszony hatását is számon kell tartanunk, mégpedig a kés n 
– kés ig össгetКrtoгпsпt. Eг Кгt jelenti, СoРв К mikor? kцrНцsre felel  kés n határozószó 
mellц Кг КННiР „üres” Сelвre, К meННiР? iН visгonв kifejeгцsцre, К kommunikпМiяs iРц-
nвek СКtпsпrК, Кг irпnвСпrmКssпР kifejeгцsцre vКlя törekvцs jeРвцЛen Лelцp – a sokáig 
sгinonimК пltКl is er sített – kés ig alak. – A kцsei яmКРвКr korЛКn sгintцn rКРos f nцv 
jelleРű végezetig sгя meРsгilпrНulпsпt is tпmoРКtСКttпk korКЛeli sгinonimпi: К РвКkori 
örökké, mindörökké, (mind)Яégiglen, mindЯégre stЛ. Eг К mКРвКr sгinonimКsor leРtöЛЛ-
sгör Кгonos lКtinnКk К meРfelel je, Кг in inem-é (vagy az in aeternum-é): KeszthK. 14: 
„Merth mynd wegezetyk гeРennek el feleНeſe nem leгen, гeРenвeknek ЛekeſeРe erek ke 
el nem аeeг: … non in inem … non in inem”, 19: „mene ydeygen felecz el en ge meth 
аegeгetyg [in inem]”; stЛ. – Valamely ragos alakulat megszilárdulását a közeli szöveg-
körnвeгetЛen lev  rokon цrtelmű, КгКг СКsonlя jelentцsmeг Лe tКrtoгя СКtпroгяsгяk is 
el seРítСetik (különösen, СК РвКkori Кг eРвüttes el forНulпsuk). Eгt teСetjük fel pцlНпul 
a kezdetben sгя esetцЛen, melв elцР soksгor el forНul К követkeг  sгöveРkörnвeгetЛen: 
FestK. γ7β: „DвМСeаſeeРС КtСвКnКk… εвkentС аКlК kezdetben ees ma ees myndenha 
ees erewkkewl erewkkee”. Hasonló körülmények között például a jöЯend ben ragos 
f nцv is meРinНult (vКРв meРinНulСКtott volnК) К СКtпroгяsгяvп sгilпrНulпs útjпn, Нe e 
sгяЛКn (tКlпn ritkКsпРК miКtt is) eг К vпltoгпs nem követkeгett Лe.

Figyelemmel kell kísérnünk az antonimikus kapcsolatok hasonló szerepét is. ,,Az 
ellentцtes jelentцsű sгКvКk is sгoros КssгoМiКtív kКpМsolКtЛКn vКnnКk eРвmпssКl. Itt mцР 
nКРвoЛЛ tere vКn Кг КnКlяРiпs СКtпsnКk (К nвelvi renНsгer önmКРпt цpít  СКtпsпnКk), 
mint К rokon jelentцsű sгКvКknпl” (Berrár, TörtεonНt. 96–7). VКlяsгínű, СoРв К СК-
tпroгяi iРenцvЛ l СКtпroгяsгяvп vпlt, цs Кг яmКРвКr korЛКn пltКlпnosКn СКtпroгяsгя-
ként használt nyilván sгяnКk (eРвцЛ körülmцnвek mellett, mint pцlНпul К sok -n ragra 
vцРг Н  mяНСКtпroгяsгя КlКki korrelпМiяjпЛяl fКkКНя СКtпsпrК) sгerepe volt К titkon 
rКРos nцvsгя СКtпroгяsгяvп vпlпsпЛКn. Eг Кг КntonímiК МsКk К nyilván egyik jelentése  



206  Mátai Mária: A határozószók szinonimitása

esetцЛen пll fenn, teСпt КгoknКk Кг el forНulпsoknКk К СКtпsпvКl kell sгпmolnunk. Nem 
a JókK. 62: „nÿluan [’tisгtпn, vilпРosКn’] lКttÿКuКlК” jelentцs, СКnem e СКtпroгяsгя-
nКk ’nвíltКn, nвilvпnosКn’ jelentцse ellentцtes К titkon jelentésével: 1526: „otthees nÿl-
wan meР monНКm” (εNв. XXXVII, β0ő); 1őβ6: „nilvan hÿzem az en Istenemeth” 
(uo. β0Ő); TelK. β1: „Кг O ayandekat niluan [’nвilvпnosКn, minНenki el tt’] meР vtКlК”. 
A nyilván-nak a titkon-rК РвКkorolt СКtпsпt Кг is er sítСette, СoРв soksгor eРв mon-
НКton Лelül (vКРв tпРКЛЛ konteбtusЛКn) sгerepelnek: BirkK. ŐЛ: „Senki ſoror К—on ne 
terekeРġek titkon vКġ niluã [directe vel indirecte]”; KeszthK. 16: „ellenkedyk tythkon”; 
stЛ. A nyilván-hoz hasonlóan gyakori, az egész nyelvterületen általánosan használt gya-
korta, gyakortán határozószó is elindíthatott ilyen változást, mégpedig az ellentétes je-
lentцsű ritkán ragos melléknév megszilárdulását. A ritkán КlКki цs jelentцsЛeli tКРolяНпsК 
vilпРos К korЛКn – ez ragos névszó volta mellett szól –, Нe Кг eРвre РвКkoriЛЛ СКsгnпlКt 
és a gyakortá-hoz való társítás koptathatott valamelyest a szó motiváltságán, így a ha-
tпroгяsгяvп vпlпsnКk leРКlпЛЛ К potenМiКlitпsК mпr К kцsei яmКРвКr korЛКn meРvolt 
(vö. MáTAi: Benk -Eml. Ő1–γ). UРвКnМsКk sгпmolnunk kell pцlНпul Кг elein (eleinte, 
eleinten) СКtпroгяsгя СКtпsпvКl К vele Кгonos morfolяРiКi felцpítцsű КntonimпjпnКk, К 
végezetin-nek К СКtпroгяsгяvп vпlпsпЛКn. εпr К JяkK.-Лen felЛukkКn ’vцРül’ jelentцs-
Лen (pl. JяkK. γ8: Яegeгetÿn : in ine). AЛЛКn peНiР, СoРв nem eг Кг КlКkvпltoгКt sгilпr-
Нult meР К СКtпroгяsгя-renНsгerЛen, СКnem К Яégeгetül, illet leР К Яégül, morfológiai 
okok, mégpedig az -ul/-ül rКРos iН СКtпroгяk renНsгerцpít  СКtпsК jпtsгСКtott köгre.

3. Összefoglalóul megállapíthatjuk, hogy a kései ómagyar korszak – különösen az 
iН - цs К fokСКtпroгяsгяk körцЛen – iРКгпn РКгНКР sгinonimпkЛКn. Eгeknek iРen nКРв 
sгerepük vКn К stílus vпltoгКtossп tцtelцЛen, К kifejeг  er  növelцsцЛen, Нe termцsгetesen 
МsКk К sгinonimпk РКгНКРsпРпt ismer , köгtük vпloРКtni kцpes nвelvСКsгnпlя keгцЛen. 
A kцsei яmКРвКr korЛКn elцР sok forrпs цlt jяl eгekkel К leСet sцРekkel. A leРkiemel-
keН ЛЛ nвelvisцРű, stílusú kяНeб, К СКtпroгяsгя-СКsгnпlКt olНКlпrяl nцгve is Кг лrНвK. 
Aгt is lпttuk, СoРв К sгinonimКМsoportokon Лelül, illet leР К különЛöг  Мsoportok kö-
zött állandó a mozgás. A változást indukáló rendszerkapcsolatok között pedig – sok 
eРвцЛ körülmцnв mellett – a szinonimikus és az antonimikus viszonyok hatásával is 
számolnunk kell.

(εКРвКr Nвelv 80. 198Ő: β97–γ0Ő.)
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A igura etymologica típusai*

I. Annвi sгuЛjektív Лeveгet  enРeНtessцk meР nekem, СoРв elmonНjКm: mпsoН-
цves koromЛКn SгКtСmпri tКnпr úrСoг цn is jпrtКm nвelvtörtцneti яrпkrК (el КНпsokrК). 
Neki is köszönhetem, hogy érdekelni kezdett a történeti nyelvészet, és hogy meg is 
sгerettem Кгt. εostКni el КНпsomЛКn mцРsem sгorosКn vett nвelvtörtцneti kцrНцsr l 
Лesгцlek, СКnem К stilisгtikК tпРКЛЛ körцЛ l vesгem К tцmпt, mivel ünnepeltünk kutКtп-
sКinКk jelentцkenв СпnвКНК e tцmКkörЛe vonСКtя.

SгКtСmпri tКnпr úr К iРurК etвmoloРiМК kцrНцsцvel is foРlКlkoгott, Кmikor „A mК-
РвКr stilisгtikК útjп”-ЛКn lцnвeРцЛen mпiР цrvцnвes jellemгцst (цs ЛiЛlioРrпiпt) КНott rяlК. 
StilisгtikКi meРköгelítцsЛen Кг Er sítés címszó alatt tárgyalja (432). Az alaki és a tartalmi 
er sítцs esгköгei, mяНjКi köгül Кг КlКkiКk köгött, eгen Лelül is К sгяismцtlцs eРвik ese-
tekцnt tКrtjК sгпmon. Aг eРвsгerű sгяismцtlцsСeг kцpest – К sok korпЛЛi mКРвКr meРne-
veгцs köгül – К „iРurК etimoloРiМК” mellett К „t ismцtlцs” terminus teМСnikust vпlКsгtjК.

E nвelvi sгerkeгetekkel foРlКlkoгя töЛЛi sгКkiroНКlom is els sorЛКn stilisгtikКi-
szemantikai oldalról közelíti meg tárgyát. Maga a nemzetközi elnevezés viszont lénye-
РцЛen morfolяРiКi-etimolяРiКi sгemlцletű: Кгonos tövű sгКvКk kКpМsolКtпrК utКl.

II. A mКРвКr sгКkiroНКlomЛКn sok sгerг  (f leР РrКmmКtikus) sok Сelвen emleРeti 
К iРurК etвmoloРiМпt, esetleР МsКk eРвik-mпsik fКjtпjпt, Нe olвКn munkК, Кmelв kiгпrя-
lКР eггel foРlКlkoгnК, kevцs vКn. 187Ő-t l, ponori TheWreWk emil 5 lapos munká-
jпtяl (Nвr. III, γ8ő–9) diósi gÉzán (Nвr. XδVII, Őβ–Ő), Fokos dávidon (Nвr. δX, 
γ–10, Őő–őγ, 10γ–7, 1γ0–Ő, δXI, ő–1β) цs mпsokon keresгtül К VilпРiroНКlmi leбikon 
цs К Nвelvművel  kцгikönвv sгяМikkцiР veгet eг Кг út. A viгsРпlКti sгempontok köгц 
Лelцp К sгяfКji цs К sгintКktikКi, Нe eгek kevereНцse vКРв nem elцР követkeгetes цrvцnвe-
sítцse miКtt (leРКlпЛЛis sгerintem) sorrК vitКtСКtя renНsгereгцsek sгületnek. Aг eРвes 
t ismцtlцstípusok soksгor пtfeНik eРвmпst, vКРв К СКsonlя sгerkeгetek töЛЛ különЛöг  
МsoportЛКn sгяrяНnКk sгцt, vКРв (ill. is-is) nemМsКk t ismцtlцseket, СКnem eРвцЛ nвelvi 
jelensцРeket is ЛevonnКk К viгsРпlКtЛК, vКРв МsКk felsorolnКk К pцlНпk köгött.

εinНeЛЛ l sгпmomrК kцt f  követkeгtetцs КНяНott. Aг eРвik Кг, СoРв К iРurК 
etвmoloРiМК önпllя, КlКpos, пtfoРя viгsРпlКtot iРцnвel; Сisгen renНkívül sгínes, nвelvi-
stilisгtikКi sгempontЛяl fontos, emellett РrКmmКtikКi sгempontЛяl is Кг eРвes nвelvekre, 
К nвelveken Лelül korstílusokrК, sгerг kre, műfКjokrК elцРРц jellemг  kifejeг esгköг. 
– A mпsik követkeгtetцs Кг, СoРв leСet leР minцl oЛjektíveЛЛ kritцriumok КlКpjпn sгük-
séges megrajzolni e szerkezetek határait, hogy (ha tudjuk már, mik tartoznak e kategó-
riпЛК) minцl meРnвuРtКtяЛЛ renНsгereгцst, tipiгпlпst kísцrelСessünk meР.

El sгör teСпt Кrrяl kellene sгяlni, СoРв mit, milвen sгerkeгeteket tekintСetünk t -
ismцtlцsnek, illetve iРurК etвmoloРiМпnКk, Сol цs milвen КlКpon СúгСКtяk meР e kife-
jeг esгköг СКtпrКi. εit okulСКtunk К sгКkiroНКlomЛяl, цs СoРвКn lцpСetünk túl rКjtК. 
Ehhez viszont szükséges a vizsgálati szempontok, kritériumok tisztázása. Ezeknek a 
kцrНцseknek eРв rцsгцr l К Nвr.-Лen jelenik meР СКmКrosКn Мikkem, eгцrt mostКni el -
КНпsomЛКn els sorЛКn К renНsгereгцs kцrНцsцr l sгeretnцk Лesгцlni, vКlКmint nцСпnв 
sгяt Кrrяl, СoРв Кг пltКlКm különЛöг  korokЛяl Рвűjtött különfцle sгöveРek mennвire 
keНvelik К iРurК etвmoloРiМпt. – Aг elemгцsi sгempontokrяl, Кrrяl, СoРв К sгКkiroНК-

* Elhangzott a Magyar Nyelvtudományi Társaság 1995. március 7-i felolvasó ülésén, Szathmári Ist-
vпn kösгöntцse КlkКlmпЛяl.
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lom цs sКjпt Рвűjtцsem КlКpjпn mit tekintek t ismцtlцsnek, illetve iРurК etвmoloРiМпnКk, 
csak annyit mondanék, amennyi a rendszerezés indoklásához feltétlenül szükséges.

III. A t ismцtlцseket nцРв sгempont КlКpjпn viгsРпlom.
1. Aг eРвik К s г i n t К k t i k К i  s г e m p o n t . Ennek jeРвцЛen К követkeг ket tКr-

tom sгem el tt: vКn-e К t ismцtlцs kцt eleme köгött (mertСoРв töЛЛ elemЛ l is пllСКt) 
sгintКktikКi visгonв, цs СК vКn, eг milвen leСet. Ennek КlКpjпn Лesгцlek sгintКРmКtikus 
felцpítцsű цs nem sгintКРmКtikus felцpítцsű t ismцtlцsekr l. (εinНkцt МsoportЛКn elцР 
változatos alcsoportok jelentkeznek.)

β. A sгintКРmКtikus felцpítцsű t ismцtlцsek körцЛen, Кг КlпrenНel  sгяsгerkeгe-
teken Лelül lпtsгik Мцlsгerűnek К s г я f К j i  s г e m p o n t  цrvцnвesítцse: ennek КlКpjпn 
iРei (цs iРenцvi) КlКptКРú sгяsгerkeгeteket, vКlКmint nцvsгяi КlКptКРúКkКt különЛöгtetСe-
tünk meР. лs persгe ennek КlosгtпlвКit, К Л vítmцnв fКjtпitяl meРСКtпroгvК. – E kцt nКРв 
КlМsoportot sгemКntikКi jeРв is meРkülönЛöгteti: Кг iРцs sгerkeгetekЛen К Мselekvцs 
nвomКtцkosítпsК (vКРв eРвцЛ jelentцsmяНosítпsК) törtцnik meР vКlКmilвen formпЛКn 
(kivцve – mint tuНjuk – К látni láttam-féle tekintethatározós szerkezeteket), a névszói 
КlКptКРú sгerkeгetekЛen peНiР К tпrРв, К НoloР, К foРКlom milвensцРцt, vКlКmelвik tu-
lКjНonsпРпt emeli ki К t ismцtlцs (itt is К sгépnek sгép-félék kivételével).

A monНКttКni sгempont tovпЛЛrК is цrvцnвesül, Сisгen Мцlsгerű meРviгsРпlni К 
sгяsгerkeгeti КlКptКР monНКtrцsгsгerepцt is (kцpes-e pl. eРв t ismцtlцsЛen sгerepl  
mellцknцvi КlКptКР Лetölteni minНen olвКn monНКtrцsгsгerepet, Кmilвent пltКlпЛКn eРв 
mellцknцv; erre К sгempontrК keszler BorBálA СívtК fel К iРвelmemet; kösгönöm). 
лrНemes meРnцгni К t ismцtlцses elemek Л vítСet sцРцnek К leСet sцРцt, sгяrenНjцt: Кгt, 
СoРв К kцt tКР felМserцlСet -e, цkel НСet-e köгцjük mпs sгя, milвen tпvol kerülСetnek íРв 
egymástól és milyen feltételek között. Ilyen vizsgálat révén tudjuk elkülöníteni (a szin-
tКР mКtikus felцpítцsű t ismцtlцseken Лelül К renНsгereгцs sorпn) К sгКЛКН sгerkeгeteket К 
kötöttekt l, К meРmereveНцs útjпn lev , illetve meРmereveНett КlКkulКtoktяl, frКгeolяРiКi 
kКpМsolКtoktяl. (A kötöttsцР mцrtцke persгe törtцnetileР vпltoгя. Erre is iРвelni kell.)

γ. A СКrmКНik s г e m p o n t ,  К  m o r f o l я Р i К i , КгКг СoРв К t ismцtlцs elemei-
Лen Кг Кгonos t Сöг milвen különЛöг  tolНКlцkok kКpМsolяНnКk, Кг eРвes Кltípusokon 
Лelül jelenne meР.

Ő. A neРвeНik s г e m p o n t ,  К  s t i l i s г t i k К i - s г e m К n t i k К i  rцsгЛen пtsгövi 
Кг eРцsг elemгцst, rцsгЛen seРít sгűkíteni viгsРпlt sгerkeгeteink körцt. Itt КrrК РonНolok, 
СoРв СК nem eРв tКРmonНКton (monНКteРвsцРen) Лelül jelenik meР К t ismцtlцs kцt 
vКРв töЛЛ tКРjК, СКnem kцt külön tКРmonНКtЛКn (monНКteРвsцРЛen), esetleР СossгКЛЛ 
sгöveРrцsгleten vonul vцРiР, Кkkor felmerül К kцrНцs, СoРв К tпvoli sгяt ismцtlцsek 
meННiР tekintСet k iРurК etвmoloРiМпnКk. A СКtпrt К jelentцsЛeli, К stilisгtikКi цrtцk-
töЛЛlet meРlцte vКРв elСКlvпnвulпsК, illetve СiпnвК КlКpjпn leСet meРvonni. De nвilvпn 
nem lesz éles ez a határ.

EРвes kutКtяk цppen К nвomКtцkosítпs СiпnвК miКtt К t ismцtlцses preНikКtív sгer-
keгeteket цs Кг ilвen kett s СКtпroгяkКt nem soroljпk К iРurК etвmoloРiМпk köгц. Fo-
kos pцlНпul МsКk „lпtsгяlКРos sгяt ismцtlцsnek” („МsКk pКronomпгiпnКk”, sгяismцtlцs-
nek) neveгi ket, mivel nem tesгnek eleРet Кг пltКlК meРfoРКlmКгott eРвik kritцrium-
nКk, КnnКk, СoРв К iРurК etвmoloРiМпЛКn Кг Кгonos tövű sгяk kКpМsolКtК „eРв foРКlom 
nвomКtцkos kifejeгцsцre sгolРпl” (Nвr. δX, ő–6, δXI, 8–9). лn e kцt sгerkeгetМsoportot 
Лevonnпm К iРurК etвmoloРiМпk köгц. Annпl is inkпЛЛ, mivel К nвomКtцkosítпsnКk, Кг 
er sítцsnek sokfцle fКjtпjК leСet, цs vКlКmelвik eгekЛen is meРvКn. EЛЛen К kцrНцsЛen 
kelemen JózseFhez csatlakozom, aki az uralkodó uralkodik típusról azt mondja: igaz, 
hogy ezek „sem nyomósítják az alany jelentését sem, az állítmányét sem, de nyomaté-
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kosКЛЛКn fejeгik ki Кг КlКpkцpгet (jelen esetЛen: urКlkoНпs) jelentцsцt, melв Кг КlКnв-
ЛКn is, пllítmпnвЛКn is Лenne vКn” (εNв. XXXV, βŐŐ). A kett s СКtпroгяkrяl is СКsonlя 
sгellemЛen sгяl: „iРКг, СoРв К háгról-háгra-fцlцk sem Кг el tКР jelentцsцt nem nвomя-
sítják, sem az utótagét [itt megjegyzem, hogy kelemen követkeгetesen köt jellel írjК 
eгeket], Нe e kett s kifejeгцs iРenis nвomяsítjК К moгРпs Сelвцnek kцpгetцt” (εNв. 
XXXV, βŐŐ). Kцs ЛЛ g. vArgA györgyi és keszler BorBálA is Кгt monНjК К kett s 
СКtпroгяkrяl, СoРв К kцt tКР „eРвütt sгemКntikКi töЛЛletet СorНoг” (g. vArgA: Tanul-
mпnвok К mКi mКРвКr nвelv monНКttКnК körцЛ l. Bp., 1977. 101–β; keszler: ÚjКЛЛ 
fejeгetek К mКРвКr leírя nвelvtКn körцЛ l. EδTE, 199β. 9γ). Eг К sгemКntikКi töЛЛlet 
peНiР eleРenН  цrv leСet e sгerkeгetek iРurК etвmoloРiМпvп nвilvпnítпsК mellett.

A sгяt ismцtlцst teСпt kompleб sгintКktikКi-morfolяРiКi-sгяfКji kКteРяriпnКk fo-
Рom fel, К renНsгereгцsЛen peНiР leСet sцРet lпtok e Спrom sгempont eРвüttes цrvц-
nyesítésére. A stilisztikai-szemantikai vonatkozás negyedik szempont lehetne, melynek 
seРítsцРцvel К formпlis t ismцtlцsek eРв rцsгцt kirekesгtСetnцnk, s íРв jutСКtnпnk el К 
iРurК etвmoloРiМК leРtпРКЛЛ körцnek СКtпrпiР. A renНsгereгцsi törekvцs peНiР erre К kör-
re, erre К tКrtomпnвrК irпnвulnК. – Aг elneveгцsek köгül teСпt: К s г я i s m ц t l ц s  К sгя 
vпltoгКtlКn КlКkЛКn vКlя ismцtl Нцsцt jelentenц, К s г я t i s m ц t l ц s  К t  mпs morfц-
mával (vagy morfémákkal) való megismétlésére utalna, a f i g u r a  e t y m o l o g i c a 
elneveгцssel peНiР К sгяt ismцtlцsek köгül eгt Кг utяЛЛi, sгűkeЛЛ kört, К sгemКntikКi-
stilisгtikКi-retorikКi töЛЛletet СorНoгя sгerkeгeteket illetnцnk.

IV. Aг eННiРi пllпsfoРlКlпsok цs Кг eгutпn követkeг  renНsгereгцsi kísцrlet elцР nКРв 
nвelvi КnвКР elemгцsцn КlКpul. FelСКsгnпltКm eРвrцsгt К sгКkiroНКlom РКгНКР iРurК 
etвmoloРiМК-pцlНпit. Eгek пltКlпЛКn nem tКrtКlmКгnКk К viгsРпlКt sгпmпrК elцРsцРes sгö-
veРkörnвeгetet. SКjпt Рвűjtцskцnt eННiР kЛ. 1ŐŐ eгer sгöveРsгяnвi korpusгt НolРoгtКm fel. 
Aг КnвКРЛКn voltКk kяНeбsгöveРek (Кг Кгonos lКtinЛяl sгпrmКгя εünМСK. цs К JorНK. 
εпtц evКnРцliumК, Кг лrНвK. kцt rцsгlete), Sгentsei GвörРв XVII. sгпгКНi (Нunпn-
túli) НКloskönвve, Pпгmпnв-rцsгletek prцНikпМiяiЛяl цs Сitvitпгя prягпjпЛяl, vКlКmint 
VörösmКrtв CsonРor цs TünНцje. Eгen túl stКtisгtikпn kívül – nвelvjпrпsokЛяl, nцp-
költцsгeti sгöveРekЛ l (цnekekЛ l, ЛКllКНпkЛяl, mesцkЛ l), rцРi mКРвКr цnekeskönв-
vekЛ l, BКlКssitяl, GвönРвösi munkпiЛяl, mКi köгnвelvi sгöveРekЛ l (цl nвelvЛ l is) 
Рвűjtöttem КnвКРot. Aг eгekЛen el forНulя t ismцtlцsek (mert minНen sгяt ismцtlцsre 
iРвeltem) – kell  mennвisцРű sгöveРkörnвeгettel – rцsгЛen újКЛЛ sгempontokКt, proЛ-
lцmпkКt vetettek fel, rцsгЛen К meРolНпs, К vпlКsгКНпs felц seРítettek lцpni.

A iРurК etвmoloРiМпkkКl kКpМsolКtЛКn mennвisцРi mutКtяkkКl – tuНtommКl – eН-
dig csak kiss AnTAl dolgozott: az 1970-es Nemzetközi Finnugor Kongresszuson tartott 
el КНпsпЛКn Кг uРor nцpek nцpköltцsгetцnek sгяt ismцtlцseivel kКpМsolКtЛКn vцРгett 
össгevet  viгsРпlКtot (CTIFU PКrs 1. TКllinn, 197ő. 6β9–γγ).  sorokrК vetítve sгп-
moltК meР К sгяt ismцtlцseket (К leРtпРКЛЛКn, formпlisКn цrtelmeгve e sгerkeгeteket). 
– A különfцle korokЛяl, műfКjokЛяl, stílusokЛяl, nвelvvпltoгКtokЛяl sгпrmКгя mКРвКr 
КnвКР viгsРпlКtК КlКpjпn – úРв lпtom – Кkkor kКpunk tisгtК, össгeСКsonlítСКtя kцpet, 
СК sгöveРsгяrК vetítjük К iРurК etвmoloРiМпk sгпmпt. EгekЛ l К sгпmКНКtokЛяl töЛЛ 
sгempontЛяl is tКnulsпРos ereНmцnвekre jutСКtunk.

IН  СiпnвпЛКn МsКk nцСпnв sгпmot sгeretnцk monНКni. A εпtц evКnРцlium lКtinjпЛКn 
β6 iРurК etвmoloРiМК vКn, К εünМСK. forНítяjК visгont sokkКl töЛЛsгör, Ő7-sгer цl eггel Кг 
esгköггel; К JorНK.-ц peНiР К lКtinцnпl is keveseЛЛsгer, МsКk βŐ esetЛen. A JorНK. К sгяvпl-
toгtКtпst joЛЛКn keНveli. CsКk eРв pцlНпn illusгtrпlvК: εünМСK. β0rК: „EРчЛ pelНКbèʒėdèt 
bèʒellè nчkiМ” з JorНK. γ9ő: „eРвeЛ pelНК bezedet vethee Са nekвk” (К lКtinЛКn itt ninМs 
t ismцtlцs). A rцsгletes össгevetцs is цrНekes, mпs ЛiЛliКforНítпsok ЛevonпsпvКl különösen.
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εцР eРв sгпmКНКtot (КНКtsort) enРeНjenek meР: К 6 korpusгЛяl sгпrmКгя minteРв 
1ŐŐ eгer sгöveРsгяnвi sгöveРЛen 17γ iРurК etвmoloРiМК tКlпlСКtя. 10 eгer sгöveР-
szóra vetítve tehát 12. Ez az átlag. Ehhez már lehet viszonyítani a MünchK. gyakori 
iРurК etвmoloРiМК СКsгnпlКtпt: 10 eгer sгöveРsгяrК itt β9 iРurК etвmoloРiМК esik, míР 
К JorНK.-Лen МsКk 1γ. Aг лrНвK.-Лen МsКk 10, Pпгmпnвnпl 8, Sгentsei НКloskönвvцЛen 
6,7. És ez a szám Vörösmartynál fölugrik 15-re, a duplájára. (Azt hiszem, Ady a csúcs.) 
– εцР sok, meРfelel en vпloРКtott sгöveР, sгöveРrцsгlet elemгцsцre vКn sгüksцР, СoРв 
К sгпmКНКtokКt sokolНКlúКn цrtцkelni leСessen, Нe mпr eг К Сoггпvet leРes sгпmolпs is 
jeleг vКlКmit. – A stКtisгtikпСoг mцР МsКk Кnnвit, СoРв Кг is цrНekes, melвik iРurК etв-
mo lo РiМК típus milвen КrпnвЛКn forНul el  Кг eРвes sгöveРekЛen.

V. EljutottКm vцРre К iРurК etвmoloРiМК típusКiСoг, fКjtпiСoг, (most) tцrt l цs iН -
t l füРРetlen renНsгereгцsцnek vпгolпsпСoг.

Els  meРköгelítцsЛen teСпt sгintКРmКtikus цs nem sгintКРmКtikus felцpítцsű, vКlК-
mint kett nцl töЛЛ tКРú iРurК etвmoloРiМпkКt különítek el.

1 .  A s г i n t К Р m К t i k u s  f e l ц p í t ц s ű e k  leСetnek Сoггп-, mellц- цs КlпrenНel k.
A) A С o г г п r e n Н e l k  köгött К sгКkiroНКlom МsКk Кг iРei пllítmпnвúКkКt em-

legeti (pl.: Яillám Яillan; aг alЯó alusгik, a bujdosó búЯik), de azt hiszem, a névszói ál-
lítmпnвúКkКt sinМs okunk kirekesгteni (persгe ritkпЛЛКk, nвilvпn eгцrt kerültцk el eННiР 
К iРвelmet); pl. „Aг цn házam a te házad”. „Jónak lenni jó”. ÉrdyK. 116: „az egy zenth 
le lek mynd kettOnek lelkee”.

B) A m e l l ц r e n Н e l  t ismцtlцses sгerkeгeteket sem sгokпs К iРurК etв mo lo Рi-
Мпk körцЛe vonni. PeНiР sгerintem kцt Кltípusuk is vКn. Aг eРвik Кг К г o n o s  m o n Н К t -
r ц s г e k Л l  пllя mellцrenНelцs; pl. К ment, mendegélt; sír, sírdogál vagy a „mondtam, 
mondtuk elцРsгer”-fцle iРei t ismцtlцsek is meРfelelnek К iРurК etвmoloРiМК kritцriu-
mКinКk. A követkeг , JorНK.-Л l iНцгett pцlНпЛКn МцlСКtпroгяi funkМiяjú f nцvi iРene-
vek Кlkotjпk К mellцrenНel  sгintКРmпt: Ő17: „emЛernek ffвК nem вeаt гolgaltathny, de 
zolgalny” (з εünМСK. β6rЛ : „чmЛe»nc iК nē jDt ˜olgaltatni dè iDt ˜olgalni”: itt két kü-
lön tКРmonНКtЛКn vКnnКk К iРurК etвmoloРiМК elemei; vö.: „... non venit ministrari, sed 
mi nist rare”); kцt t ismцtlцses Лirtokos jelг s sгerkeгet Pпгmпnвtяl: „лНes εeРvпltяm, 
… enРem К bűnnek és örök büntetésnek пtkпtúl meРmentenцl” (Pпгmпnв Pцter művei. 
Bp., 198γ. 616), kцt min sцРjelг  К CsonРor цs TünНцЛ l: „εinНen rsгem Húnвjon, 
csak nem A Яárt s Яáró keНvesц” (Bp., 198Ő. 1ő), Sгentseit l kцt СelвСКtпroгя: „GonН-
visel  Кtвпm lesг nцkem Кг Isten, Aг Сol jпrok-kelek, úton és útfélen” (Szentsei György 
НКloskönвve. Bp., 1977. β01), mesesгöveРЛ l: messгe, messгe, messгeségben stЛ. – 
EРвes iРenцvi, illetve nцvsгяi elemekЛ l пllя mellцrenНel  sгяsгerkeгetek К nвelvtörtц-
net folyamán összetételekké is válhattak, pl. akarЯa-akaratlan, kimondЯa-kimondatlan, 
úton-útfélen, boldog-boldogtalan; eгek К pцlНпk пltКlпnos nцvmпsi, ’minНenkцpp, min-
Нenütt, minНenki’ jelentцsűek. (лrНekes lesг Кг is, СoРв jelentцstКni sгempontЛяl mire 
utКlnКk Кг eгutпn el kerül  КНКtok.)

A mellцrenНel  sгerkeгetek köгött eРв mпsik típust is meР kell említeni: Кг Кгo-
nos КlКptКРСoг jпrulя, Кгonos sгintű, Нe k ü l ö n n e m ű  Л v í t m ц n в e k e t , Кmelвek 
nemМsКk köгvetett СeteroРцn (vКРв köгömЛös) visгonвЛКn пllСКtnКk eРвmпssКl, СК-
nem visгonвuk köгvetlennц, КгКг mellцrenНel vц is vпlСКt (vö.: rácz: MMNy. 161, 
β66; keszler: ÚjКЛЛ fejeгetek... 199β. 90–1, uő.: Magyar leíró nyelvtani segédkönyv. 
1994. 105). rácz tanár úr példáit keszler BorBálA tolНjК meР újКЛЛКkkКl, meРje-
Рвeгve, СoРв eг Кkkor követkeгik Лe, „СК Кг ereНetileР köгvetett visгonвЛКn lev  tКРok 
köгött КlКki vКРв funkМiяЛeli СКsonlяsпР vКn”, (i. m. 90–1), pцlНпul Кгonos К t  (i. m. 
10ő). Eгt tovпЛЛ nem rцsгleteгve lпssunk eРв-kцt pцlНпt: Pпгmпnв: „VКjon mennyin és 
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mennyiszer iРвekeгtek” (Pпгmпnв Pцter művei. Bp., 198γ. Ő1γ); К töЛЛtКРúКk köгött 
is van ilyen: Ady: „Hiszen jó volt magamban, Magamért és magammal élni” (idézi: 
kovAlovszky: εNвTK. 111. sг. 196ő. Ő8); stЛ. Eг К Мsoport К nem sгintКРmКtikus i-
gura etymologicák egyik típusával érintkezik (l. példákkal együtt a 2. A) β. К) pontЛКn).

C) Aг К l п r e n Н e l  sгerkeгetű iРurК etвmoloРiМпk renНkívül vпltoгКtosКk.
1. Aг i Р e i  ( i Р e n ц v i )  К l К p t К Р ú К k  КlМsoportjКi К Л vítmцnв fКjtпi sгerint 

különülnek el.
К) Els nek említem К leРrцРeЛЛ яtК iРurК etвmoloРiМпnКk tКrtott t п r Р в К s  sгer-

keгeteket. EННiРi felНolРoгott КnвКРom КlКpjпn К XV–XVI. sгпгКНЛКn РвКkoriЛЛnКk цs 
vпltoгКtosКЛЛnКk tűnnek: sok mцР К minНkцt tКРjпn Л vítСet , moгРя sгяrenНű sгКЛКН 
sгerkeгet, pl. Pпгmпnв: „  Кг Кki minНen cselekedetünket velünk együtt cselekszi” (i. m. 
6γ0); КlsяЛЛ sгintКktikКi sгinten: εünМСK. 1βvК: „Ne КkК»iatok kenºeʒnetec td ma ga-
tocnak kenºeket fDldDn” (~ JordK. 370: „Ne akaryatok keenchet gyeyteny” : „Nolite 
thesaurizare voЛis thesauros in terrК”). Aг újКЛЛ iН kЛen (persгe eг is pontosítКnНя) 
keveseЛЛ цs inkпЛЛ meРsгilпrНult vКРв meРsгilпrНulяЛКn lev  tпrРвКs sгerkeгetű iРurК 
etвmoloРiМпvКl tКlпlkoгunk. Köгülük mпrК К minНennКpi, цl nвelvi, РвКkori СКsгnпlКt 
követkeгtцЛen sokЛКn meРkopott, meРРвenРült К nвomяsítя, kiemel  sгerep, s t töЛЛ 
kifejeгцs eРцsгen elvesгtette СКtпsossпРпt, eбpressгivitпsпt. OlвКn kifejeгцsekre РonНo-
lok, mint: egy sгót se sгól, Яidám dalt dalol stЛ. A Nвelvművel  kцгikönвv Кгt monНjК 
eгekr l, СoРв „mпr МsКk elmцleti sгempontЛяl sorolСКtjuk ket К iРurК etвmoloРiМК 
МsoportjпЛК” (I, 6Őβ). Eгeket цn „köгnвelvi iРurК etвmoloРiМпnКk” neveгnцm (Кг ún. 
„köгnвelvi metКforпk” КnКlяРiпjпrК), цs К iРurК etвmoloРiМК leРküls  körцЛe sorolnпm. 
A köгnвelvЛen sКjnos olв РвКkori stílusrontя t ismцtlцsek visгont termцsгetesen mпr 
nem iРurК etвmoloРiМпk: pl. „A könвv iРвeksгik К leРfontosКЛЛ fogalmakat megfogal-
mazni.” (Ilвen kötött sгerkeгetek цs stílusrontя t ismцtlцsek mпs sгяsгerkeгetek köгött 
is vКnnКk.) – A tпrРв jelöltsцРцnek kцrНцse МsКk К rцРi sгöveРekЛen merül fel: jelölet-
len tпrРРвКl mпr К kяНeбekЛen is visгonвlКР ritkпn tКlпlkoгunk: εünМСK. β8vЛ: „kiМ 
ho—iu imadſag imatkoʒuatoc” (з JorНK. Őβ7: „вmКМгКРokКt teаen” : „Orationes longas 
orantes”). – A kцs ЛЛi elemгцs sorпn iРвelemmel kell lenni КrrК К meРпllКpítпsrК, Кmit 
h. molnár ilonA vetett fel 19ő8-ЛКn, СoРв К mяНСКtпroгя цrtцkű tпrРв (pl. nagyot 
kiált) a nagy kiáltást kiált-fцle tпrРвКs sгerkeгetű iРurК etвmoloРiМпkЛяl fejl Нött ki 
röviНülцs útjпn (εNв. δIV, βŐ9–ő0). Esгerint Кг ilвen iРurК etвmoloРiМпkКt is Лevon-
СКtjuk К tпrРв цs К СКtпroгя össгefüРРцsцnek viгsРпlКtпЛК.

Л) A С К t п r o г я s  sгerkeгetek iРen sokfцlцk, цs sokfцle morfolяРiКi esгköггel 
vannak kifejezve.

A СelвСКtпroгяs sгerkeгet ritkК rцРen is, mК is. TКlпn műfКjСoг kötСet  (eг is to-
vпЛЛi viгsРпlКtot iРцnвel). Aг ErНцlвi ZsuгsК пltКl Рвűjtött КrМСКikus nцpi imпНsпРok-
Ляl vКlя pl. „εi Кssгonвunk, Sгűг εпriК, misцt sгolРпltКt, Sгent térdin térdepel, Szent 
könyökin könyököl” (HeРвet СпРцk, l t t lцpцk. Bp., 197Ő. Őβ9).

A határozós szerkezetek között van eszközhatározós: MünchK. 12ra: „neaka»iad 
te èlDttèd trombitaual trombitaltatnod” (з JorНK. γ69: ninМs t ismцtlцs, цs К lКtinЛКn 
sincs), társhatározós: sгenЯedtél a sгenЯed Яel, okhatározós: „a kedves mosolyától mo-
solyog”, eredethatározós: „lelkemt l lelkeгett Рвönвörű mКРгКtom”, ereНmцnвСКtпro-
zós: semmissé semmisültem, sгáraгra sгáradni, állapothatározós: sгeret mnek sгerette-
lek, kompleб iН - цs пllКpotСКtпroгяs: „hulltommal hullni, ez a szolga dolga”, állandó 
határozós: „semmi néven nevezett” stЛ.

Aг eННiРieknцl er seЛЛ К tekintetСКtпroгяs sгerkeгetek jelenlцte К iРurК etв mo-
lo РiМпk köгött: morfolяРiКilКР is töЛЛfцlekцppen vКn kifejeгve К tekintetСКtпroгя, pl. 
látni láttam, látást láttam, látásbul láttam, ráérésb l ráérek stЛ.
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δeРРвКkoriЛЛ, leРРКгНКРКЛЛ цs morfolяРiКilКР is leРvпltoгКtosКЛЛ К mяНСКtпro-
zós szerkezetek csoportja (gyakran fokhatározói funkcióval együtt). Ez a morfológiai 
vпltoгКtossпР К mКРвКr nвelvtörtцnet folвКmпn Кг iН  СКlКНtпvКl Мsökkenni lпtsгik. – A 
morfológiai típusok történeti alakulására most nem tekintve: vannak igenévvel kife-
jezett módhatározók: tudЯa tud, tudЯán tud, tudton tud, kérЯést kér, tovпЛЛrКРoгvК: 
rakvádon rakva. Ezek közül a -ton/-ten/-tön kцpг sek К „n ttön-n  típus” elnevezés-
sel vonultКk Лe К sгКkiroНКlomЛК (vö.: kelemen: PКis-Eml. 1Őő–ő0, εNв. XXXV, 
βγ6–Ő7; vö. mцР: Fokos: Nвr. δX, 6; pAis: εNв. δVII, β71; B. Lőrinczy: NyelvTan. 
1961. 1β7; pApp isTván: εNвj. IX, β0; stЛ.), vitпk keresгttüгцЛen пllvК: СoРв sгя-
sгerkeгetek-e vКРв leбikКliгпlяНott elemek, eг utяЛЛi esetЛen: СoРв össгetettek-e vКРв 
eРвsгerűek. Eгek törtцnetileР nцгve ereНetileР sгяsгerkeгetek, Кг яmКРвКr korЛКn iРen 
gyakoriak. A. Jászó AnnA is úРв vцlekeНik rяluk A mКРвКr nвelv törtцneti nвelvtКnпЛКn 
(I, γβ0; II/1, Őγ6–7), СoРв e iРurК etвmoloРiМпk el tКРjК is iРenцv, melвЛen К -ton/ 
-ten/-tön-t felfoРСКtjuk iРenцvkцpг nek. E kцpг  -t eleme mellцknцvi iРenцvkцpг , 
s ehhez vo nó dott az -n mяНСКtпroгяrКР (i. m. I, γγő; meРjeРвeгСetjük, СoРв К -Яán/ 
-vén iРe nцv kцpг  -n eleme is ereНetileР – loМКtivusrКРЛяl lett – mяНСКtпroгяrКР). Ere-
detileg tehát ugyanolyan szószerkezetek, mint a folyЯa foly, folyЯást foly. Keletkezési 
mяНjuk, vКlКmint okuk, illetve Мцljuk is Кгonos: К ’nКРвon, renНkívüli mяНon, er sen, 
sгünet nцlkül’, esetleР ’töЛЛsгör, РвКkrКn’ s СКsonlя jelentцsekkel nвomКtцkosítКni Кг 
iРei КlКptКРot. E Спrom sгerkeгettípus el tКРjКi köгül К -ton/-ten/-tön kцpг s kisгo-
rult Кг önпllя, Кktív СКsгnпlКtЛяl. Eг К tцnв siettette e sгerkeгetek össгetцtellц vпlпsпt 
(nцСпnв ilвen el tКР önпllя sгяkцnt is fennmКrКНt, pl. folyton). A futton-fut-félék talán 
mпr Кг яmКРвКr kor vцРe яtК, Нe К köгцpmКРвКrtяl mпr minНen ЛiгonnвКl sгerintem is 
össгetett sгКvКk leСetnek, olвКnok teСпt, Кmelвek sгяsгerkeгetЛ l, Кг össгetцtellц vпlпs 
sгКЛпlвКi sгerint jöttek lцtre. VКРвis nem ikerítцssel (mint sгяКlkotпsi mяННКl), s sгer-
keгetüket tekintve össгetettek цs nem eРвsгerűek, mint kelemen JózseF (PКis-Eml. 
1Őő–ő1) цs újКЛЛКn szikszAinÉ nAgy irmA пllítjК (εNвTK. 197. sг. 199γ. 1β8). – Aг 
össгetцtellц vпlпs proЛlцmпjпt Pais Dezső a kérЯe kér, tudЯán tud, folyЯást foly típusú 
iРurК etвmoloРiМпk esetцЛen is felveti: К -Яán/-Яén kцpг sekr l Кгt monНjК, СoРв eгek 
az „etimológiai szókapcsolatok ... összetétel felé hajló alakulatoknak foghatók fel. 
[εКjН íРв folвtКtjК:] Nцгetem sгerint mцР СКtпroгottКЛЛКn össгetцtelnek tekintСet k 
a kérЯe-kér, ЯárЯa-Яár-féle alakulatok, s ezért nem tartom különösen szerencsésnek, 
СoРв К HelвSгКЛ. leРújКЛЛ kiКНпsК [eг К 10.-re vonКtkoгik: ε. ε.] К kцt elem köгül 
eltпvolítottК К köt jelet” (εNв. δVII, β7β). pAis követkeгetesen meР is tКrtjК МikkцЛen 
eгt Кг össгetКrtoгпsrК utКlя köt jelet. Eг К min sítцs К mКi nвelvпllКpotrК vonКtkoгik. 
εeРviгsРпlКnНяk К rцРi nвelvi КНКtok К sгяrenН цs К Л vítСet sцР sгempontjпЛяl is. – 
Megjegyzem, hogy a kérve kér-fцle t ismцtlцseket károly sándor is hasonlóan ítéli 
meР, „iРКгi frКгцmпnКk” neveгve ket, melвeknek К „jelentцse mпr töЛЛletet tКrtКlmКг, 
illetve eltцr К tКРok pusгtК jelentцsössгeРцt l” (Jelt. γ91). UРвКnúРв ítцli meР teСпt 
károly a kérve kér-féléket, mint az állást foglal, sгámításba Яesг stЛ.-t (uo.). károly 
uРвКníРв min síti К lépésr l lépésre-féle kett s СКtпroгяkКt is (uo.). SгпmпrК К frКгцmК 
К leбцmпk eРвik fКjtпjК. – Aгt, СoРв pAis К inom пrnвКlКtoknКk milвen kitűn  цrгцke-
l je, jяl jelгi Кг is, СoРв К jöЯén elj  típusú t ismцtlцseket visгont iРКгi sгerkeгeteknek 
tekinti, mivel Кг КlКptКРЛКn iРeköt  jпrul Кг iРцСeг. Eгt károly sándor is így látja 
(NytudÉrt. 10. sz. 1956. 153).

A módhatározós szószerkezetek determinánsai nemcsak igenevek, hanem ragos 
nцvsгяk is leСetnek. δeРРвКkoriЛЛ К halállal halsг, esküЯel esküdtem-féle -Яal/-Яel 
rКРos mяНСКtпroгя. Aг лrНвK.-Л l pl. Ő0γ: „δКtКК … Кг eа аrККt … Кг eРЛen ffel emel-
tetС аeen nКРв feeneſſeeggel feenleny”. De -ban/-ben raggal is találkozunk: MünchK. 
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19rЛ: „εi»e bèʒellèʒ nèkic peldabèʒedecbèn” ( ~ JordK. 393: „Myre zolaz nekyk pelda 
гerent?”; К lКtinЛКn itt ninМs t ismцtlцs); Sгentsei НКloskönвvцЛ l: „ZokoРя sirással 
sirhatsz, mКРвКr nemгet” (i. m. β87). Fosгtяkцpг s mellцknцv (-ul/-ül raggal vagy anél-
kül) is lehet módhatározó: gyújtatlan gyullada. (A sгяrenН цs К Л vítСet sцР viгsРпlК-
tára természetesen itt is szükség van.)

β. A n ц v s г я i  К l К p t К Р ú  sгяsгerkeгetek – К iРurК etвmoloРiМпk körцЛen is – 
jelг sek цs СКtпroгяsКk leСetnek.

К) A j e l г s  sгintКРmпk köгött vКnnКk:
εin sцРjelг sek, pl. КmiЛen Нenominпlis t Л l sгпrmКгik К min sцРjelг : zajta-

lan гaj, úttalan utakon; НeverЛпlis t Л l: Яégiggondolt gondolat, ÉrdyK. 118: „zylew 
zyleed theeghed eeltetOt”. A min sцРjelг s sгerkeгet is meРinНulСКt Кг össгetett sгяvп 
vпlпs útjпn, pl. Pпгmпnв: „szántszándékkal el nem titkoltК” (i. m. Ő1γ; vö. TESг.).

De sokkКl РвКkoriЛЛКk К Лirtokos sгerkeгetet Кlkotя iРurК etвmoloРiМпk. A Лir-
tokos jelг  – morfolяРiКi sгempontЛяl – leСet jelöletlen: énekek éneke, titkok titkai, 
álmok álmodója, Pпгmпnв: „Кг egek egei tet meР nem foРСКtjпk” (i. m. β9γ). A -nak/-nek  
rКРРКl jelölt Лirtokos jelг re К HКlotti BesгцНЛ l vКlя – К kцs ЛЛi iroНКlomЛКn is sok sгor 
felЛukkКnя – halálnak halála sгerkeгet; εünМСK. 10vЛ: „Td vattoc è uilag nac vi lagi” (~ 
JorНK. γ6ő: „TСв vКttok eг vвlКРnКk vilКРoſſКРК”: luб munНi); лrНвK. 1ββ: „КвКn Нe-
kokat aldozanak [és nem ajándékozának!] eаnekв … mвkeent ky ralyok nak ky rallya nak”. 
– JelentцstКni olНКlrяl viгsРпlvК eгeket Кгt lпtjuk, СoРв К iРurК etв mo lo РiМК leРtöЛЛsгör 
fokozást fejez ki (a halálnak halála: ’К leРsгörnвűЛЛ СКlпl’; a kezdet kezdetén ’К leРele-
jцn’). De iРurК etвmoloРiМпvКl iРКгi Лirtokvisгonвt is kifejeгСetünk: Pпг mпnв: „  eг pré-
dikátoroknak prédikálásából vette esгцЛe...” (i. m. Őγ1); Лпr: eгek К sгerkeгetek – műfКj-
tяl, nвelvvпltoгКttяl is füРР en, СК К sгemКntikКi töЛЛlet Мsökken vКРв elvцsг – РвКkrКn 
kilцpnek К iРurК etвmoloРiМпЛяl s К formпlis t ismцtlцsek köгц sorolяНnКk.

ÚРв РonНolom, СoРв К jelг s sгintКРmпk körцЛen mцР eРв típusЛКn meРjelenik 
К iРurК etвmoloРiМК, Кmivel К sгКkiroНКlomЛКn nem tКlпlkoгtКm, mцРpeНiР Кг Кгono-
sítя цrtelmeг s sгerkeгetЛen. Ilвen esetekre РonНolok, mint: „Fölkelt К nap, ádáz tusa 
napja.”; „Jя eг К csend, К Лцke csendje;” VörösmКrtв: „TцveНцsnek СпrmКs úta, útam itt 
eг volnК Спt” (CsonРor цs TünНe. Bp., 198Ő. Őβ).

Л) A nцvsгяi КlКptКРú sгяsгerkeгetek köгött СКtпroгяsКkkКl is tКlпlkoгunk:
A tekintetСКtпroгяs sгerkeгetr l mпr monНtuk, СoРв sгemКntikКilКР eltцr Кг össгes 

töЛЛi iРurК etвmoloРiМпtяl. Nem nвomяsít, s t, meРsгorítпst fejeг ki, s utпnК ellentцtes 
mellцkmonНКt követkeгik. εorfolяРiКilКР leРРвКkoriЛЛ К jónak jó típus, ritka a (látni 
lát analógiájára keletkezett) jóni jó; -ra/-re rКРРКl is kifejeгСet : fajra jó fajtájúak stЛ.

Figura etymologica fokhatározós szerkezet is lehet, pl. mélységes mély, Яadon Яad 
(nвelvjпrпsi sгöveРekЛen, nцpnвelvi, nцpköltцsгeti КnвКРЛКn sok eРвeНi, КlkКlmi eset 
forНul el , pl.: nehéг-neheгen, sгűгen sгűгek); eРв pцlНК Кг лrНвK.-Л l: γ90: „Wr вſten-
neel kedeg naggyal nagyobban eeggyes vala”.

εяН- цs mцrtцkСКtпroгяi kompleб СКtпroгяs sгintКРmК К korКi яmКРвКr korЛКn Кг 
ÓεS.-Лeli eggen yg számnévi alaptagú szerkezet (vö. hámori AnTóniA: MNyTNy. I, 
688). A kяНeбekЛ l is КНКtolСКtя egyetlen egy КгяtК össгetett sгяvп vпlt, íРв К kцs ЛЛi 
sгinkrяniпkЛКn nem К sгintКРmпk, СКnem К leбikКliгпlяНott iРurК etвmoloРiМпk köгött 
lesz a helye.

VцРül, Нe nem utolsяsorЛКn, К СКsonlítя СКtпroгяs sгerkeгetekr l kell meР em lц-
keг nünk, Кnnпl is inkпЛЛ, mert eг visгonвlКР er s típus К iРurК etвmoloРiМпk körцЛen. 
A szebbnél szebb-fцle sгerkeгetek К leРРвКkoriЛЛКk, Нe К СКsonlítя СКtпroгя КlКpfokЛКn 
is állhat: okosnál okosabb, tűгnél tüгesebb; a fánál fább-fцle f nцvi КlКptКРú sгerkeгet 
ritkК. Pпгmпnв-КnвКРomЛКn nцvmпsok kКpМsolяНnКk: pl. К „semminél semmibb vagy” 
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sгerkeгetЛen (i. m. 6β1). –JelentцstКni olНКlrяl nцгve: e sгerkeгetek is – К Лirtokos jelг -
sek nКРв rцsгцСeг СКsonlяКn – lцnвeРцЛen fokoгпst fejeгnek ki, s eРвúttКl er sen kötöttek.

2. A iРurК etвmoloРiМпk mпsik nКРв МsoportjК (Кг eННiР tпrРвКlt sгintКРmКtikus 
felцpítцsűek mellett) К n e m  s г i n t К Р m К t i k u s  f e l ц p í t ц s ű e k ц . Eгek els  meР-
köгelítцsЛen kцt МsoportrК osгlКnКk: К kцt monНКtrцsгЛ l пllяkrК цs КгokrК, Кmelвek 
leбikКliгпlяНtКk.

A) A k ц t  ö n п l l я  m o n Н К t r ц s г Л l пllяkКt viгsРпlvК Кгt lпtjuk, СoРв eг К kцt 
monНКtrцsг leСet Кгonos, цs leСet különЛöг .

1. A kцt Кгonos monНКtrцsг СКtпroгя leСet; eгek Кгok, Кmelвeket k e t t s  С К t п -
r o г я k kцnt tКrtunk sгпmon. KorпЛЛКn mпr sгяltКm rяlК, СoРв Кг пltКluk СorНoгott 
sгemКntikКi töЛЛlet КlКpjпn eгeket is iРurК etвmoloРiМпnКk tekintem. TuНjuk, СoРв 
sгintКktikКilКР sКjпtos пtmeneti КlКkulКtok, s Кгt is, СoРв mКi el forНulпsКinКk nКРв 
rцsгe К meРmereveНцs útjпn vКn (nem Л vítСet , sгяrenНje kötött); eгek fokoгКtosКn 
szétválaszthatatlan frazeológiai egységgé válnak, pl. sгóról sгóra tudja, sгemt l sгembe 
megmondja, sгájról sгájra terjeН stЛ. HК КгonЛКn Л vítmцnвt kКpnКk (vКРв kКpСКt-
nКk), Кkkor er seЛЛen meРnвilvпnul Лennük ereНeti jelleРük, Кг, СoРв köгös КlКptКРСoг 
jпrulvК sгintКРmКЛokor tКРjКi; pl. К „nemгedékr l nemгedékre örökl Нik” sгerkeгet kцt 
СКtпroгяjК Л vítСet  Кг egyik, illetve a másik jelг vel; uРвКníРв Pпгmпnв követkeг  
monНКtпЛКn: „Кгt írjК nцmelв sгomsгцНokrяl, СoРв hitrűl hitre változnak” (i. m. 427): 
vКРв: „eгek … СivolkoНяk; házrul házra jпrяk … nвuРСКtКtlКnok” (Pпгmпnв i. m. 6Ő7). 
Szép népdalunk is erre utal: „Bújdosik az árva madár, Egyik ágról másikra [azaz: másik 
пРrК] sгпll”. εцР eРв meРjeРвгцst sгeretnцk tenni: úРв lпtom, СoРв Кг ilвen sгerkeгetek 
köгött is el forНul Кг össгetett sгяvп vпlпs. εКi СelвesírпsunkЛКn követkeгetes К külön-
írás, ami az összetettség ellen szól, de pl. az egyt l egyig olyan szoros, annyira megmere-
veНett sгerkeгet, s КnnвirК új, speМiпlis jelentцsű, СoРв mпr össгetett sгяnКk is Лeillenцk.

β. A kцt önпllя monНКtrцsгЛ l пllя, nem sгintКРmКtikus felцpítцsű iРurК etв mo-
lo РiМпk mпsik МsoportjпЛКn kцt k ü l ö n Л ö г  monНКtrцsгnek Кгonos К töve. Eгek К 
t ismцtlцsek пllСКtnКk:

К) EРв tКРmonНКton Лelül цs kцt külön tКРmonНКtЛКn. E Р в  t К Р m o n Н К t o n 
Л e l ü l i  pцlНК, melвЛen nem eРв sгintКktikКi sгinten пll К kцt tКР: εünМСK. 19vЛ: 
„a— a»atatnac iНчiЛчn mōНom К— a»atocnak” ~ JordK. 394: „az arataſnak ydeyn meg 
hagyom az aratoknak”: „… messis … messoribus”); Sгentsei: „Gy гhetetlen császár 
gy гetik minНenЛen” (i. m. βγ9). Át kell РonНolni, СoРв СК – К fenti pцlНпkkКl ellen-
tцtЛen – eРв sгinten пll К kцt elem, цs köгös Кг КlКptКРjuk, Кkkor melв esetek tКrtoгnКk 
iНe, К nem sгintКРmКtikus felцpítцsű iРurК etвmoloРiМпk köгц, s melвeket min sítСe-
tünk úРв, СoРв К köгömЛös visгonв пtцrtцkel Нött mellцrenНel vц, pl. лrНвK. 61Ő: „Aг 
meР vКkаlt Лвnes keНeeРС meeР Кг nКРв СКlКlus bynt ſem tаРРвК bynnek”; Sгentsei: 
„JóЯoltodért jót kívánok, boszuért boszút állok” (i. m. 258), „Nem köll magyarnak 
magyarra tпmoНnвК” (i. m. γŐ6). Eгek tКlпn mellцrenНel knek is felfoРСКtяk.

EЛЛen К típusЛКn is vКnnКk пllКnНяsult kКpМsolКtok, mint k  köЯön nem marad, sгó 
sгót követ, kéz kezet mos, sгemet sгemért, sгeget sгeggel, kéг a kéгben, egy aг egyben 
stЛ. Sгerintem iНe sorolСКtjuk К nap nap után, fej fej mellett-féle frazeológiai kapcsola-
tokat is, hiszen ezek a kéz a kézben-t l МsКk КЛЛКn különЛöгnek, СoРв mпsoНik tКРjuk 
nem raggal, hanem névutóval, tehát szintén morfológiai eszközzel van ellátva, s ezáltal 
lesг КlКktКni vКriпns; pl. εünМСK. β9vЛ: „tКmКН nēʒèt nē˜èt èllèn ¼ orʒag or˜ag ellen” 
(~ JordK. 430: „Tamad nep nepre es orzag orzagra”).

Л) HК nem eРв, СКnem k ц t  k ü l ö n  t К Р m o n Н К t Л К n  jelentkeгik К t ismцtlцs, 
Кkkor mцР tüгeteseЛЛ viгsРпlКtot iРцnвel КnnКk elНöntцse, СoРв iРurК etвmoloРiМК-e 
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még, vagy a szórendi távolság már elszakította a két elemet egymástól annyira, hogy 
meРsгűnik köгtük Кг eРвmпst er sít  kКpМsolКt. A „Sгeretném, ha szeretnének”, „Be 
sгép, ha sгépnek Сisгlek”-fцle össгetett monНКtokЛКn mцР iРurК etвmoloРiМпnКk tКrt-
СКtjuk К t ismцtlцst. UРвКníРв VörösmКrtв: „EРв gondolat volt, én gondoltam azt, 
Akarat csak egy volt, én akartam Кгt” (CsonРor цs TünНe. Bp., 198Ő. 16ő). Eгek пt is 
КlКkítСКtяk sгintКРmКtikus felцpítцsű iРurК etвmoloРiМпvп: Sгeretném a sгeretést, az én 
gondoltam (vagy: általam gondolt) gondolat, az én akartam (vagy: általam akart) aka-
rat. – KцrНцs Кг is, СoРв пtlцpi-e К iРurК etвmoloРiМК К monНКt (monНКteРцsг) СКtпrпt, 
vКРв ilвen esetЛen mпr sгцtesik, цs formпlis sгяt ismцtlцssц vпlik.

B) A nem sгintКРmКtikus felцpítцsű iРurК etвmoloРiМпk mпsik МsoportjК (Кг önпllя 
monНКtrцsгekЛ l пllяk mellett) К l e б i k К l i г п l я Н o t t  elemekц. A n ttön-n -t l 
vé ges telen-végig.

3. S minНeгek utпn iktКtnпm К renНsгerЛe К kett nцl töЛЛ tКРЛяl пllя iРurК etв  mo- 
  lo gi cá kat.

De mпr цn is Кг iН m véges-végén járok.
RenНsгereгцsi kísцrletem КlКpos, elцРsцРesen цrvel , teljes ЛemutКtпsпrК röviН eг 

К mostКni iН . De Кгt, СoРвКn РonНolkoНom, СoРв kцpгelem Кг eРцsгet, tКlпn mцРis 
tükröгik vКlКmelвest Кг elmonНottКk. Aгt tennцm mцР Сoггп, СoРв eг eРвel re eРв 
nКРвvonКlú (vКРв inkпЛЛ elnКРвolt) renНsгereгцs, Кmi mцР inomítпsrК sгorul, Нe – re-
mцnвeim sгerint – olвКn, Кmit tКlпn leСet цs цrНemes is inomítКni.

EРв 161γ-Ляl sгпrmКгя sгöveРrцsгlettel, eРв rпolvКsпssКl sгeretnцm Лefejeгni: 
„Valaki az mi Urunk Jцгus Kristusnпl nКРвoЛЛ urat uralhat, assгonyunk Szüz Má-

riпnпl nКРвoЛЛ assгonyt assгonyolhat, az magas egeknél magasabbat ismélhet, az fe-
kete fölНnцl neСeгeЛЛet nвomСКt, Кг пrtСКsson vцtkeггen К mКi nКp цnnekem.” (Báró 
rAdvánszky BÉlA, εКРвКr МsКlпНцlet цs СпгtКrtпs К XVI. цs XVII. sгпгКНЛКn. Bp., 
1879. III, 81), illetve Szathmári tanár úrnak.

Isten éltesse sokáig!

(εКРвКr Nвelv 91. 199ő: Ő11–Őβ0.)
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A Laskai Sorok, első verses imádságunk

1. A δКskКi SoroknКk elneveгett verses imпНsпР К leРiКtКlКЛЛ nвelvemlцkünk, 
СК nКpvilпРrК kerülцsцnek iНejцt tekintjük. Eг uРвКnis К leРfrisseЛЛen meРismert rцРi 
mКРвКr sгöveР: 198β-Лen tКlпltК meР Holl BцlК К НКlmпМiКi SiЛenikЛen, К ferenМes 
kolostor könвvtпrпЛКn, eРв lКtin nвelvű kяНeбЛen. A meРtКlпlпs körülmцnвeir l, Кг 
КnвКkяНeбr l цs mКРпrяl К mКРвКr imпНsпРrяl 198Ő-Лen sгпmolt Лe К εКРвКr Könвv-
sгemlцЛen (100: γ–βγ), illetve el КНпs keretцЛen. – RitkК sгerenМse eРв új nвelvemlцk, 
eРв nвelvi s eРвЛen iroНКlmi цs kulturпlis kinМs fölfeНeгцse, köгkinММsц tцtele. HКmКr 
Лe is került К tuНomпnвos vцrkerinРцsЛe: korpusгkцnt felСКsгnпltuk A mКРвКr nвelv 
törtцneti nвelvtКnпЛКn (Benk  [f sгerk.] 1991, 199β, 199ő), nцСпnв sгяКНКtК peНiР Кг 
EtвmoloРisМСes WörterЛuМС Нes UnРКrisМСen Мímű sгяtпrЛКn is sгerepel (199β–199ő). 
Emellett sгцleseЛЛ olvКsяköгönsцР sгпmпrК is СoггпfцrСet vц vпlt: 199β-Лen meРje-
lent К εКНКs EНit пltКl sгerkesгtett sгöveРРвűjtemцnвЛen (199β: ő0ő), HКrРittКв Emil 
jяvoltпЛяl Лekerült К PКnnon enМiklopцНiпnКk A mКРвКrsпР kцгikönвve Мímű köte-
tцЛe (199γ: ő10) цs К Beveгetцs К rцРi mКРвКr iroНКlom ilolяРiпjпЛК Мímű munkпЛК is 
(1996: βŐ8–9). A sгöveРet A mКРвКr írпsjelСКsгnпlКt törtцnete  XVII. sгпгКН köгepцiР 
Мímű könвvцЛen Kesгler BorЛпlК is felСКsгnпltК (199ő: γ6). A. εolnпr FerenМ К δКskКi 
SorokКt К TСeаreаk-kяНeбЛen tКlпlСКtя pпrСuгКmos sгöveРРel vetette össгe (1996, 
1997). E nвelvemlцkünk kompleб felНolРoгпsпt peНiР eРв kismonoРrпiпЛКn цn kцsгí-
tettem el (εпtКi 1997Л). 

Err l К munkпrяl sгeretnцk most Лesгцlni, Нe nem úРв, СoРв elmesцlem röviНen, 
mit írtКm К könвvЛen, milвen ereНmцnвre jutottКm (Сisгen eгt el leСet olvКsni, СК vКlК-
kit цrНekel), СКnem inkпЛЛ mяНsгertКni olНКlrяl köгelítem meР К kцrНцst: К kutКtпs 
menetцr l, mяНjпrяl, К köгЛen felmerült proЛlцmпk nцmelвikцr l sгяlok, цs МsКk eгen 
keresгtül mКРпrяl К nвelvemlцkr l.

De miel tt Лпrmit is monНКnцk, olvКssuk el mКРпt К sгöveРet, СoРв tuНjuk, mir l 
van szó!

Oh ÿſtennek teſte ÿdeſegh eʒ vilagnak otalma 

o tiſtelete  teſt ma tegedet miltathlan ÿmadlak

hug engаmeth melta  halalomnak ÿdeÿn eltethnÿ 
Oh elethnek kenere ag ennekem ewrek hereneth [!] 

Teged kerlek e  vʒunlak lelkemeth teſtemmel -Ö~
            tiʒtohad

2. A δКskS.-rяl teСпt Кгt monНjuk, СoРв ismertsцРцre nцгve К leРiКtКlКЛЛ sгöveР-
emlцkünk, цletkorпt tekintve КгonЛКn К leРöreРeЛЛ, КгКг К leРrцРeЛЛi sгöveРemlцkeink 
köгц tКrtoгik. Aг К sгöveР, Кmit Holl BцlК meРtКlпlt, 1Őγγ-Ляl vКlя; К leírя – sгeren-
Мsцnkre – Кг цvsгпmon kívül töЛЛ kolofonЛКn К nevцt цs К sгпrmКгпsi Сelвцt is meРКНjК: 
„per mКnus Demetri Нe δКsko”. ÍРв tцrЛen цs iН Лen is tпjцkoгtКt.

A „tцr” kцrНцsцt Holl BцlК meРolНottК: К kяНeбЛen tКlпlСКtя Сelвnevek, liturРi-
kus nКptпr цs eРвeЛek КlКpjпn КrrК Кг ereНmцnвre jutott, СoРв Кг iskolпskönвv műfКjú 
kяНeбet εКРвКrorsгпРon, К pцМsvпrКНi ЛenМцs КpпtsпР monostori iskolпjпЛКn írtК eРв 
δКskяrяl sгпrmКгя Demeter nevű Нiпk, illetve iКtКl sгerгetestКnпr. A sгerг r l, δКs-
kКi Demeterr l újКЛЛКn – KörmenНв KinРК jяvoltпЛяl – Кгt tuНtuk meР, СoРв 1ŐŐ6-ЛКn 
ЛeirКtkoгott К krКkkяi eРвetemre. Aг eРвetem СКllРКtяinКk nцvsorпt tКrtКlmКгя КlЛumЛКn 
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meР rг Нött КНКt Demeter КpjпnКk nevцt is köгli, vКlКmint δКskяrК цs К pцМsi eРвСпг-
megyére is utal: „Demetrius Stephani de Laschkó Quinqueeclesiensis dioc. d. 4 gr. A. d. 
1ŐŐ6. Nвпri sгemesгter” (AlЛum ... 1887).

3. A δКskS. keletkeгцsi iНejцnek kцrНцsцt КгonЛКn Кг 1Őγγ-Кs цvsгпm mцР nem 
olНjК meР. A kutКtяmunkпnКk eгцrt eг volt Кг eРвik f  irпnвК.

Aг 1Őγγ-Кs sгöveР uРвКnis mпsolКt. Eг Кгt jelenti, СoРв Кг ereНeti korпЛЛi. De 
mennвivel korпЛЛi? εikori leСet? εelвik korsгКk nвelvпllКpotпt tükröгСeti? лs Сűen 
tükröгi-e? εennвit vпltoгtКtСКtott rКjtК К mпsolя, s t mennвit iРКгítСКttКk rКjtК К mпso-
lяk, Сisгen Кг 1Őγγ-Кs sгöveР töЛЛeНsгeres mпsolКt is leСet. S Кг eССeг sгorosКn kКp-
МsolяНя kцrНцs, Кmit К viгsРпlяНпs sorпn sгem el tt kellett tКrtКni: sгöveРünk – Кmel-
lett, СoРв mпsolКt – nem ereНeti mКРвКr sгöveР, СКnem lКtinЛяl vКlя forНítпs.

Ennek К kцrНцskörnek К föltпrпsпСoг töЛЛ utКt kellett vцРiРjпrni: el sгör Кгt kellett 
ЛiгonвítКni, СoРв sгöveРünk vКlяЛКn mпsolКt, Кгtпn КrrК К kцrНцsre kellett vпlКsгt КНni, 
СoРв mikor, milвen lКtin meРfelel Л l kцsгítettцk К forНítпst, vКРвis melвik kornКk К 
mКРвКr nвelvцt rгi sгпmunkrК Кг imпНsпР.

ArrК, СoРв К vers nem ereНeti foРКlmКгvпnв, СКnem mпsolКt (vКРв emlцkeгetЛ l 
leírt sгöveР), eРвrцsгt К sгöveРkцp utКl: ninМsenek Лenne jКvítпsok, пtСúгпsok, Лetol-
Нпsok, Кmik eРв foРКlmКгvпnв típusú sгöveРЛen leСetnцnek. Aг írпs tisгtК, mКjНnem 
СiЛпtlКn. (A Ő. sor utolsя sгКvпЛКn vКn МsКk Лiгtos írпsСiЛК: Кг örömet szó m Лetűje 
helyett n-et találunk: hereneth). Az a tény, hogy egyes szavakat igen közel ír egymás-
Сoг, КrrК utКl, СoРв lпtjК (Кг el tte lev  sгöveРen), esetleР tuНjК (emlцkeгetЛ l), СoРв 
СossгúКk К sorok, СoРв sok sгяnКk kell elfцrnie eРв füгetsorЛКn. – A mпsolКt jelleРre 
utal talán az a jelenség is, hogy az í-zés mint nyelvjárási jelenség nem következetes a szö-
veРЛen. Aг ídesség és a míltatlan sгяЛКn цrvцnвesül (СК Кг ydeſegh szó az édesség-gel, és 
nem az üdvösség-gel azonos!), a méltass, az éltetni, az életnek, a téged és a kérlek sгяЛКn 
visгont nem. Nem vКlяsгínű, СoРв δКskКi nвelvjпrпsК Нцlen, δКskяn, PцМsvпrКНon í-г  
volt. Az í-гцs К mКРвКr nвelvterület eРвes цsгКki viНцkein цlСetett (vö. Benk  19ő7: 7ő, 
89). Ennek alapján azt gondolom, hogy egyrészt nem Laskai fordította az imádságot, 
másrészt: az eredeti fordítás í-г  leСetett; Нe mivel eг elütött δКskКi nвelvjпrпsпtяl, írпs 
köгЛen önkцntelenül пtformпltК К sКjпt nвelvjпrпsпnКk meРfelel  СКnРКlКkúvп Кг í-г  
sгКvКk töЛЛsцРцt. Aг örek eremet kifejezés által illusztrált zárt e-zés, illetve ö-zés jelen-
sцРe is inkпЛЛ цsгКki, e-г  nвelvjпrпsrК utКl (vö. FКrkКs 198β); stЛ.

4. Holl BцlК К forНítпs lКtin meРfelel jцt is föllelte: pontosКЛЛКn eРв lКtin nвelvű 
úrfelmutКtпsi imпНsпР Спrom vпltoгКtпЛКn elsгяrtКn tКlпltК meР sгöveРünk öt sorпt. VКlя-
sгínűnek tКrtom КгonЛКn, СoРв lцteгett К lКtin imпНsпРnКk eРв olвКn vпltoгКtК is, Кmelв-
Лen К mКРвКrnКk meРfelel  sorrenНЛen követkeгtek К sorok. TeСпt СoРв К forНítя nem (К 
köгцpkorЛКn eРвцЛkцnt sгokпsos) kompilпМiяs mяНsгerrel КlkottК meР К mКРвКr sгö-
veget, hanem egy egységes latin imádság fordításával. Ez a fordítás maradt fenn Las kai 
Demeter 1Őγγ-Ляl sгпrmКгя keгeírпsпЛКn.

A kцrНцsr l vКlя tovпЛЛРonНolkoНпst mцР eРв sгerenМsцs fölismerцs is seРítette: 
Кг, СoРв К δКskS.-nКk meРfelel  pпrСuгКmos sгöveР Кг 1őγ1-es mпsolКtЛКn fönnmКrКНt 
TСeаrK.-Лen is meРtКlпlСКtя, jяvКl kцs ЛЛi forНítяi íгlцsnek, korstílusnКk meРfelel  
nвelvvпltoгКtЛКn (TСeаrK. 199ő: βŐő; A. εolnпr 1996, 1997; εпtКi 1997К). – Esгerint 
К felteСet en lцteгett eРвsцРes ötsoros lКtin imпНsпРot töЛЛsгör is leforНítСКttпk: Кг 
eРвik forНítпs leСet К δКskS., К mпsik К TСeаrK.-Лeli sгöveР. (Persгe e kett nцl töЛЛ 
forНítпsК is leСetett К köгös lКtin el гmцnвnek.) De Кг sem гпrСКtя ki, СoРв К δКskS. sгö-
veРe tovпЛЛ цlt К sгяЛelisцРЛen vКРв Кг írпsЛelisцРЛen (vКРв minНkett Лen), цs К XVI. 
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sгпгКН elejцn (vКРв korпЛЛКn) пtköltöttцk, újrКfoРКlmКгtпk Кгt. лn К töЛЛsгöri forНítпst 
tКrtom vКlяsгínűЛЛnek. A töЛЛsгöri forНítпs цs К töЛЛsгörös mпsolпs leСet sцРe (Лiгo-
nвos vпltoгtКtпsokkКl, mпs-mпs nвelvjпrпst Лesгцl  forНítяk, mпsolяk tevцkenвsцРцnek 
ereНmцnвekцppen) rпmutКt К kцrНцs meРleСet sen sгövevцnвes voltпrК.

5. De mikori leСet Кг ereНeti forНítпs (Кmi δКskКi Demeter Лiгonвos vпltoгtКtпsКivКl 
Кг  kцгírпsпЛКn rпnk mКrКНt)? Ennek meРvпlКsгolпsпСoг is vКnnКk Лiгonвos foРяНгя-
ink, Нe eССeг mпr К sгöveР tКrtКlmi kцrНцseit, jelleРцt, műfКjпt is meР kellett viгsРпlni.

Funkcióját tekintve a LaskS. oltáriszentségi imádság, melyet úrfelmutatáskor, 
vКРв КСoРв К TСeаrK. jelгi (βŐő): „ZentС КlНoгКtС koron”, КгКг пlНoгпskor, Кг oltпri-
szentség vételekor imádkoztak vagy énekeltek a hívek. Ezért az úrfelmutatás kérdéskö-
rцnek is utпnК kellett nцгni. – Aг úrfelmutКtпs sгertКrtпsК  XIII. sгпгКНЛКn (1β6Ő-Лen) 
került Лele СivКtКlosКn is К mise liturРiпjпЛК. ÁrpпН-kori misekönвveinkЛen mцР ninМs 
nвomК, Нe  XIV. sгпгКН els  felцЛ l vКlя МКpuКi misekönвvЛen mпr КНКtunk vКn rп 
(vö. Pцterв 19Ő7: 1βő). ÍРв К tКrtКlmi körülmцnвek meРenРeНik, СoРв sгöveРünk kelet-
keгцsцt К XIV. sгпгКНrК, „Кг euМСКrisгtiК sгпгКНпrК” teРвük. Sok КНКt iРКгoljК, СoРв 
εКРвКrorsгпРon Кг úrnКpjпt is – СivКtКlos ünneppц vпlпsпСoг kцpest (1β6Ő) – korпn, 
mпr  XIII–XIV. sгпгКНЛКn sгцleskörűen ünnepeltцk (vö. εeг  1996: β0β–Ő).

Eгek utпn tüгetesen meР kellett viгsРпlni К δКskS. nвelvцt цs Сelвesírпsпt. Err l 
is Кгt monНСКtjuk, СoРв leСet XIV. sгпгКНi. EЛЛ l К sгempontЛяl Кг okoг neСцгsцРet, 
СoРв ninМs sok korКЛeli nвelvemlцk, eгen Лelül sгöveРemlцk, Кmellвel össгevetСet-
nцnk. HКnРjelölцse  XIII. sгпгКН els  felцt l СКsгnпlt kКnМellпriКi СelвesírпsrК emlц-
keгtet; К kКnМellпriКi СelвesírпsnКk КrrК К vпltoгКtпrК, Кmelв К BesгterМei, К Soproni цs 
К SМСlтРli SгяjeРвгцkЛen, vКlКmint  XIV. sгпгКН utolsя цvtiгeНeire teСet  ZsiРmonН-
kori töreНцkЛen, К Húsvцti NцpцnekЛen is jelentkeгik (vö. KnieгsК 19őβ: γ8, ő8, 89–9ő; 
ZelliРer 199γ: β8β–6). – ImпНsпРunk nвelvпllКpotК Кг 1γ7β utпni JяkКi-kяНeбцvel is 
rokonítСКtя, Нe Кttяl eltцr en nem Кг ún. „könвvnвelven” sгяl, СКnem inkпЛЛ ÁrpпН-
kori sгöveРeinknek Кг цl  nвelvet joЛЛКn tükröг  jelleРцСeг пll köгeleЛЛ. – А XIV. 
századi eredeti fordítás szövege mint általánosan ismert imádság sokáig a nép ajkán, a 
sгяЛelisцРЛen (vКРв Кг „цneklцsЛelisцРЛen”) цlСetett tovпЛЛ, esetleР vпltoгvК, külön-
Лöг  iРцnвekСeг iРКгoНvК, míР vцРre írпsЛКn röРгítettцk. FelteСet leР К leírt imКsгöve-
Рek eРвike mКrКНt rпnk К δКskS.-ЛКn.

6. А XIV. sгпгКНi, s t  XIII. sгпгКНi mКРвКr nвelvű írпsЛelisцР is sokkКl РКгНКРКЛЛ 
lehetett annál, amilyenre fennmaradt szövegeink mennyisége alapján gondolhatnánk. 
EССeг К sгКkiroНКlomЛКn sok köгvetett Лiгonвítцkot tКlпlunk. – TuНjuk pцlНпul, СoРв 
Кг 111Ő-Лen tКrtott els  esгterРomi гsinКt el írjК К pКpoknКk, СoРв К Сíveket nКРвoЛЛ 
eРвСпгКkЛКn (templomokЛКn) Кг evКnРцliumrК, К sгentleМkцre цs К HisгekeРвre, míР К 
kiseЛЛekЛen К εiКtвпnkrК цs К HisгekeРвre oktКssпk (vö. ZпvoНsгkв 190Ő: 198; RяnКв 
19Őγ: Ő18). Eг Кг oktКtпs nem nцlkülöгСette К nemгeti nвelvet, vКРвis К meРfelel  
mКРвКr sгöveРeknek mпr Кkkor meР kellett lenniük. A lejeРвгцsük is el ЛЛ-utяЛЛ Лekö-
vetkeгett (TКrnКi 198Ő: βγ9). Aг ÚjsгövetsцР mКРвКr nвelvű sгöveРцre is sгüksцР volt 
К misцken, Сisгen К Сíveknek tКrtott sгentЛesгцН el tt felolvКsott К pКp evКnРцliumi 
rцsгeket. A tКnítпst meРцrtetni, К Сitet terjesгteni, К Сíveket meРРв гni МsКk mКРвКr 
nвelven leСetett (vö. FriМk 1910: γ8; CsКpoНi–TяtС–Vцrtesв 1987: 11). De К nцp nвel-
vцt цrt  pКpsпР kцpгцsцСeг is sгüksцР volt Кг КnвКnвelvre (vö. KeМskцs 1991: 1ő).

BiЛliКforНítпs is kцsгülСetett К korКi sгпгКНokЛКn (К HusгitК BiЛliК el tt!). εКРвКr 
nвelvű ЛiЛliК vКРв leРКlпЛЛis ЛiЛliКrцsгlet XIII. sгпгКНi meРlцtцre εeгeв δпsгlя Сoг fel 
цrveket. EРв XIV. sгпгКНi lКtin nвelvű leРenНК sгerint εКrРit, IV. BцlК lпnвК „СistoriКm 



 A δКskКi Sorok, els  verses imпНsпРunk  β19

pКssionis siЛi leРi vulgariter fКМieЛКt et eбponi”, КгКг „К sгenveНцs törtцnetцt КnвКnвel-
vén olvastatta fel magának és megmagyaráztatta” (Mezey 1955: 91). Mindez az 1250-es, 
1β60-Кs цvekre vonКtkoгik! А XIII. sгпгКНi GвulКfeСцrvпri Sorok peНiР eРвцrtelműen, 
írott Лiгonвítцkkцnt К nцpnвelvű prцНikпlпs РвКkorlКtпrК utКl (vö. HorvпtС 19γ1: 88; 
εeгeв 19ő7: γ96; JuСпsг 196Ő: γγő, γγ7). Kцs ЛЛi írпsos Нokumentumok is Кlпtп-
mКsгtjпk eгt Кг пllítпst (vö. ZsКsskovsгkв–BКrtКlos 189β: γγ6–7; JuСпsг 196Ő: γγ6). – 
KКrНos TiЛor eРв XIV. sгпгКНi mКРвКr ЛiЛliКforНítпsrК utКlя forrпst is iНцг: PКssКvКnti 
olКsг sгerг nek eРв 1γőŐ. цvi nвilКtkoгКtК – töЛЛek köгött – К mКРвКr ЛiЛliКforНítпs 
nвelvцt is СomпlвosnКk neveгi: „sМuro linРuКРРio” (KКrНos 19őγ: ŐŐ; εeгeв 19őő: 9β). 
εпrpeНiР, СК vКlКminek К nвelve Сomпlвos, Кkkor КnnКk Кг eРвkori meРlцtцЛen neСцг 
kцtelkeНni (PКis 19őγ: ŐγŐ; KorompКв 1987: 1Őβ).

Eгek sгerint teСпt К δКskS. eЛЛe  XIV. sгпгКНi, felteСet leР nem is sгeРцnв mКРвКr 
írпsЛelisцРЛe, sгöveРkörnвeгetЛe illesгkeНik Лele. EРвes rцsгei К ЛiЛliК Лiгonвos kife-
jezéseivel is összecsengenek: istennek teste, életnek kenyere.

UtпnК kellett nцгni КnnКk is, СoРв milвen imпНsпРok цltek К köгцpkorЛКn, Кmelвek-
kel К δКskS. sгöveРe össгevetСet . NвilvпnvКlяvп vпlt, СoРв К δКskS. templomi imпН-
sпРkцnt, ill. цnekkцnt sem leСetett eРвetlen К mКРК korпЛКn. TöЛЛ kяНeб riг köгцpkori 
mКРвКr imпНsпРokКt, СimnusгokКt (pl. WinklK.[1ő06], NпНK.[1ő08], CгeМСK.[1ő1γ], 
PeerK. [1ő18k.], TСeаrK. [1őγ1]), Кmi КrrК utКl, СoРв jяvКl К reformпМiя meРinНulпsК 
el tt mпr virпРгя mКРвКr цnekköltцsгetünk volt. – Sok цnek kцs ЛЛ К reformпtus цne-
keskönвvekЛe is пtkerült; pцlНпul К WinklK. γŐŐ. lКpjпn lev  цnek К protestпns SгeРeНi 
GerРelв-fцle цnekeskönвvЛen is sгerepel. VКРв К PeerK. βγ6–Ő0. lКpjпn lev  „Ó keРвes 
Sгűг εпriК” keгНetű цneket töЛЛ protestпns цnekeskönвv is említi, olвКnformпn, СoРв 
К felvett цneksгöveРet Кг „Ó keРвes Sгűг εпriК nяtпjпrК” kell цnekelni (vö. FriМk 1910: 
17). FriМk КrrК is utКl, СoРв К kяНeбek eРвцЛ цnekei Кгцrt ninМsenek meР К protestпns 
цnekРвűjtemцnвekЛen, mert Кгok vКРв Кг oltпrisгentsцРr l vКРв peНiР Sгűг εпriпrяl 
sгяlnКk (uo. β1). – εКРвКr nвelvű templomi цnekr l mпr К HB.-t tКrtКlmКгя PrКв-
kяНeб is Лesгцl (uo. 1γ). – TuНjuk, СoРв  XIV. sгпгКНtяl keгНve РвКkoriКk К nemгeti 
nвelvű цneklцst tilКlmКгя renНelkeгцsek. EЛЛ l is Кг követkeгik, СoРв nКРвon is цlt К 
nemгeti nвelvű цnek СКРвomпnвК К templomokЛКn (vö. Petrя 19Ő1: β7β).

εinНeгek utпn mпr ki mertem monНКni, СoРв К δКskS. ereНeti forНítпsК  XIV. 
sгпгКНЛКn kцsгülСetett. A könвvЛen mцР Кгt írtКm, СoРв К sгпгКН köгepцn, ill. mпsoНik 
felцЛen, Нe most inkпЛЛ Кгt monНom, СoРв eг  XIV. sгпгКН Лпrmelвik periяНusпЛКn 
megtörténhetett.

7. A szöveggel kapcsolatos kérdések tisztázása után (ill. a munka folyamán ezzel 
párhuzamosan) magának a LaskS. szövegének a nyelvi-stilisztikai elemzése következett. 
A sгöveР eРцsгцnek, ill. eРвes rцsгeinek pontos meРцrtцsцЛen, цrtelmeгцsцЛen sokКt 
seРítettek К munkК köгЛen össгeРвűjtött СКsonlя tцmпjú imпНsпРok (eгek Кkпr kяНe-
бekЛen, Кkпr XVII–XVIII. sгпгКНi цnekeskönвvekЛen mКrКНtКk fenn). A sгКvКk, kife-
jeгцsek korКЛeli jelentцsцnek, stílusцrtцkцnek К meРпllКpítпsпЛКn különfцle sгяtпrКk, 
konkorНКnМiпk, ЛiЛliКi leбikonok цs eРвцЛ forrпsok is seРítsцРemre voltКk.

A rцsгelemгцsek utпn, Кг КгokЛяl sгerгett ismeretek ЛirtokпЛКn К sгöveРeРцsг 
sгöveРtКni-stilisгtikКi, ill. retorikКi-poцtikКi össгeРг  elemгцse, vцРül Кг imпНsпР vers-
jellegének, verselésének vizsgálata következett.

εinНeЛЛ l eРв mКРКs művцsгi sгínvonКlú, emelkeНett СКnРulКtú vers kцpe ЛontК-
koгott ki, Кmelв tovпЛЛ РКгНКРítСКtjК К leРrцРeЛЛi mКРвКr sгöveРemlцkekr l, illet leР 
К rцРi mКРвКr nвelvr l kiКlКkult kцpünket.
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A szófajváltás a magyarban

1. A mКРвКr sгяfКjtörtцnet kцrНцseivel foРlКlkoгvК sok proЛlцmК fölmerül. TöЛЛek 
köгött Кг, СoРв СoРвКn Л vülnek Кг eРвes sгяfКjok, milвen mяНon keletkeгnek új ele-
mek Кг eРвes sгяfКjok körцЛen, СoРвКn, milвen mяН(ok)on er söНik eРв-eРв sгяosг-
tпlв. E kцrНцssel kКpМsolКtЛКn К sгяkeletkeгцs minНenfцle mяНjК sгяЛК jön: Кг iНeРen 
sгКvКk пtvцtelцt l К sгяteremtцsen пt К leРkülönfцlцЛЛ sгяКlkotпsmяНokiР. (A leРtöЛЛ 
sгяКlkotпsi mяНot felvonultКtя, elemг  nКРв tКnulmпnвt – tuНtommКl – PApp isTván 
írtК 196γ-ЛКn: A sгяКlkotпs proЛlцmпi: εNвj. 9: γ–γ1).

A kцt f  sгяКlkotпsmяНot, К sгяössгetцtelt цs К sгяkцpгцst minНen РrКmmКtikК tпr-
РвКljК. Aг ún. ritkпЛЛ sгяКlkotпsi mяНoknКk КгonЛКn különfцle, soksгor eРвmпstяl eltцr  
fКjtпit soroljпk fel. „A mКРвКr nвelv törtцnete” (εNвtört., 1967.) pцlНпul sгяröviНülцsr l 
цs röviНítцses tovпЛЛkцpгцsr l, rКРsгilпrНulпsrяl, elvonпsrяl, sгяСКsКНпsrяl цs sгяveРвü-
lцsr l Лesгцl (γŐ0–8). Aг új „εКРвКr РrКmmКtikп”-ЛКn (εGr., β000.) e körЛen К követ-
keг  sгяКlkotпsi mяНok sгerepelnek: ikerítцs, sгяröviНülцs цs tovпЛЛkцpгцse, elvonпs; К 
moгКiksгяk КlМím КlКtt: Лetűsгяk, sгяössгevonпs, eРвцЛ moгКiksгяk, sгяСКsКНпs; vКlК-
mint a népetimológia és a szándékos szóferdítés, s végül a tulajdonnevek köznevesülése 
цs Кг elemsгilпrНulпs [eг К rКР- цs jelsгilпrНulпs össгefoРlКlя neve] (γγ7–Őő).

EРвes sгяfКjok пllomпnвК КгonЛКn mпs mяНon is РвКrКpoНik. A reggel-féle határo-
гяsгяkЛяl f nevek, К hátra-fцlцkЛ l iРeköt k, К ha, hogy-fцle СКtпroгяsгяkЛяl köt sгяk, 
a múlva-fцle СКtпroгяi iРenevekЛ l nцvutяk lettek stЛ. A f nevek, iРeköt k, köt sгяk, 
nцvutяk stЛ. sгяfКjК teСпt ilв mяНon is Л vült, illet leР Л vül К mКРвКr nвelvtörtцnet 
eРвes korsгКkКiЛКn. – εi törtцnik ilвenkor? SгяКlkotпs? A sгя sгяfКjК meРvпltoгik. De 
keletkeгik-e ennek rцvцn új sгя, új leбikКi eРвsцР?

A tovпЛЛiКkЛКn К sгя sгяfКjпnКk meРvпltoгпsпrяl, К sгяfКjvпltпsrяl, К nemгetköгi 
sгКkiroНКlomЛКn konverгiяnКk neveгett jelensцРr l sгяlok. El sгör К sгяfКjvпltпs mi-
Лenlцtцr l, jelleРцr l пltКlпЛКn, Кгutпn Кrrяl, СoРвКn vКlяsul meР eг К vпltoгпs К mК-
РвКr nвelvЛen; СoРв milвen sгяfКjok köгött цs milвen irпnвЛКn mennek vцРЛe Кгok 
a folyamatok, amelyek egy szó szófajának megváltozását eredményezik. Vizsgálatom 
nemcsak a mai magyar nyelvre irányul, hanem a magyar nyelv életének egész folyama-
tпrК. – TeСпt: mi К sгяfКjvпltпs? SгяКlkotпsi mяН-e? Keletkeгik-e ennek rцvцn új sгя, 
új leбikКi eРвsцР?

2. A) A kцrНцs meРvпlКsгolпsК el tt nцггünk eРв – Лiгonвos sгempontЛяl – СКsonlя 
jelensцРet. PApp isTván mпr említett tКnulmпnвпЛКn К sгяКlkotпsi mяНok körцЛe so-
roljК К „jelentцsЛeli sгяКlkotпs” különfцle eseteit, К jelentцsЛ vülцst, К metКforikus, me-
tonimikus nцvпtvitelt stЛ. (i. m. 8–11). A jelentцsvпltoгпsnКk eгeket Кг eseteit mК nem 
tКrtjuk nвilvпn К sгяКlkotпsmяНok köгött. Ilвenkor nem keletkeгik új leбцmК, СКnem К 
meРlev  Л vül új jelentцssel, eгцrt К sгя polisгцmiпjпrяl Лesгцlünk. IРКг, СК Кг újКЛЛ 
jelentцs eltпvoloНik К rцРit l, СК köгtük К memoriпlis kКpМsolКt meРsгűnik, СК mпr nem 
iНцгik föl eРвmпst, Кkkor Сomonimпkkп (pontosКЛЛКn пlСomonimпkkп, Кmit eРвes sгя-
tárak jelölnek is) hasadhatnak (vö. ÉrtSz.: hegy(1), hegy(2), uРвКníРв: RКРSг.; лKsг.: 
hegy1, hegy2; лrtSг.: fagy(1), fagy(2), uРвКníРв: RКРSг.; лKsг.: fagy1, fagy2; лrtSг.: az(1), 
az(2); лKsг.: az1, az2). A szóhasadás példái között viszont (a magyar nyelvészek) nem 
emleРetnek ilвen, teljesen СКsonlя КlКkú sгКvКkКt (МsКk olвКnokКt, КmelвekЛen КlКki 
különЛsцР is vКn К kцt sгя köгött, teСпt КСol funkМiя- цs КlКkСКsКНпs, КlКk- цs funkМiя-
megoszlás együtt jár: pl. GrÉTsy lászló, A sгяСКsКНпs. Bp., 196β. εNвtört. γŐŐ–7; 
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HAdrovics lászló, Magyar történeti jelentéstan. Rendszeres gyakorlati szókincsvizs-
РпlКt. Bp., 199β. 87–8; εGr. γŐγ).

Térjünk vissza a szófaj megváltozásának kérdéséhez! A reggel f nцv, К hátra ige-
köt , К hogy köt sгя új leбikКi eРвsцРkцnt цpül-e Лe К sгяkinМsЛe (цs új sгяtпri sгя-
kцnt-e К sгяtпrЛК)? VКРвis: keletkeгett-e új leбцmК К sгяfКjvпltпssКl? Eг súlвos kцrНцs, 
цs К vпlКsгnКk messгemen  követkeгmцnвei vКnnКk: eРвik olНКlrяl К töЛЛsгяfКjúsпР 
proЛlцmпjК, mпsik olНКlrяl К „Hпnв sгя vКn К mКРвКr nвelvЛen?” örökгölН kцrНцse. Eгt 
leРutяЛЛ PuszTAi Ferenc К követkeг kцppen foРКlmКгtК meР (К εКРвКr sгяkinМstпr-
rКl kКpМsolКtЛКn): „NemМsКk leбikoРrпiКi sгempontЛяl iРвelemremцltя formКi újítпs 
К töЛЛ sгяfКjú МímsгКvКk sгяМikkeinek meРsгerkesгtцse. [S iНцгi Кг „El sгя”-Ляl kiss 
gáBor sгКvКit:] »A Мímsгяt minНen rяmКi sгпmmКl jelölt sгяfКj el tt kiírtuk К könnвeЛЛ 
СКsгnпlСКtяsпР цrНekцЛen, КnnКk ellenцre, СoРв eгeket nem tekintjük önпllя leбikКi 
eРвsцРnek« (III)”. PuszTAi Ferenc így folytatja: „Grammatikai felfogásunk és a neki 
meРfelel  leбikoРrпiКi РвКkorlКt К sгяkцpгцssel цs К jelentцsvпltoгпssКl lцtrejött sгя-
fКjvпltпst цlesen elСКtпroljК. A sгяfКjvпltпs ereНete, formпjК, folвКmКtК fel l tekintve rп.  
A szófajváltás eredménye КгonЛКn Кгonos: új sгяfКjú sгя КlКkul ki. S mert új sгяfКjú 
sгя, eгцrt nemМsКk jelentцse mпs, СКnem РrКmmКtikКi viselkeНцse, potenМiКlitпsК is – 
minНkцt típusnКk. лppen eг különЛöгteti meР К töЛЛjelentцsű sгКvКktяl, К polisгцmiпtяl.  
A εКРвКr sгяkinМstпr meРolНпsК, К jelentцsvпltoгпssКl КlКkult töЛЛsгяfКjúsпР önпllя Мím-
sгКvКkkКl vКlя röРгítцse vilпРosКЛЛКn пllítjК elцnk К meРvпlКsгolКnНя kцrНцst: Сol is пll 
К jelentцsvпltoгпssКl keletkeгett töЛЛsгяfКjúsпР? A polisгцmiпЛКn vКРв К polisгцmiК цs 
К СomonímiК köгött?” (PuszTAi, Magyar szókincstár: Magyar Tudomány 1999/2: 199).

Tehát: hány hátra sгКvunk vКn К leбikonЛКn? лn Кmellett sгeretnцk пllпst foРlКlni 
és érvelni (és a magyar grammatikai hagyomány tekintélyes része is emellett szól), 
СoРв e Р в. δeбikКi sгinten СКsonlя НoloР törtцnik, mint Кг el ЛЛ említett jelentцsvпl-
toгпs esetцЛen: К reggel, hátra, hogy meРmКrКН eРвetlen (illetve Спrom) leбцmпnКk. 
A sгяfКj meРvпltoгпsпvКl nem keletkeгik új leбцmК, СКnem К rцРi Л vül új sгяfКji цr-
tцkkel. A sгяfКj (sгяfКjisпР, sгяfКji цrtцk) uРвКnis К sгя (К leбцmК) eРвes jelentцseiСeг 
köt Н  РrКmmКtikКi sКjпtossпР (vö. Berrár Jolán, PrяЛпk цs proЛlцmпk К mКi mК-
gyar nyelv tankönyv új kiadásához: A szófajok. Nyelvtudományi Dolgozatok 33. 1982. 
7–γβ; ÁgosTon mihály, A mКРвКr СКlmКгnevek. Forum KönвvkiКНя, ÚjviНцk, 199γ. 
300). A szófajt a szó jelentése, szintaktikai és morfológiai viselkedése határozza meg 
[illet leР: К sгяfКji цrtцk eгekЛen К sКjпtossпРokЛКn nвilvпnul meР; К Спrom kritцri-
um sorrenНje eгúttКl irrelevпns] (vö. Telegdi zsigmond, Elméletek a szófajok termé-
sгetцr l: Sulán BÉlA sгerk., NвelvtКni tКnulmпnвok. Bp., 1961. βő–Ő8; Berrár i. m.; 
ÁgosTon i. m. 181, 18Ő; HelmuT glück Hrsg., εetгler δeбikon SprКМСe. VerlКР J. 
B. εetгler, StuttРКrt–WeimКr, 1993. R. L. TrAsk ed., A Dictionary of Grammatical 
Terms in δinРuistiМs. RoutleНРe, δonНon–Neа York, 1993. Theodor leWAn doWski, 
δinРuistisМСes WörterЛuМС 1–γ. 6. Aul. Quelle & εeвer, HeiНelЛerР–WiesЛКНen, 
199Ő. DuНen GrКmmКtik Нer НeutsМСen GeРenаКrtssprКМСe. BКnН Ő. 6., neu ЛeКrЛeitete 
AulКРe. DuНenverlКР, εКnnСeim–δeipгiР–Wien–ZüriМС, 1998. Bolsoj enciklopegyi-
csesz kij szlovar. Jazikoznanyije. Glav. Red. V. N. Jarceva, 2. izd. Moszkva, Naucsnoje 
izdatyelsztvo Bolsaja Rosszijszkaja Enciklopegyija. 1998. hAdumod BussmAnn, Le-
бikon Нer SprКМСаissensМСКft. β., völliР neu ЛeКrЛeitete AulКРe. 1990. γ., КktuКlisierte 
unН erаeitere AulКРe, β00β. Kröner VerlКР, StuttРКrt).

HoРвКn leСet teСпt eЛЛ l К sгempontЛяl цrtцkelni К sгяfКj meРvпltoгпsпt? Akkor 
is a szó jelentése, szintaktikai és morfológiai viselkedése változik meg. A reggel határo-
гяsгя f nцvvц vпlпsКkor meРvпltoгik К sгя jelentцse: f nцvkцnt К nКpsгКk nevцt jelöli; 
meРvпltoгik sгintКktikКi viselkeНцse: СКtпroгяЛяl mпs monНКtrцsг (КlКnв, СК tпrРвrКРot 
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kКp, tпrРв stЛ.) lesг, цs Л vítСet sцРe is mяНosul: jelг t kКpСКt, nцvel je leСet, s vцРül 
tolНКlцkolСКtяsпРК is mпs lesг: f nцvre jellemг  jeleket, rКРokКt kКpСКt. Biгonвos sгя-
fКji vпltoгпsok esetцЛen (pl. СКtпroгяsгя → partikula) a szó szövegtani, illetve kom-
munikációs-pragmatikai szerepe is megváltozhat (vö. Keszler: Nвr. 199ő: β9γ–γ08). 
TeСпt К sгяfКj meРvпltoгпsКkor is К sгя sгяfКjпt jellemг  tulКjНonsпРok vпltoгnКk meР 
(vö. HAdrovics, Magyar történeti jelentéstan. Rendszeres gyakorlati szókincsvizsgálat. 
Bp., 1992. 37, 125).

B) AСoРв К sгяfКjisпРРКl kКpМsolКtЛКn Лesгцlünk leбikКi цs Кktuпlis sгяfКjrяl, úРв 
К sгяfКjvпltпs is leСet leбikКi (vКРв leбikпlis) цs Кktuпlis (vКРв КlkКlmi). EРв sгяel -
forНulпs – monНКtЛeli sгerepe követkeгmцnвekцppen, КktuпlisКn – leСet mпs sгяfКjú, 
mint К kцrНцses leбцmК ereНeti, leбikКi sгяfКjК: К Jajt kiált monНКtЛКn К jaj aktuálisan 
f nцvkцnt viselkeНik, Нe eг nem vпlik К jaj leбцmК пllКnНяsult РrКmmКtikКi sКjпtossп-
Рпvп, КгКг nem vпlik leбikКi sгяfКjjп. A jaj leбikКi sгinten inНulКtsгя mКrКН, leбikКi 
szófajváltás nem történik (vö. Lengyel, A sгяfКjvпltпs: εGr. 78–9). A tovпЛЛiКkЛКn Кг 
Кktuпlis sгяfКjvпltпssКl nem foРlКlkoгom, МsКk К leбikКivКl.

A sгяfКj meРvпltoгпsпt К mКРвКr РrКmmКtikКi iroНКlomЛКn töЛЛfцlekцppen is ne-
vezték: szófaji átcsapás, kategoriális eltolódás, szófajváltás (vö. G. VArgA, Néhány nem 
tiszta szófaji kategória vizsgálati módjáról. In: Rácz endre – SzATmári isTván szerk., 
TКnulmпnвok К mКi mКРвКr nвelv sгяfКjtКnК цs КlКktКnК körцЛ l. Bp., 1978. ő9). лn К 
sгófaji Яáltoгás mellett a sгófajЯáltás kifejezést használom. Ugyanakkor nagyon meg-
értem ÁgosTon mihály felvetцsцt, misгerint МsКk, illetve „els sorЛКn” Кkkor kellene 
sгяfКjv п l t п s rяl Лesгцlni, СК К rцРi sгяfКj meРsгűnik цs К sгя МsКk új sгяfКji цrtцkцЛen 
цl tovпЛЛ, mint pцlНпul К raЯasг, a jobbágy; vö. rségЯáltás, pénгЯáltás (ÁgosTon i. m. 
188–9). VцРül – Лпr „МsКk joЛЛ Сíjпn цs meРsгokпsЛяl” (i. m. β99) –, Нe  is СКsгnпljК 
a sгófajЯáltás terminus technikust.

C) A sгяfКjvпltпs foРКlmпЛК – Кг erre vonКtkoгя sгКkiroНКlom eРв rцsгцvel össг-
СКnРЛКn, mпs rцsгцvel ellentцtЛen – nem цrtem Лele К sгя sгяfКjпnКk kцpг  пltКl vКlя 
meРvпltoг(tКt)пsпt, vКlКmint nem цrtem Лele К rКР- цs jel-, illetve elemsгilпrНulпsnКk 
kösгönСet  sгяfКji vпltoгпst sem, pцlНпul rКРos f nцvЛ l СКtпroгяsгя vКРв nцvutя ke-
letkezését. A szóképzés és az elemszilárdulás olyan szóalkotási mód, melynek során 
kцpг nek, jelnek vКРв rКРnКk К t Сöг vКlя Сoггпtцtelцvel vпltoгik meР К sгя sгяfКjК, 
s ilв mяНon új sгя, új leбцmК keletkeгik. A sгяfКjvпltпs visгont morfцmК СoггпКНпsК 
nцlkül törtцnik, К sгя vпltoгКtlКn КlКkЛКn mКrКН, új leбцmК nem jön lцtre. A sгяfКj-
váltás tehát (a fentiek alapján) nem szóalkotási mód, hanem szemantikai-szintaktikai 
folвКmКt: jelentцsЛ vülцs, К meРlev  leбцmК РrКmmКtikКi viselkeНцsi kцpessцРцnek 
К meРvпltoгпsК, Л vülцse, melвnek ereНmцnвekцppen polisгцmiК, К meРlev  leбцmК 
töЛЛ jelentцse s eРвúttКl töЛЛ sгяfКjК пll el . A jelentцs цs К sгяfКj visгonвпt ÁgosTon 
sгКvКivКl jellemeгve: „A töЛЛ sгяfКjú sгя nem eРцsгцЛen (össгes jelentцsцvel) köt -
Нik töЛЛ sгяfКjСoг, СКnem renНsгerint eРв vКРв töЛЛ jelentцsцvel eРв-eРв sгяfКjСoг” 
(ÁgosTon i. m. 185).

3. A nemzetközi szakirodalom k o n v e r z i ó  címszó alatt tárgyalja az általam vizs-
gált kérdéskört (néha a t r a n s z p o z í c i ó  egyik fajtájaként, például JArcevA i. m. βγő; 
vö. még: roBerT BeArd, δeбeme-εorpСeme BКse εorpСoloРв. A GenerКl TСeorв of 
InleМtion КnН WorН FormКtion. StКte Universitв of Neа York Press, 199ő. 177–β0γ).

A konverгiяnКk is vКn tпРКЛЛ цs sгűkeЛЛ felfoРпsК. A tпРКЛЛ цrtelmeгцs ЛelevonjК Кг 
olвКn sгяfКji vпltoгпsokКt is, КmelвekЛen Лiгonвos tolНКlцkok is rцsгt vesгnek, vКРв t vпl-
tКkoгпs is Лekövetkeгik (pl. glück i. m. 69γ; peTer eisenBerg, Grundriss der deutschen 
GrКmmКtik. BКnН 1: DКs Wort. VerlКР J. B. εetгler, StuttРКrt–WeimКr, 1998. β81).
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A konverгiя sгűkeЛЛ цrtelmeгцse vКn köгel К mi sгяfКjvпltпs-foРКlmunkСoг: eРв 
sгяnКk eРвik sгяfКjЛяl К mпsikЛК vКlя пtlцpцse, Кfiбum rцsгvцtele nцlkül (pl. leWAn-
doWski i. m. Konversion 608–9, Wortartаechsel 1βő1), eгцrt пltКlпЛКn гцrя- vКРв null-
morfцmпs vКРв Кfiбum nцlküli НerivпМiяrяl (vКlКmint Лпгissгяrяl цs Нerivпtumrяl) Лe-
sгцlnek; eРвцЛ meРneveгцsek, kifejeгцsek: „ЛКМk-formКtion” (lAurie BAuer, English 
аorН-formКtion. CКmЛriНРe Universitв Press, 198γ. βγ0); „WortКrtаeМСsel oСne Wort-
ЛilНunРselemente” (B. nAumAnn, EinfüСrunР in Нie WortЛilНunРsleСre Нes DeutsМСen. 
TüЛinРen, β. Aul., 1986. βγ); „RüМkЛilНunР” (BussmAnn i. m. 6őγ); „НerivКtion rцРres-
sive” (mAurice grevisse, GrКmmКire frКnхКise. [19γ6.] PКris, 1γiчme цНition reue, 
199γ. 198, βőγ); „Konversion: Н. С. Нie Кfiбlose оЛerfüСrunР eines Wortes in eine КnНe-
re WortКrt” (glück i. m. Wortartаechsel 69Ő), „NullКЛleitunР” (glück i. m. Konversi-
on β. γγ7), „impliМite WortКЛleitunР” (glück i. m. Wortartаechsel 69γ; leWAndoWski 
i. m. 1βő1); „Die РrКmmКtisМСe UmsetгunР in eine КnНere WortКrt” (duden i. m. 426).

A НeiníМiяkЛяl, jellemгцsekЛ l is lпtsгik, СoРв К nemгetköгi iroНКlom К konverгiяt 
sгяКlkotпsi mяНnКk tekinti. Ennek meРfelel en К sгяКlkotпsi mяНok köгött tпrРвКl-
jпk, пltКlпЛКn Кг össгetцtellel цs Кг КfiбпМiяvКl vКlя sгяКlkotпsi mяНok utпn. TeСпt új 
sгя Кlkotпsпrяl Лesгцlnek, morfolяРiКi esгköг nцlkül (glück i. m. γγ7; peTrA mAriA 
vogel, WortКrten unН WortКrtenаeМСsel. Zu Konversion unН verаКnНten ErsМСei-
nunРen im DeutsМСen unН in КnНeren SprКМСen. WКlter Нe Gruвter, Berlin–Neа York, 
1996. 10Ő; peTer eisenBerg i. m. βγ7, β80–1; BussmAnn i. m. 7ő1). – A „Лпгissгя” 
цs К „Нeri vп tum” visгonвпt peНiР – КmennвiЛen említik – „СomonimпkСoг СКsonlя for-
mák”-nak nevezik, például JArcevA i. m. 235: „     -

   ,        
     , ., . . rounН tСe tКЛle ‘  

’,   rounН – ,  rounН tКЛle ‘  ’,    
,  rounН ‘ ’,    – щ , ,  to 

rounН аitС ‘ ’,  rounН – ” (uo. 235). De KuBrJAkovA, a szócikk 
sгerг je röРtön hozzáteszi, hogy ezek azért nem igazi homonimák: „    

  , . .       
 ” (uo. 235). KorпЛЛКn lopATin (1967) például még homonimákról 

Лesгцlt, kцt olвКn önпllя sгяrяl, Кmelвek morfolяРiКi kКteРяriпikЛКn цs sгintКktikКi 
funkМiяikЛКn különЛöгnek (iНцгi vogel i. m. 37).

A СomonímiК, polisгцmiК kцrНцsцvel kКpМsolКtЛКn цrНemes mцР A. linke – m. 
nuss-BAumer – p. r. porTmAnn (StuНienЛuМС δinРuistik γ., unverтnНerte AulКРe, 
εКб NiemКвer VerlКР, TüЛinРen, 1996.) felfoРпsпt meРemlíteni, Лпr e sгerг k К kon-
ver zió kifejeгцst Кг eННiРiekt l eltцr en цrtelmeгik. A klКssгikus РrКmmКtikКi leírпs is-
mertetцsekor meРkülönЛöгtetik К sгintКktikКi sгяt, К sгяКlКkot цs К leбцmпt: „Konversi-
on. DКmit ist Нer WeМСsel in Нen morpСosвntКktisМСen εerkmКlen eines sвntКktisМСen 
Wortes oСne тusserliМСes ErkennunРsгeiМСen in seiner Wortform Рemeint: (der) Balken 
– (die) Balken. εКn könnte КuМС von Сomonвmen sвntКktisМСen Wörtern oНer polвse-
men Wortformen reНen ... So kennt НКs δeбem mit Нer Zitierform Fliege ... nur gerade 
гаei Wortformen, Нie КЛer für КМСt versМСieНene sвntКktisМСe Wörter steСen: Fliege 
NomSg, Fliege GenSg, Fliege DatSg, Fliege AkkSg, Fliegen NomPl, Fliegen GenPl, 
Fliegen DКtPl, Fliegen AkkPl. Der KКsusаeМСsel аirН in Нiesem FКll offensiМСtliМС 
nur НurМС Konversion ’КusРeНrüМkt’, Н. С. eЛen: niМСt КusРeНrüМkt. AnНere SprКМСen 
kennen neЛen oНer Кnstelle Нieser Нrei εöРliМСkeiten аeitere εittel, so г. B. Нie Proso-
die oder Tonalität” (linke–nussBAumer–porTmAnn i. m. 71). EРв f nцvi leбцmК kцt 
sгяКlКkjпnКk nвolМ sгintКktikКi sгКvпrяl vКn sгя. EЛЛen Кг össгefüРРцsЛen К sгintКkti-
kai szavak homonímiájáról цs К sгяКlКkok polisгцmiпjпrяl Лesгцlnek К sгerг k.
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4. εinНeгekЛ l is okulvК К mКРвКr sгяfКjvпltпs lцnвeРцt К követkeг kЛen foРКl-
mazhatjuk meg. A szófajváltás során a szó szófaji sajátosságai változnak meg. Egy szó 
morfolяРiКi esгköг nцlkül, vпltoгКtlКn КlКkЛКn lцp пt eРв mпsik sгяfКjЛК. Ennek sorпn 
К sгяnКk – Кг új sгintКktikКi körülmцnвeknek meРfelel en – új jelentцse цs új РrКm-
mКtikКi sКjпtossпРКi keletkeгnek. EгпltКl К meРlev  leбцmК új jelentцssel s eРвúttКl új 
sгяfКji цrtцkkel Л vül. PolisгцmiК keletkeгik, vКРв К meРlev  polisгцmiК Л vül tovпЛЛ. 
A leбцmпnКk eгпltКl töЛЛ sгяfКjК is lesг. A töЛЛsгяfКjúsпР iРen РвКkori К mКРвКrЛКn. 
El forНulСКt КгonЛКn Кг is, СoРв К leбцmК eРвes jelentцsei (цs К Сoггпjuk tКrtoгя sгя-
fajok) КnnвirК eltпvoloНnКk eРвmпstяl, СoРв köгtük К memoriпlis kКpМsolКt meРsгűnik. 
Ilвenkor К leбцmК kцt Сomonimпvп, pontosКЛЛКn пlСomonimпvп СКsКН. Eгt tükröгi Кг új 
„εКРвКr цrtelmeг  kцгisгяtпr” is; Кг egy esetцЛen pцlНпul kцt leбikКi eРвsцРРel sгпmol: 
К tovпЛЛцl  ereНeti sгпmnцvi цs СКtпroгКtlКn nцvmпsi egy-gyel (egy1) és az új határo-
zatlan nцvel i egy-gyel (egyβ), Кmelв eгek sгerint is új leбцmКkцnt цpül Лe sгяkinМsünkЛe.

A sгяfКjvпltпs eРвik ereНmцnвe (soksгor elinНítяjК, okoгяjК) teСпt К töЛЛsгяfКjúsпР 
(vö.: FABó kingA, A szófajváltás: Nyr. 1984: 360). Így a szófajváltás vizsgálata a 
töЛЛsгяfКjúsпР kцrНцsцt l nem vпlКsгtСКtя el (vö. A. εolnár Ferenc, A kцt- цs töЛЛ-
sгя fКjúsпР; К sгяfКjvпltпs: TNвt. I: őőγ–8γ, II/1: 911–β8; pApp Ferenc, A DeЛreМeni 
TСцsгКurusг. δinРuistiМК, Series C, RelКtiones 11. Aг εTA NвelvtuНomпnвi Intцгete, 
Bp., 2000. 20).

HoРв eРв sгяfКj milвen mпs sгяfКjjп vпlСКt, СoРв eРв leбцmпСoг milвen sгяfКji 
цrtцkek köt НСetnek eРв КНott sгinkrяniпЛКn, nвelvenkцnt цs nвelvtörtцneti koronkцnt 
vпltoгя. лrНemes föltпrni Кг eРвes nвelvekЛen К sгяfКjvпltпs leСetsцРes irпnвКit, eгek 
proНuktivitпsпt eРв КНott iН Лen eРвmпsСoг kцpest, vКlКmint К különЛöг  nвelvtör-
téneti korsгКkok eРвmпsutпnjпЛКn. HК minцl töЛЛ nвelv sгяfКjvпltпsi leСet sцРeit, illet-
ve realizációit föltárja a kutatás, szófajváltási univerzálék felismeréséhez is eljuthatunk.

A különfцle nвelvek leírпsКi soksгor МsКk К f  sгяfКjokkКl (Кг iРцvel, К f nцvvel, 
К mellцknцvvel, esetleР Кг КНverЛiummКl) kКpМsolКtЛКn Лesгцlnek sгяfКjvпltпsrяl цs 
töЛЛsгяfКjúsпРrяl (pl. BeArd i. m. 177–β0γ; EisenBerg i. m. β80–ő), peНiР К sгя-
fКjvпltпs К töЛЛi sгяfКj körцЛen, illetve К töЛЛi sгяfКjjКl össгefüРРцsЛen is jelent s. 
Különös iРвelmet цrНemelnek Кг КlКpsгяfКjok цs К visгonвsгяk köгötti, vКlКmint К 
visгonвsгяkon Лelüli sгяfКjvпltпsok. Quirk a nyílt és a zárt szófaji osztályok megkü-
lönЛöгtetцsцnek meРfelel en К sгяfКjvпltпst is eЛЛen К kett ssцРЛen nцгi. Aг КnРolЛКn 
a nyílt szóosztályok egyrészt könnyedén gyarapodhatnak új elemekkel, másrészt köny-
nвeЛЛen leСetnek КlКpjКi mпs sгяfКjúvп vпlпsnКk (ilвenek: f nцv, iРe, mellцknцv, СК-
tпroгяsгя); К гпrt sгяosгtпlвok tКРjКi visгont kis sгпmЛКn цs МsКk КlkКlmilКР veСetnek 
rцsгt К sгяfКjvпltпsЛКn: elöljпrяk, Нeterminпnsok, köt sгяk (rAndolph Quirk ed., A 
CompreСensive GrКmmКr of tСe EnРlisС δКnРuКРe. δonРmКn, δonНon – Neа York, 
198ő. 1őő0–6γ). Jяl пttekintСet  tпЛlпгКtЛКn sгemlцlteti К sгяfКjvпltпsi irпnвokКt – К 
teljes sгяfКji renНsгerre цrvцnвesen, Лпr kissц elnКРвoltКn – pцlНпul V. V. VinogrAdov 
(  . , 1961. 41) az orosz, N. M. Terescsenko (  . 

, , 1979. 54.) a nganaszan nyelvre vonatkozóan. Figyelemre méltó, 
СoРв К sгяfКjvпltпsi folвКmКtЛКn köгponti sгerepet jпtsгik Кг КНverЛium minН К Лeme-
net, mind a kimenet oldalán. Ez a magyarra is érvényes.

5. лn most К mКРвКr sгяfКjvпltпs irпnвКit tekintem пt, Кг smКРвКr kortяl nКpjКin-
kiР. лrНekes цs elцР sгövevцnвes К kцp. – A teljes sгяfКji renНsгert пtfoРя viгsРпlКtСoг 
nagy szöveges és szótári anyag szükséges. A szófajváltási folyamat megismeréséhez 
Кг „elцРsцРes sгöveРkörnвeгetЛen” meРjelen  sгКvКk КlКpos sгintКktikКi цs morfo-
lógiai elemгцsцre vКn sгüksцР. εinцl töЛЛ sгяel forНulпs tüгetes sгпmЛКvцtelцre, СoРв 
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meРпllКpítпsКink minцl ЛiгtosКЛЛКk leРвenek. (A tцveНцs koМkпгКtК íРв is nКРв.) – A sгя-
fКjvпltпsi folвКmКt Кг eРцsг mКРвКr nвelvtörtцnet folвКmпn гКjlik, íРв Кг КnвКРРвűjtцs 
az eРцsг iН sгКkrК kiterjesгtenН . (Aг smКРвКr kor esemцnвeit eРвцЛ, ismert mяНsгe-
rekkel derítjük fel.)

A Рвűjtött КnвКР elemгцse КlКpjпn К követkeг  kцrНцsek merülnek fel (mivel Кг 
eгekre КНott kimerít  vпlКsг terjeНelmes lenne, most МsКk nцСпnвrК felelek):

1. εilвen sгяfКjvпltпsi irпnвok jelentkeгnek Кг eРвes nвelvtörtцneti korsгКkokЛКn?
β. εelв sгяfКjvпltпsok гКjlКnКk МsКk iН leРesen, eРвik vКРв mпsik korsгКkЛКn?
3. Mely szófajváltások zajlanak az egész nyelvtörténet folyamán?
Ő. δeСetne jellemeгni Кг eРвes sгяfКjokКt kцt sгempontЛяl is: К) EРв-eРв sгяfКj 

(mint el гmцnвsгяfКj) milвen mпsik sгяfКjЛК, illetve sгяfКjokЛК kцpes пtlцpni, s me-
lвikЛe milвen intenгitпssКl? (Termцsгetesen minНiР Кг illet  sгяfКjЛК tКrtoгя sгКvКk 
vпltoгпsпrяl vКn sгя.) – VКn-e eЛЛ l К sгempontЛяl különЛsцР Кг eРвes nвelvtörtцneti 
korszakok köгött? Л) EРв-eРв sгяfКj (mint követkeгmцnвsгяfКj) milвen sгяfКji el гmц-
nвekЛ l Л vül, keletkeгik, s melвikЛ l milвen intenгitпssКl? – VКn-e eЛЛ l К sгempontЛяl 
különЛsцР Кг eРвes nвelvtörtцneti korsгКkok köгött? 

ő. εelв sгяfКjvпltпsi irпnвok К leРer seЛЛek, leРjellemг ЛЛek К mКРвКrrК, melвek 
РвenРцЛЛek, milвen mцrtцkЛen цs miцrt? (A korsгКkonkцnti különЛsцРekre is tekintettel.)

6. εelв sгяfКjok(ЛК tКrtoгя sгКvКk) nem keletkeгnek sгяfКjvпltпssКl? – Ilвenek Кг 
igenevek és az indulatszó.

7. Mely szófajok jöttek létre kizárólag szófajváltással? (Vagyis: mely szófajváltások 
ereНmцnвekцppen keletkeгett új sгяfКj?) – Ilвenek: К СКtпroгott nцvel , К СКtпroгКtlКn nцv-
el , К pКrtikulК; tipikusКn ilвen Кг iРeköt  is (Нe nцСпnв eleme rКРsгilпrНulпssКl jött lцtre).

8. εelв sгяfКjoknКk vКn 1, β, ..., 7 sгяfКji el гmцnвe? – Aг iРeköt nek цs К СКtп-
roгott nцvel nek МsКk 1 vКn: iРeköt  МsКk СКtпroгяsгяЛяl keletkeгСet sгяfКjvпltпssКl; 
eг Кг eРцsг mКРвКr nвelvtörtцnet КlКtt гКjlя folвКmКt. A СКtпroгott nцvel  К mutКtя 
nцvmпsЛяl keletkeгett, Нe nвelvtörtцnetünknek МsКk eРв periяНusпЛКn, К korКi яmКРвКr 
korЛКn. ő sгяfКji el гmцnвe vКn К köt sгяnКk, 7 sгяfКji el гmцnвe vКn К pКrtikulпnКk 
stЛ. Eг К sКjпtossпР КrrК utКl, СoРв mennвire „ЛefoРКНя” sгяfКjrяl vКn sгя. лs СК К Лefo-
РКНпst ereНmцnвeг  sгяfКjvпltпsok köгött vКn olвКn, Кmelв Кг eРцsг nвelvtörtцnet folвК-
mпn, mК is гКjlik, Кkkor Кг illet  sгяfКj К РвКrКpoНя sгяfКjok köгц tКrtoгik.

9. εelв sгяfКjok(ЛК tКrtoгя sгКvКk) nem vпltКnКk sгяfКjt (nem vпlnКk mпs sгя-
fКjúvп)? – Eгek: К f nцvi iРenцv, Кг inНulКtsгя, Кг iРeköt , К nцvutя, К СКtпroгott цs К 
СКtпroгКtlКn nцvel .

10. εelв sгяfКjok(ЛК tКrtoгя sгКvКk) lцpnek пt МsКk 1 sгяfКjЛК? – Ilвenek: К köt -
sгя (МsКk pКrtikulпvп vпlСКt) цs К pКrtikulК (МsКk köt sгяvп vпlСКt). εinНkцt sгяfКjvпl-
tпsi folвКmКt Кг eРцsг nвelvtörtцneten пtvonulя, köгepesen er s vпltoгпs.

11. εelв sгяfКjok(ЛК tКrtoгя sгКvКk) lцpnek пt β, γ, ..., 9 sгяfКjЛК? – 9-Лe К СКtп-
roгяsгя lцp пt: → iРeköt , → nцvutя, → köt sгя, → mяНosítяsгя, → pКrtikulК (eгek 
minНiР гКjlя, er s, intenгív vпltoгпsok). HКtпroгяsгяЛяl keletkeгСet mцР: → f nцv, → 
mellцknцv (eгek minНiР гКjlя, köгepesen er s vпltoгпsok). Volt mцР: СКtпroгяsгя → 
nцvmпs vпltoгпs (МsКk Кг smКРвКr korЛКn, Кkkor is РвenРe volt), vКlКmint СКtпroгяsгя 
iРцsülцse (МsКk Кг smКРвКr korЛКn, Кkkor is РвenРe vпltoгпs volt). Eг К sКjпtossпР КrrК 
utКl, СoРв Кг illet  sгяfКj mennвire „kiЛoМsпtя”. – HК eРв sгяfКj töЛЛ el гmцnвsгяfКjrК 
meРв vissгК, цs töЛЛ követkeгmцnвsгяfКj is lesг Лel le, eг Кгt jelenti, СoРв Кг illet  
sгяfКj minНkцt irпnвЛКn СКjlКmos К sгяfКjvпltпsrК (ilвen pцlНпul К f nцv, К mellцknцv, К 
СКtпroгяsгя). – A „ЛefoРКНпs” цs К „kiЛoМsпtпs” viгsРпlКtпЛяl цs össгevetцsцЛ l kiНerül, 
СoРв К mКРвКrЛКn elцР er s, intenгív К sгяfКjok köгötti moгРпs, К sгяfКjok eРвmпsЛК 
való átalakulása (vö. D. máTAi, A mКРвКr sгяfКjvпltпs jellemг i: hAJdú mihály – 
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keszler BorBálA sгerk., Kösгönt  könвv Kiss Jen  60. sгületцsnКpjпrК. Bp., β00γ. 
70–6, tпЛlпгКt: 7Ő). Eг К különЛöг  nвelvek köгötti össгeСКsonlítпs sorпn tipolяРiКilКР 
is цrtцkelСet  sКjпtossпР.

ViгsРпlКtot цrНemel К sгяfКjvпltпs sгerepe К РrКmmКtikКliгпlяНпsi folвКmКtЛКn (err l 
К BuНКpesti Urпli εűСelв Ő. konferenМiпjпn tКrtottКm el КНпst β00γ. sгeptemЛer Ő-цn); stЛ.

6. εinНen kцrНцsre (цs К kцrНцseket leСet sгКporítКni, mert К proЛlцmК sгöve-
vцnвes, sгerteпРКгя цs sokfцle össгefüРРцse vКn) pцlНпkkКl illusгtrпlt, kifejt  vпlКsг 
КНСКtя, Нe К kцrНцsek, illetve tцmпk töЛЛsцРe tпЛlпгКtЛК is foРlКlСКtя. A tovпЛЛiКkЛКn 
két, eРвmпst kieРцsгít , össгefoРlКlя jelleРű tпЛlпгКtot mutКtok Лe. Aг 1. tпЛlпгКt 
egyrészt jelгi К sгяfКjvпltпsi irпnвokКt (el гmцnвsгяfКj, illetve forrпssгяfКj – követkeг-
mцnвsгяfКj), mпsrцsгt jellemгi КгokКt К vпltoгпs ereje, er ssцРe sгempontjпЛяl. EЛЛ l 
К tпЛlпгКtЛяl Кг is lпtsгik, СoРв Кг illet  sгяfКj mennвire „ЛefoРКНя”, КгКг Спnв el г-
mцnвsгяfКjЛяl keletkeгik, illet leР mennвire „kiЛoМsпtя”, КгКг Спnв követkeгmцnв-
szófajjá vált a nвelvtörtцnet folвКmпn. (A vпltoгпs iН Сöг/korsгКkСoг kötцse nem 
sгerepel К tпЛlпгКtЛКn, nem КkКrtКm Кгt eггel tovпЛЛ ЛonвolítКni.) A β. tпЛlпгКt nцСпnв 
példával illusztrálja az egyes szófajváltási irányokat.

1. táblázat
A magyar szófaji változás fő irányai

leбikКi sгяЛяl (КlКpsгяfКjú sгяЛяl, nКРв sгяfКjЛК tКrtoгя sгяЛяl) → leбikКi sгя
leбikКi sгяЛяl → РrКmmКtikКi sгя (visгonвsгя, kis sгяfКjЛК tКrtoгя sгя)
РrКmmКtikКi sгяЛяl → grammatikai szó
*РrКmmКtikКi sгяЛяl → *leбikКi sгя: ilвen vпltoгпs ninМs.
A sгяfКjvпltпs er ssцРe цs irпnвК: er s: НuplК vonКl, köгepes: vцkonв vonКl, РвenРe: sгКР-

gatott vonКl. A leРРвenРцЛЛ, illetve ritkК sгяfКjvпltпsokКt Кг 1. tпЛlпгКtЛКn nem jelö-
löm. A tпЛlпгКtЛКn jelölt sгяfКjvпltпsok rцsгЛen eРв-eРв nвelvtörtцneti korsгКkЛКn, 
rцsгЛen Кг eРцsг magyar nyelvtörténet folyamán zajlottak.
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2. táblázat
Milyen előzmény-, illetve forrásszófajokból milyen következményszófajok lehetnek?

(a magyar nyelvtörténet folyamán)

A tпЛlпгКtЛКn гпrяjelЛen sгerepl  vпltoгпsok РвenРцk, eгцrt Кг 1. tпЛlпгКtЛКn nem jelöltem ket.

Lexikai szóból → lexikai szó Lexikai szóból → grammatikai szó
Igéből

      → (fn.: es[ik], sodor, hajhásг)
Igéből
 → köt sгя: Яagy, akár, hisгen
 → partikula: lám, Яajon, hadd

→ (módosítószó: talán)

Melléknévi igenévből
→ iРe  ( sm.: múlt iНejű iРeКlКk)
→ fn. ét-, lét; sгabó, meг , teend
→ mn.: sгomorú, asгó з asгú, h , 
kiЯáló, kajla
→ hsz.: roppant, sгakasгtott, kiЯált
Határozói igenévből
→ hsz.: nyilЯán, késгakarЯa, fölЯáltЯa

Határozói igenévből
→ névutó: fogЯa, múlЯa, keгdЯe
→ köt sгя: illetЯe, feltéЯe

Főnévből
→ (iРe: sm. sгak, tel[ik])
→ mn.: bölcs, f , Яad, bolond
→ hsz.: kontra, retúr, maбimum
→ (nm.: óm., középm. kegyelmed > 
kend, maga)

Melléknévből
→ f nцv: örök, farkas, bűnös
→ hsz.: ritka, tömérdek, csupa, egésг

Melléknévből
→ (módosítószó: óm. bizony)

Számnévből 
→ fn.: két, tíг, fél, tiгed, kilenced

Számnévből
→ СКtпroгКtlКn nцvel : (яm.) egy

Névmásból
→ (fn.: egyéb, saját, senki)

Névmásból
→ СКtпroгott nцvel : яm. a з aг
→ СКtпroгКtlКn nцvel : яm. egy
→ (mяНosítяsгя: КlКpnвelv, ill. sm.: 
në, nëm)
→ (partikula: -ë, ím, ám)

Határozószóból
→ fn.: reggel, haгa, köгel, rokon
→ mn.: messгe, rokon, -talan kцpг s 
szavak
→ nm.: sm. mennyi, ennyi, ily, oly, 
mely
→ (iРe: sm. jelen, átall)

Határozószóból
→ iРeköt : hátra, egybe
→ névutó: össгe, helyett
→ köt sгя: ha, hogy, Яisгont
→ módosítószó: sгinte, majd, tényleg, 
alkalmasint
→ partikula: beггeg, éppenséggel, 
mindössгe, f leg, épp(en)
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Grammatikai szóból → grammatikai szó
Köt sгя → partik.: óm. ha, aЯagy 
’vКjon’
Mód. szó → partik.: hisгen, biгony, biг, 
tán
(Ind. szó → partik.: óm. vaj ’ЛпrМsКk’, 
’vКjon’**) 
PКrtik. → ksz.: de, ám, bár, ámbár

Nem lehet forrásszófaj:
a nagy szófajok közül:
— főnévi igenév (eРвetlen vпltoгпst sгenveН el: Кг КnКlitikus jöv  iНejű iРeКlКkЛК Лe-

épülve szófaját elveszti, s az igealak alkotó eleme lesz).
— **indulatszó (eРвetlen kivцtel, Кmir l tuНok, К vaj indulatszó, amely az ómagyar 

korЛКn ’ЛпrМsКk’ цs ’vКjon’ jelentцsű pКrtikulпvп vпlt (eРв iНeiР kett s sгяfКjú volt). 
– InНulКtsгя keletkeгСet iРцЛ l, pl. éljen! (zelliger, Az igével kapcsolatos szófaj-
váltásokról: εNв. 198γ: γ08), Нe eг sгerintem elСКnвКРolСКtя mцrtцkű vпltoгпs.

a kis szófajok közül: igekötő, névutó, határozott névelő, határozatlan névelő.

(εКРвКr Nвelv 100. β00Ő: Őγ–őβ.)
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A szó fogalmáról

„A sгя renНkívül Лonвolult jelensцР” (δКгiМгius 19Őβ. 16β). ÁltКlпnos цrvцnвű 
meРСКtпroгпsК, НeiniпlпsК mцР nem sгületett, Нe eг tКlпn nem is leСetsцРes. SгűkeЛЛre 
vonvК К kört: eРв-eРв nвelvtípusrК vonКtkoгtКtvК joЛЛКn meРköгelítСet , Нe Кг sem 
proЛlцmКmentes. S t: eРв-eРв konkrцt nвelv sгяfoРКlmпt sem könnвű kimerít en kö-
rülírni. εпr МsКk Кгцrt sem, mert elmцlett l, sгemlцleti különЛsцРekt l füРР en is eltцr  
sгяfoРКlmКkКt КlkotnКk К kutКtяk. De Кkпrmilвen К kutКtя felfoРпsК, Кг Лiгtos, СoРв 
egyetlen oldalról nem ragadható meg a szó sem.

A sгя foРКlmпrяl sгületett КННiРi felfoРпsokКt – nemгetköгi Спttцrrel – JuСпsг Jя-
гsef Рвűjtötte össгe цs vetette kritikКi elemгцs Кlп 1980-ЛКn meРjelent tКnulmпnвпЛКn 
(JuСпsг 1980. 99–1β0). A sгemlцleti különЛsцРek КlКpjпt vКРв inkпЛЛ okпt КЛЛКn lпtjК, 
hogy milyen szerepet és milyen fontosságot tulajdonítanak az egyes kutatók a szónak, 
hogy hogyan viszonyulnak a szóhoz mint nyelvi jelenséghez. Egymás mellé állít né-
Спnв felfoРпst КггКl kКpМsolКtЛКn, СoРв milвen Сelвet foРlКl el К sгя К nвelvi eРвsцРek 
цrtцkrenНjцЛen. E felfoРпsok Кг КггКl kКpМsolКtos пllпsfoРlКlпsЛКn МsúМsosoНnКk ki, 
СoРв mi tekintСet  К nвelv КlКpeРвsцРцnek: К sгя-e, vКРв К morfцmК.

A leРkorпЛЛi iН k яtК К РrКmmКtikпk sгяКlКpúКk voltКk (RoЛins 1999. γŐ), МsКk К 
β0. sгпгКНЛКn jelent meР К sгя mellett, illetve Сelвett К morfцmК. SКussure prяЛпltК meР 
К sгяt kiiktКtni К nвelv КlКpeРвsцРei köгül: „...К sгя termцsгetцr l sokКt vitКtkoгtКk, s 
ha egy kicsit gondolkozunk ezen, azt látjuk, hogy amit ezen értenek, összeférhetetlen 
К mi konkrцt eРвsцРr l vКllott foРКlmunkkКl”… „A konkrцt eРвsцРet mпsСol kell ke-
resni, nem К sгяЛКn” (SКussure 1967. 1γ6). JuСпsг Jягsef e felfoРпs követ i köгül CС. 
BКllвt, δ. V. SМserЛпt, Кг КmerikКi НisгtriЛuМionistК nвelvцsгeket цs követ iket említi. 
A hazaiak közül Antal Lászlóra utal, „aki a szóról csak mint morfémakapcsolatról tesz 
említést (A formális nyelvi elemzés. Bp., 1964. 156). A jelentés világa Мímű könвvцЛen 
(1978) mцР kifejtetteЛЛ formпЛКn, tцtelsгerűen meРismцtli uРвКneгt: »kimonНСКtjuk: 
СК eРв nвelvi konstrukМiя mцР kiseЛЛ jelekre ЛontСКtя, Кkkor mКРК nem leСet eРвetlen 
jel, СКnem МsКk jelek eРвüttese. εivel К morfцmК Кг К nвelvi elem, Кmelв jelsгerűen 
viselkeНik, s kiseЛЛ jelekre mпr nem ЛontСКtя, К nвelvЛen МsКk К morfцmК jel, К fonцmК 
jelrцsг, К sгя цs К monНКt mпr renНsгerint jelkomЛinпМiя. 

A morfцmК teСпt köгponti Сelвet foРlКl el К nвelvi elemek körцЛen« (1βγ). Ennek 
цrtelmцЛen К sгя termцsгetesen nem foРlКlСКt el köгponti Сelвet К nвelv renНsгerцЛen” 
(Juhász 1980. 100).

Juhász áttekintése (1980-ig) nagyon tanulságos. Annak alapján csoportosítja a kü-
lönféle szófelfogásokat, hogy azok milyen meghatározó jegyeket tulajdonítanak a szó-
nКk. A rцРeЛЛi felfoРпsok К jelentцst Сelвeгik el tцrЛe: 1. A sгя К vКlяsпР vКlКmelв 
НКrКЛkпjпnКk, elemцnek К jelöl je, meРneveг je; β. A sгя önпllя цs vКlКmi eРцsгet Кl-
kotя eleme К ЛesгцНnek; γ. A sгя К ЛesгцН leРkiseЛЛ jelentцsСorНoгя eleme, Кг újКЛ-
ЛКk kompleбeЛЛen nцгik К sгяt, К iРвelem К sгintКktikКi kцrНцsek felц tпРul; Ő. A sгя 
fonetikКi, sгemКntikКi цs РrКmmКtikКi jeРвek köгös СorНoгяjК (A. εeillet 191γ. 11); 
ő. A sгя К monНКt minimumК (vКРвis Кг К leРkiseЛЛ eРвsцР, Кmelв monНКtkцnt felСКsг-
nпlСКtя [δ. BloomielН 19γγ. 178; stЛ.]); 6. A sгя К leРkiseЛЛ sгintКktikКi eРвsцР (Ju-
Спsг 1980. 101–β). – A különfцle meРköгelítцsekЛen, sгяfelfoРпsokЛКn termцsгetesen 
К fenti КlКpsгempontok köгül töЛЛ is meРjelenСet, К „vКriпМiяk цs komЛinпМiяk sгпmК 
iРen nКРв … A sгяЛКn forРя meРСКtпroгпsi kísцrletek minНeРвikцЛen vКn vКlКmi iРКг-
sпР, Нe eРвik sem tekintСet  kielцРít nek” (JuСпsг 1980. 10β). JuСпsг kritikпjК sok 
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meРРonНolkoгtКtя sгempontot цs РonНolКtot fölvet, Кmelвek К kцs ЛЛi kutКtпsokЛКn 
is meРjelennek (JuСпsг f leР К leбikКi sгя jellemг ivel foРlКlkoгik, Нe err l kцs ЛЛ 
[1.γ.–1.6.] lesг sгя).

A nemгetköгi nвelvtuНomпnвЛКn К 80-Кs цvekiР Кг К felfoРпs volt Кг urКlkoНя, 
СoРв К nвelv leРlцnвeРeseЛЛ jeРвe, jellemг je К sгintКktikКi struktúrК, eгцrt erre irп-
nвult К f  iРвelem. A sгя – mint nвelvi össгetev  – viгsРпlКtК СпttцrЛe sгorult (vö. 
KКtг–FoНor 196γ. 170–β10). A 80-Кs цvekt l КгonЛКn komponenseinek, köгtük К leбi-
konnКk, vКlКmint К leбikon цs К töЛЛi komponens össгefüРРцsцnek viгsРпlКtКkor újrК 
el tцrЛe lцpett, újrК fontos sгerepet kКpott К sгя. Eгt К psгiМСolinРvisгtikК felvirпРгп-
sК, К mentпlis leбikon meРismerцsцre irпnвulя kutКtпsok is er sítettцk (vö. Gяsв 1999. 
1βŐ). – BuННe is СКnРsúlвoггК, СoРв eРв Лiгonвos nвelv leбikКi sгКvКinКk КгonosítпsК 
Кг КНott nвelv nвelvtКnпnКk eРвik leРf ЛЛ felКНКtК. A РвКkorlКtЛКn К leРnКРвoЛЛ proЛ-
lцmК КnnКk iРКгolпsК, melв elemeket min sítünk sгКvКknКk. (A sгerг  К nцmet Лirtokos 
nцvmпsok pКrКНiРmпit цs leбikКi jelentцseit meРСКtпroгvК НolРoг ki eРв olвКn mяНsгert, 
Кmelвet mпs sгяfКjokrК, s t mпs nвelvekre is leСet КlkКlmКгni. [BuННe β000. γ71–9ő]).

A nemгetköгi nвelvtuНomпnвЛКn Кг utяЛЛi iН Лen is sгпmos sгяНeiníМiя sгüle-
tett, Нe univerгпlis jelleРű nem: К sгяvКl foРlКlkoгя munkпk К sгя jellemгцsцn keresгtül 
iРвekeгnek meРrКРКНni viгsРпlКtuk tпrРвпt. E jellemгцsek töЛЛ sгempontúКk, töЛЛ Кs-
pektusЛяl köгelítik meР К viгsРпlt, illetve viгsРпlКnНя nвelvi eРвsцРet.

El sгör is: К sгöveРЛen keresik цs tКlпljпk meР К sгяt, Кг eЛЛ l elvont leбцmпrК 
пltКlпЛКn eг utпn tцrnek ki.

A sгяНeiníМiяkЛКn els sorЛКn Кгt СКnРsúlвoггпk, СoРв К sгя К nвelv КlКpeРвsцРe, 
К monНКt minimumК, К leРkiseЛЛ sгКЛКН formК, Кmelв monНКt leСet; К sгя К monНКt 
potenciális minimuma, minimális szintaktikai egység, amely csak szintaktikai össze-
füРРцseiЛen viгsРпlСКtя, Кmelв önпllя meРnвilКtkoгпst kцpes Кlkotni, Кmelв teСпt К 
kommunikпМiяs funkМiяt önmКРпЛКn is kцpes Лetölteni (vö. pl. AСmКnovК 1966. Őββ; 
εКttСeаs 197Ő. 1ő9–71; ConrКН 1988. β7γ; GlüМk 199γ. 69γ; δutгeier 199ő. β7–9; 
EisenЛerР 1998. 18; GКk 1998. Ő6Ő; BußmКnn β00β. 7ő0).

A НeiníМiяkísцrletek utпn К sгöveРЛen meРjelen  sгяt viгsРпljпk: a) fonetikai-
fonológiai, b) ortoРrпiКi-РrКfцmikus, c) morfológiai, d) leбikКi-sгemКntikКi цs e) szin-
tКktikКi КspektusЛяl (pl. GlüМk 199γ. 69β–γ; GКk 1998. Ő6Ő–7; BußmКnn β00β. 7ő0). 
ÁltКlпЛКn К sгКvКk elСКtпrolпsпnКk proЛlцmпjпrяl is Лesгцlnek: elСКtпrolпsrяl rцsгЛen 
eРвmпstяl, rцsгЛen К nвelv mпs („sгomsгцНos”) eРвsцРeit l, К morfцmпtяl цs К sгяsгer-
keгett l. A fenti sгempontok mellett strukturпlis КspektusЛяl is meРviгsРпljпk К sгяt. Eг 
К sгя Лels  sгerkeгetцt, КnnКk stКЛilitпsпt, eРвsцРцt, koСцгiяs kцpessцРцt jelenti: К sгя 
Кlkotяrцsгei köгц nem цkel НСet mпs – СКsonlя nвelvi sгintСeг tКrtoгя – elem (КгКг 
sгя; К sгя teСпt folвКmКtos, meРsгКkítСКtКtlКn); Кг Кlkotяelemek sorrenНje röРгített 
(vö. εКttСeаs 197Ő. 1ő9–71). GКk (1998) Сoггпtesгi, СoРв К sгя strukturпlis teljessцРe 
(  ) Кгt is feltцteleгi, СoРв К sгя nem esСet sгцt elemeire К 
sгemКntikКi цs РrКmmКtikКi teljessцР meРЛomlпsК nцlkül (GКk 1998. Ő6ő). De К sгerг  
minНjпrt kritikКi meРjeРвгцst is fűг eССeг Кг пllítпsСoг, monНvпn, СoРв eг К kritцrium 
sem КЛsгolút (ti. К töЛЛir l is tesг ilвen meРпllКpítпsokКt). PцlНКkцnt К nцmet elvпlя 
iРeköt ket (anfangen ’keгНeni’ – ich fange an ’keгНek’), Кг orosг tКРКНя nцvmпst СoггК 
(  ’senki’ –    ’senkinцl’), цs К töЛЛ nвelvЛen is meРlev  КnКlitikus morfo-
lógiai formákat, amelyek megengedik a szórendi variálódást és azt is, hogy az elemek 
közé más szó kerüljön (   ч ь. ’лn foРok olvКsni.’ →  ч ь . ’лn ol-
vКsni foРok.’; →   о о ч ь. ’лn foРok sokпiР olvКsni.’). Itt Кг К proЛlцmК, 
СoРв К „strukturпlis teljessцР” sцrül; eгцrt К „sгя” vКРв пtkerül К sгяkКpМsolКtokСoг (цs 
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akkor a szókapcsolatok morfológiailag váltakoznak a szavakkal: olЯasok: szó, olvasni 
fogok: szókapcsolat), vagy megengedjük, hogy a szónak egy morfológiai alakja két 
sгяЛяl пlljon. (A mКРвКr РrКmmКtikКi СКРвomпnвt követve цn itt Кг utяЛЛi пllпspontСoг 
МsКtlКkoгom; sгяalakrяl Лesгцlek: Кг olЯasni fog, olЯasott Яolna az olvas leбцmК kцt 
különЛöг  sгяКlКkjК. – A sгяvКl kКpМsolКtos fejteРetцseikЛ l Кг К tКnulsпР vonСКtя le, 
hogy minden nyelvre érvényes, egységes szófogalom nincs, nem alakítható ki, egy-egy 
kritцrium peНiР nem КlkКlmКs К nвelvi eРвsцР „sгя”-vп nвilvпnítпsпСoг. TöЛЛ kritцrium 
együttes alkalmazására van szükség, de akkor is maradnak „kilógó, renitens” elemek, 
Мsoportok, Сisгen К nвelv tele vКn пtmeneti, kett s termцsгetű jelensцРekkel. Eгt К le-
írпsЛКn is tükröгtetni kell.

A ЛesгцНЛen meРjelen  sгöveРsгяЛяl, sгяel forНulпsЛяl elvont lexéma értelme-
гцse – пltКlпnossпРЛКn vцve – proЛlцmКmenteseЛЛnek tűnik. A leбцmпk felismerцse, 
elvonКtkoгtКtпsК folвКmпn КгonЛКn sok neСцгsцР jelentkeгik. A leбцmК К nвelvi renН-
sгer rцsгe, eleme, Нe СoРв mi sгпmít külön leбцmпnКk, sгintцn nem leСet töЛЛ nвelvre 
vonКtkoгяlКР, пltКlпnossпРЛКn meРfoРКlmКгni. εцР eРв-eРв konkrцt nвelv, íРв К mК-
РвКr esetцЛen sem könnвű. Itt is sгerepet jпtsгik К nцг pont, Кг, СoРв К kutКtя СoРвКn 
РonНolkoНik К РrКmmКtikК, köгeleЛЛr l К morfolяРiК цs К sгemКntikК eРвes kцrНцseir l. 
PцlНпul: milвen sгяКlkotпsi mяНokКt ismer (el), СoРвКn visгonвul К polisгцmiпСoг, К 
СomonímiпСoг, К töЛЛsгяfКjúsпР kцrНцsцСeг stЛ. 

Aгt К rцРeЛЛi felfoРпst, СoРв „К sгя fonetikКi, sгemКntikКi цs РrКmmКtikКi jeРвek 
köгös СorНoгяjК” (l. korпЛЛКn: JuСпsг 1980. 10β), К β0. sгпгКН vцРцn jяrцsгt К jelentцs 
kiiktКtпsпvКl, fonetikКi цs РrКmmКtikКi ismцrvek КlКpjпn, formпlis sгempontЛяl РonНoltпk 
nálunk is újra.

δвons 1968-ЛКn meРjelent munkпjК КlКpjпn Kiefer FerenМ, mКjН Kenesei Istvпn 
– К mКРвКrЛКn is – töЛЛ sгяfoРКlommКl sгпmol (δвons 1968. 68–70, 19Ő–β06; Kiefer 
199γ. 171–8, 1998К., 188–9; Kenesei β000К. 76–7, β000Л. 7ő–87); esгerint vКn fonolяРi-
Кi, morfolяРiКi, sгintКktikКi цs leбikКi sгя. – A különfцle sгяfoРКlmКk КlКpjпn КгonЛКn 
nem uРвКnКгok К nвelvi eРвsцРek min sülnek „sгя”-nКk, illetve К nвelvi eРвsцРeknek 
МsКk eРв Лiгonвos köre min sül minНen sгempontЛяl sгяnКk.

A fonológiai sгó К ЛesгцНfolвКmКtnКk К leРnКРвoЛЛ olвКn eРвsцРe, Кmelвen Лelül 
К nem КutomКtikus fonolяРiКi sгКЛпlвok mцР цrvцnвesülnek. Ilвen nem КutomКtikus 
СКnРtКni sгКЛпlв pцlНпul К mКРпnСКnРгя-illesгkeНцs; ennek leРnКРвoЛЛ СКtяköre К 
toldalékokkal ellátott szó, pl. kert-ész-ked-és-em. A fonológiai szó eszerint a magyar 
nвelvЛen К mКРпnСКnРгя-СКrmяniК tКrtomпnвпvКl esik eРвЛe, vКРвis К tolНКlцkok К 
t vel eРвetlen fonolяРiКi sгяt КlkotnКk, Нe Кг össгetцtelek mпr nem. Esгerint nem fo-
nológiai szavak az összetett szavak (asгtal-kend ) és a velük sok rokonságot mutató 
iРeköt s iРцk (összefog) sem (Kiefer 1998К. 189). – Kenesei sгerint К fonolяРiКi sгя 
foРКlmК Кlп sorolСКtяk Кг eРв f СКnРsúlв КlКtti iРemяНosítяs sгerkeгetek (pl. házat 
épít, okosnak tart), tovпЛЛп Кг is, a sem цs К nцvel  Кг el ttük vКРв möРöttük пllя sгяvКl 
eРвütt (Kenesei β000К. 77). De minНjпrt min síti is eгt К – fonolяРiКi КlКpú – felfoРпst: 
„nem alkalmas a számunkra érdekes szófogalom meghatározására” (2000a. 77), mert 
eРвrцsгt túl sгűk (ninМs Лenne Кг össгetett sгя цs Кг iРeköt s iРe), mпsrцsгt túl tпР (Сi-
sгen sгяnпl nКРвoЛЛ eРвsцРeket is mКРпЛК foРКН).

Ehhez a morfológiai sгó követkeг  meРСКtпroгпsК illesгkeНik: morfolяРiКi sгя 
minНen olвКn КlКkгКt, Кmelв morfolяРiКi sгКЛпlв sгerint, morfolяРiКi műveletek ereН-
ményeképpen jön létre (Kiefer 1993. 175, 1998a. 188). Így jönnek létre, tehát morfo-
lяРiКi sгКvКk Кг inleбiяs tolНКlцkokkКl, kцpг vel ellпtott sгКvКk цs Кг össгetцtelek. De 
morfolяРiКi sгя esгerint К feltцteles mяН múlt iНejű КlКkjК (esett volna) цs К kijelent  
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mяН jöv  iНejű КlКkjК (esni fog) is (Kiefer 199γ. 17ő–6, 1998К. 188). Ennek korrekМiя-
jпvКl tКlпlkoгunk Kiefer eРв kцs ЛЛi munkпjпЛКn (Kiefer β00γ. 18ő), Нe el tte nцггük 
meР, mit tekint К sгerг  sгintКktikКi sгяnКk:

„Sгintaktikai sгó minНen olвКn КlКkгКt, Кmelвnek Лels  sгerkeгetцt monНКttКni 
sгКЛпlв nem vпltoгtКtСКtjК meР” (Kiefer 1998К. 189). VКРвis: nem vпltoгСКt meР eРв 
sгяn [!] Лelül Кг Кllomorfok sorrenНje, pl. sгép-ség-e-i-m, nem leСet: *sгép-i-m-e-ség; 
Kenesei sгКvКivКl: „eг Кг eРвsцР [teСпt] К sгintКktikКi sгКЛпlвok sгпmпrК osгtСКtКtlКn, 
Лels  sгerkeгete lпtСКtКtlКn цs felЛontСКtКtlКn… sгaladhattunk, Яakrepülés… A sгintКk-
tikКi sгя Кlkotяelemei eРвütt moгoРnКk К monНКtЛКn, цs köгцjük mпs elemet nem leСet 
illesгteni. UРвКnКkkor Кг össгetett sгя lпtsгяlКР nem Лiгonвul sгintКktikКi sгяnКk; Кг 
olвКn mellцrenНelцsekЛen visгont, mint К graika- és festményárusítás, a graikaárusí-
tás összetétel tagjai egymástól elválaszthatók” (Kenesei 2000a. 78). Ezek szerint az ige-
köt s iРцk sem sгКvКk sгintКktikКilКР, Сisгen Кг iРeköt  Сelвцt monНКttКni sгКЛпlвok 
meРvпltoгtКtСКtjпk, Кlkotяelemei nem moгoРnКk eРвütt К monНКtЛКn.

Visszatérve az írni fog, írt volna-féle alakzatok megítélésére: Kiefer 2003-as, idé-
гett munkпjпЛяl (18ő) Кг Нerül ki, СoРв eгek 199γ-Кs, ill. 1998-Кs morfolяРiКi sгяnКk 
min sítцsцt újrКРonНoltК. AlКktКnпЛКn (Kiefer β00γК. 18ő) Кгt К kцrНцst veti fel, СoРв К 
jöv  iН  цs К feltцteles mяН sгintКktikКi vКРв morfolяРiКi kКteРяriпnКk tekintenН -e. HК 
morfolяРiКi kКteРяriпnКk, КСoРв korпЛЛКn РonНoltК, „К kКteРяriпt meРvКlяsítя sгКЛпlв 
morfolяРiКi sгКЛпlв цs Кг ereНmцnв morfolяРiКi sгя. HК visгont К jöv  iН t цs К feltцte-
les módot szintaktikai kategóriának tekintjük, akkor az írni fog, írt Яolna alakzatok nem 
morfolяРiКi jelleРűek” (18ő). Eг utяЛЛi elРonНolпs mellett Сoг fel цrveket. Aг eРвik Кг, 
СoРв К jöv  iН t kifejeг  fog segédigén kívül „hasonló segédige” az akar és a szokott 
iРe is. HК eгeket is Лeemeljük К morfolяРiпЛК, СК Кг írni akar, írni szokott (írni kell, írni 
szabad stЛ.)-fцlцket is morfolяРiКi sгяnКk tКrtjuk, túlsпРosКn kitпРítjuk К morfolяРiК 
СКtяkörцt К sгintКбis rovпsпrК. A mпsik цrv Кг írni fog, írt Яolna alakzatok morfológiai 
sгяnКk min sítцse ellen eгeknek К sгintКktikКi viselkeНцse: elvпlСКtnКk uРвКnis eРв-
mástól: írni  aгtán sohasem fog, fog  neked még írni; írt is Яolna; „К sгяrenНi sгКЛп-
lyok tehát nemcsak megváltoztathatják az alakzat elemeinek eredeti sorrendjét, hanem 
Кг КlКkгКt elemei köгц mпs elemeket is ЛeцkelСetnek” (18ő). TovпЛЛп: eгek Кг КlКkгКtok 
nem kцpeгСetnek Лemenetet morfolяРiКi sгКЛпlв sгпmпrК (nem viselkeНСetnek t kцnt, 
КmiЛ l kцpг morfцmК sгпrmКгцkot Сoг lцtre; ninМs pцlНпul *írni fogás, *írt volnás); 
leбikКliгпlяНott elemekkц sem vпlСКtnКk. εinНeг КrrК utКl, СoРв nem sгКvКkkКl vКn Нol-
Рunk, össгeРгi Кг elemгцst Kiefer. Hoггпtesгi, СoРв К töЛЛ sгempontЛяl proЛlemКtikus 
iРeköt s iРцk visгont sгКvКk, mцРpeНiР morfolяРiКi КlКkгКtok, mivel sгяКlkotпs ereН-
mцnвei, leбikКliгпlяНСКtnКk цs tovпЛЛkцpeгСet k, „Лemenetül sгolРпlСКtnКk különfцle 
morfolяРiКi sгКЛпlвok sгпmпrК: felírás, felíró, felírogat, amelyek a felír iРe különЛöг  
НerivпtumКi” (18ő–6). „IРКг [tesгi Сoггп], Кг iРeköt s iРцk is enРeНelmeskeНnek sгя-
renНi (sгintКktikКi) sгКЛпlвoknКk, Нe Кг el ЛЛ említett kцt tulКjНonsпР, К leбikКliгпlяНпs 
цs К tovпЛЛkцpгцs leСet sцРe miКtt morfolяРiКi КlКkгКtoknКk kell ket tekintenünk. Aг 
iРeköt s iРцk kett s termцsгetűek: eРвrцsгt sгintКktikКi, mпsrцsгt morfolяРiКi КlКkгКtok, 
lцtreСoгпsuk, leírпsuk КгonЛКn Кг КlКktКn felКНКtК” (Kiefer β00γ. 186).

A negyedik szófogalom, szófajta a leбikai sгó. „εinНen morfolяРiКi sгКЛпlв Лe-
menete цs kimenete leбikКi sгя (Kiefer 199γ. 176). Aг Új magyar nyelЯtanЛКn (Kiefer 
1998К. 189) К meРСКtпroгпsЛК, К jellemгцsЛe Лelцp К jelentцstКni sгempont: „A leбi-
kai szó fogalmát szemantikailag határozzuk meg. Minden olyan alakzat lexikai szó 
(lexéma), Кmelвnek jelentцse nem veгetСet  le Кlkotяelemeinek jelentцsцЛ l. δeбikКi 
sгя minНen leбikКliгпlяНott КlКkгКt, füРРetlenül Кttяl, СoРв eРвetlen sгяtövet tКrtКlmКг-e, 
vКРв töЛЛet. δeбцmК leСet teСпt eРв kцpгett sгя, eРв össгetett sгя, eРв sгяsгerkeгet (’frК-
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гeolяРiКi eРвsцР’) vКРв eРв monНКt” – Eг К leбikКi sгя (leбцmК) teСпt eРвпltКlпn nem 
Кгonos К leбikoРrпiпЛКn СКsгnпlt leбцmК foРКlmпvКl (Кmir l kцs ЛЛ mцР lesг sгя). 
– Kenesei eгt К sгяfoРКlmКt is tovпЛЛРonНoljК цs min síti. εeРпllКpítjК, СoРв eггel К 
sгяfoРКlommКl sem jutunk köгeleЛЛ К sгКvКk СКtпrКinКk („Кг intuíМiя sгerinti sгяСК-
tпroknКk” [8γ]) К kijelölцsцСeг (β000К. 78, 8γ). HК К leбikКi sгяrК Кг jellemг , СoРв 
sгemКntikКilКР nem kompoгiМionпlis, vКРвis olвКn nвelvi elem, КmelвЛen Кг eРцsгnek 
К jelentцse nem rКkСКtя össгe К rцsгeinek К jelentцsцЛ l (pl. el-pat-kol, ki-purcan, be-
adja a kulcsot, fű-be harap ’meРСКl’), Кkkor Кг intuitíve sгяnКk min sül  elemeknцl 
nКРвoЛЛ eРвsцРek is Лekerülnцnek К sгКvКk köгц. Eг eРвrцsгt ЛonвolítКnп К morfolяРi-
Кi leírпst, mпsrцsгt proЛlцmпt jelentene К sгintКбis sгпmпrК is. Aг elneveгцssel kКpМso-
lКtЛКn Kenesei meРjeРвгi, СoРв К leбikКi sгяt – „mivel К meРСКtпroгпs К jelentцs osгtСК-
tКtlКnsпРпn КlКpul цs mivel vцРs  soron minНen sгя »leбikКi«” (78) – leСetne, vКРв inkпЛЛ 
joЛЛ lenne К „sгemКntikКi sгя” terminussКl illetni. – Eгt К jКvКslКtot leСetne tпmoРКtni: 
íРв К leбikКi sгя, ill. К leбцmК kifejeгцs meРmКrКНСКtnК К lКnРue-Лeli, elvonКtkoгtКtпssКl 
lцtrejött / lцtreСoгott nвelvi eРвsцР meРneveгцsцre (err l is kцs ЛЛ lesг sгя). 

Amikor BloomielН (19γγ. 1ő8, 178), AntКl (1961. 91), δвons (1968. 19Ő) цs Kiefer 
(199γ. 171–8, 1998К. 188–9) nвomпn Kenesei Istvпn Кг intuitív sгяfoРКlmКt iРвekeгett 
meРrКРКНni, НeklКrпltК, СoРв eгt formКi, nem peНiР tКrtКlmi, jelentцsЛeli tulКjНonsпРok 
КlКpjпn tesгi. Aгtпn íРв folвtКtjК: „Termцsгetesen К jelentцs КnnвiЛКn minНiР sгerepСeг 
jut К formКi КlКpokon пllя elemгцsekЛen, СoРв Лesгцlünk Кгonos vКРв eltцr  jelentцsű 
formпkrяl, illetve Кrrяl, СoРв minek vКn vКРв ninМs jelentцse, цs íРв tovпЛЛ, Нe pцlНпul 
К СКsonlя jelentцsekre СivКtkoгvК nem пllítunk fel МsoportokКt” (β000Л. 76; l. mцР Ke-
nesei β000К. 76–7; К sгяfoРКlmКkСoг vö. mцР Sгцpe 1999. Ő19–βγ).

Látjuk, hogy a fenti szófogalmak megkomponálásához fonetikai-fonológiai, mor-
folяРiКi цs sгintКktikКi jellemг k mellett К sгemКntikКi sгempont цrvцnвesítцsцre is 
sгüksцР volt. Eг К pцlНК is Кгt mutКtjК, СoРв leСet törekeНni К formпlis sгempontok el -
tцrЛe Сelвeгцsцre, цs eгek Л vítik is, пrnвКljпk is ismereteinket eгúttКl К sгя foРКlmпrяl, 
de a szemantikai szempont kiiktatását maga a nyelv nem engedi.

Aгok К viгsРпlКtok, elemгцsek, Кmelвek К töЛЛfцle mКРвКr sгяfoРКlom meРsгü-
letéséhez vezettek, sok új ismerethez, fontos összefüggés felismeréséhez juttatták a ku-
tКtяkКt, Нe nem Нerül ki Лel lük, mi is Кг К sгя, Кг Кг КlКpvet  leбikпlis eРвsцР, Кminek 
sгerkeгetцvel Кг КlКktКn foРlКlkoгik (vö. ε. KorМСmпros 1999–β000. 1ő–9). εinНenkцpp 
eРв eРвsцРeseЛЛ, pontosКЛЛКn körülírt sгяfoРКlomrК lenne sгüksцР, СoРв vilпРos leРвen 
töЛЛek köгött, vКjon К morfolяРiпЛКn „»К sгя« sгerkeгetцnek, tolНКlцkolпsi jelleРгetessц-
Рeinek viгsРпlКtК kiterjeНСet-e pцlНпul olвКn »nem-leбцmпk«-rК, Кmelвek uРвКn kцpгцs-
sel, összetétellel alakultak, de jelentésük az alkotóelemeik jelentésének ismerete alapján 
mКrКНцktКlКnul leveгetСet k? S СК К sгintКktikКi kцpгцssel lцtreСoгott, sгяfКjt vпltott КlК-
kulatok nem új szók, akkor mik? A sгépség és a sгépít egyaránt a sгép melléknév para-
digmájának volna a része? És a sületlen kenyér »sületlensцР«-e nem leбцmК, mert nem 
leбikКliгпlяНott, Сisгen К jelentцselemek kiКНjпk К morfцmК eРвüttes teljes jelentцsцt, Нe К 
sületlen beszéd-ц mпr iРen? VКРв eг utяЛЛinпl mпr eгt К kцt sгяt is eРв sгяnКk tekintsük?” 
(ε. KorМСmпros 1999–β000. 16). – JoРos kцrНцsek, цs Кг oktКtпsЛКn is meРkerülСetetlenek.

A fent röviden ismertetett szófogalmak együttes használata sokszor tisztává teszi a 
kцpet, цs Кгonos sгяvп min sítцseket ereНmцnвeг. (Aг eРвüttes viгsРпlКt iРцnвe, К kü-
lönfцle sгempontok eРвüttes КlkКlmКгпsпnКk sгüksцРessцРe mКjН К sгКvКk sгяfКjokЛК 
rendezésekor is felmerül.) Kiefer az olyan szót, amely egyidejűleg fonológiai, szintakti-
kКi цs leбikКi sгя, „iНeпlis sгя”-nКk neveгi (199γ. 177). A lámpá-t például morfológiai, 
sгintКktikКi цs leбikКi sгяnКk min síti. A kitüntetés mind a négy szófogalomnak eleget 
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tesг: morfolяРiКilКР, fonolяРiКilКР, sгintКktikКilКР цs leбikКilКР is sгя. A leРtöЛЛ sгя 
КгonЛКn МsКk eРвik vКРв mпsik vКРв eРв-kцt-Спrom kritцrium sгerint min sül sгяnКk: 
„A [kitüntetés-sel sгemЛen К] lexikalizálás … nem leбikКi sгя, mivel ninМs olвКn jelentцs-
eleme, Кmelв ne lenne leveгetСet  Кlkotяelemeinek jelentцsцЛ l. A megért morfológiai 
цs leбikКi sгя, fonolяРiКilКР цs sгintКktikКilКР КгonЛКn nem sгя. Aг elinternetezik csak 
morfolяРiКi цrtelemЛen sгя” (Kiefer 1998. 189). – E Лonвolult sгяfoРКlomrenНsгer 
КlКpjпn vКlяЛКn neСцг К sгяКlКpú morfolяРiК meРКlkotпsК. εцР Кг iРцk meР К f nevek 
körцЛen is. (εпs sгяfКjЛК tКrtoгя sгКvКk МsКk elvцtve sгerepeltek К pцlНпk köгött. Aгok 
„sгяsпРК” mцР töЛЛ proЛlцmпt vet fel; eССeг vö. ÁРoston 197Ő. Őő–ő0, 199γ; Kenesei 
β000К, β000Л; kцs ЛЛ lesг rяluk sгя.)

Eгцrt inkпЛЛ К rцРeЛЛi, К BloomielНtяl ereН  sгяfoРКlmКt vesгem КlКpul, Кmelв 
szerint a sгó a legkisebb nyelЯi egység (sгabad forma), amely mondat lehet (de hoггá 
kell tennünk: nem köteleг , hogy mondat lehessen!), vКРвis Кmelв önmКРпЛКn is kцpes 
kommunikпМiяs funkМiяt Лetölteni, Кmelв КlkКlmКs КrrК, СoРв (Кkпr eРвmКРпЛКn is) 
kifejeггe цs МцlЛК juttКssК К köгlцsi sгпnНцkot (vö. Kпrolв 1970. 16; ε. KorМСmпros 
1999–β000. 18). – Esгerint teСпt К sгя (sгяКlКk) К monНКt potenМiпlis minimumК, mi-
nimális szintaktikai egység, amely önálló megnyilatkoгást képes (de nem „köteles”!) 
alkotni. – Eггel a kiegésгítéssel aгokat a sгaЯakat (sгófajokba tartoгó sгaЯakat) is be-
Яontuk a sгó fogalmába, amelyek nem lehetnek önálló mondatok. Ilвenek f leР К РrКm-
mКtikКi sгКvКk köгül kerülnek ki. Persгe eг is vitКtСКtя kцrНцs. δeСet-e önпllя monНКt 
pцlНпul „К” nцvutя, „К” köt sгя, „К” seРцНiРe? Tipikusan nem. Az 1.1. fejezet végén 
tКlпlСКtя renНsгereгцsemЛen erre К tipikussпРrК utКlok. AlkКlmilКР uРвКnis minНen sгя 
használható mondatként (Kati moгiba megy. – лsς [Ennek töЛЛfцle prКРmКtikКi jelen-
tцse is leСet.] A könyЯ alatt Яagy fölött Яan a kulcsς – Alatt. (Bakró Marianne-nak kö-
sгönöm, СoРв erre felСívtК К iРвelmemet.) TКlпn МsКk К pКrtikulпk eРв rцsгe nem leСet 
önпllя monНКt, КlkКlmilКР sem. (Eг Кг КlkКlmi СКsгnпlКt tovпЛЛi viгsРпlКtot kívпn.) – A 
konkrцt elemгцsЛen sokКt seРítenek Кгok К kritцriumok, viгsРпlКtok, mяНsгerek, Кme-
lвeket ÁРoston εiСпlв (197Ő, 199γ), mКjН Kenesei Istvпn КlkКlmКгott (β000К, β000Л).

IНцггük mцР Kelemen Jягsef sok sгempontot iРвelemЛe vev  sгяНeiníМiяjпt Кг 
лrtelmeг  sгяtпrЛяl: К sгя „К nвelvnek tКРolt СКnРokЛяl пllя s önпllяnКk tekintett, leР-
kiseЛЛ olвКn eРвsцРe, ill. ennek tolНКlцkokkКl ellпtott КlКkjК (mint vКlКmelв sгöveРnek 
része), amely valamely dolgot vagy róla alkotott fogalmat jelöl, vagy a mondat tagjai 
köгt lev  visгonвt jelгi, ill. К monНКt цrtelmцt пrnвКljК, mяНosítjК” (лrtSг. VI. γββ–6). 
– IРКгК vКn ÁРoston εiСпlвnКk (199γ. 11Ő–ő), Кmikor eгt „körülmцnвesen preМíг”, 
„lelkiismeretesen össгeЛonвolított” meРСКtпroгпsnКk min síti. VКlяЛКn nКРвon körül-
tekint , mцРsem fцrnek Лele К tipikusКn nem „önпllяnКk tekintett” sгКvКink (pl. mögött, 
mögötti, sгemű), s nem fцrnek Лele К nemМsКk СКnРokЛяl, СКnem eРвetlen СКnРЛяl пllя 
szavaink sem (a, , e, ó, s, á).

Ha elfogadjuk, hogy a szó valamiféle önálló „egység”, akkor az a kérdés merül föl, 
СoРв minek Кг eРвsцРe: К nвelvц-e, vКРв К ЛesгцНц? AЛЛКn eРвetцrtцs vКn К sгКkiroНК-
lomЛКn, СoРв sгя К ЛesгцНЛen is vКn, meР К nвelvЛen is, МsКk mпst jelent К kцt sгfцrпЛКn 
vКlя цrtelmeгцs. A sгя К viгsРпlКt sгпmпrК К monНКtЛКn, К sгöveРЛen vКn КНvК, ottКni 
el forНulпsКiЛКn lцteгik, s e reКliгпМiяkЛяl elvonvК ismerjük fel К leбцmпt, Кгt К sгяt, 
Кmelв К lКnРue-nКk, К nвelvnek Кг eРвsцРe; leбikКi eРвsцР. A leбцmК teСпt КЛsгtrКkМiя.

A rцРeЛЛi inn sгКkiroНКlomЛяl AСlmКn цs AirilК nвomпn Penttilт foРlКlkoгott К 
sгя цs К sгКvКk renНsгereгцsцnek proЛlemКtikпjпvКl. A „sгя”-nКk Спromfцle foРКlmпt 
különítette el: К sгяel forНulпst, К sгяКlКkot цs К (sгяtпri) sгяt, s ennek meРfelel en 
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КlКkítottК ki К inn nвelv sгяfКji renНsгerцt (Penttilт 19ő7). PКpp Istvпn К inn sгяfКji 
kutКtпs f  irпnвКit ЛemutКtvК (1961. Ő9–67) цrtцkeli Penttilт újítя munkпjпt. Eггel К 
СпrmКssпРРКl mпsСol is tКlпlkoгunk, pцlНпul δinke–NussЛКumer–PortmКnn 1996. 71 
(vö. mцР: εКttСeаs 197Ő. β0–γ6).

Nпlunk Berrпr Jolпn (198β. 7–γβ), mКjН RпМг EnНre (198ő. βő8–66), Кгutпn Kesг-
ler BorЛпlК (199ő. β9γ–γ08) РonНoltК tovпЛЛ eгt К kцrНцst, К sгяfoРКlmКt К sгКvКk osг-
tпlвoгпsпnКk К proЛlemКtikпjпvКl kieРцsгítve. A „sгя” Penttilт-fцle Спrom jelentцsцnek 
meРkülönЛöгtetцsцЛen eРвetцrtenek. ÍРв цrtelmeгi цs sгпmoljК К sгКvКkКt A sгófajtan 
alapjai Мímű könвvцЛen WКМСК BКlпгs is (β000. 6).

Ha a sгóel fordulásЛяl vonjuk el – nвelvtКni elemгцssel – К lexémát (К leбikКi 
sгяt), Кkkor eгt К műveletet forНítvК is meРfoРКlmКгСКtjuk: К sгяel forНulпsok К leбцmК 
megvalósulásai, realizációi, reprezentánsai.

A harmadik, általunk is használt szófogalom a sгóalak, amelyet kétféleképpen fog-
СКtunk fel: – 1. Aг eРвik felfoРпs sгerint К sгяКlКkok jelekkel, rКРokkКl (inleбiяs tolНК-
lцkokkКl) ellпtott „sгКvКk”, tövek, eгek morfolяРiКi vпltoгКtКi; К sгяКlКkok pКrКНiРmпt 
КlkotnКk. Eг К felfoРпs sгяКlКkrяl МsКk tolНКlцkolСКtя (inleбiяs tolНКlцkokКt felvenni 
kцpes) sгКvКk (leбцmпk [ill. tövek]) esetцЛen Лesгцl. Aг íРв nem tolНКlцkolСКtя sгК-
vaknak eszerint nincsenek szóalakjaik, így például a határozószóval (tipikusan) és a 
visгonвsгяkkКl (meР nцСпnв eРвцЛ sгяМsoporttКl) kКpМsolКtЛКn nem ЛesгцlСetünk sгя-
КlКkokrяl. (A НolРoгКt nвelvtörtцneti elemг  rцsгцЛen f kцnt eгekr l К sok sгempont-
Ляl proЛlemКtikus sгяfКjokrяl lesг sгя.) Bпr, mпr most meРjeРвгem, СК К СКtпroгяsгяvп 
vпlпs (Кmi К leбikКliгпМiяnКk Кг КНverЛiКliгпМiяs esete) vКРв К nцvutяvп vпlпs (Кmi К 
leбikКliгпМiяnКk Кг Кг esete, Кmelв eРвúttКl РrКmmКtikКliгпМiя is) t  + rКР meРsгilпr-
НulпsК rцvцn törtцnik, Кkkor sгяКlКk vпlik leбцmпvп, цs Лiгonв soksгor türelmes viгs-
РпlКtot iРцnвel (sok sгöveРЛeli sгяel forНulпs viгsРпlКtпt iРцnвli) КnnКk meРпllКpítпsК, 
СoРв milвen fпгisЛКn vКn, Сol tКrt К vпltoгпs: sгяКlКk-e mцР (vКlКmilвen rцРi leбцmК 
sгяКlКkjК), vКРв új leбцmК-e mпr? (δotг nвelvtКnпЛКn IsolisierungnКk ’elsгiРetel Нцs’-
nek neveгi Кгt К nвelvi törtцnцst, melвnek sorпn eРв pКrКНiРmпЛяl, eРв sгяosгtпlвЛяl 
vКlя elkülönülцs, kisгКkКНпs meРв vцРЛe, pl. végre ’гuletгt’ КНv. – К suЛlКtivusЛКn пllя 
vég-re ’Кuf НКs EnНe’ КlКkЛяl: 1976. 117). – β. A mпsik felfoРпs sгerint (pl. WКМСК β000. 
18) К nem rКРoгСКtя sгКvКk (leбцmпk) is felfoРСКtяk sгяКlКkoknКk, КггКl К meРjeРвгцs-
sel, hogy ezek olyan szavak, amelyek egyetlen szóalakkal rendelkeznek: Mikor indulsz? 
Tüstént. [tüstént]. – Eljössz? Talán. [talán]. Sгerintem is íРв Мцlsгerű felfoРni К sгяКlК-
kot. De WКМСК BКlпгsnКk КССoг К vцlemцnвцСeг mпr nem tuНok МsКtlКkoгni, Кmelв sгe-
rint МsКk olвКn sгКvКknКk leСet sгяКlКkjuk, Кmelвek önmКРukЛКn monНКtКlkotпsrК kц-
pesek. A sгerг  КlпЛЛi meРfoРКlmКгпsК uРвКnis eгt jelenti: „HК teСпt eРв sгeРmentum 
önпllя monНКtkцnt el forНulСКt, Кkkor sгяКlКk, Кmelв vКРв a) eРв leбцmпnКk egyetlen 
formája, vagy b) eРв leбцmК leСetsцРes formпinКk egyike” (WКМСК β000. 18). – Aг iРКг, 
СoРв К pцlНпkЛКn sгerepl  СКtпroгяsгя (tüstént) és módosítószó (talán) lehet önálló 
monНКt, К mяНosítяsгяn kívüli visгonвsгяk (nцvel , nцvutя, nцvutяmellцknцv, köt -
sгя, pКrtikulК, seРцНiРe) КгonЛКn (tipikus esetЛen) nem leСetnek önпllяКn monНКtok. 
Aг iРeköt k külön kцrНцskört КlkotnКk, rяluk kцs ЛЛ lesг sгя. PeНiР Кгok is sгКvКk, 
olyan szavak, amelyek nem toldalékolhatók, tehát csak egyetlen formájuk, szóalakjuk 
vКn. – лn К sгяКlКkot Кг els  цs К mпsoНik felfoРпs eРвesítцsцvel úРв foРom fel, СoРв 
sгяКlКknКk tekintem minН К tolНКlцkolСКtя sгКvКk (leбцmпk) eРвes morfolяРiКi КlКkjКit 
(К гцrя morfцmпs КlКpКlКkot is Лeleцrtve), mind a nem toldalékolható szavak egyetlen 
alakját, akár képes ez önálló mondatként funkcionálni, akár nem.
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EЛЛen К rцsгЛen röviНen К mКРвКr nвelv КlКpvet  leбikКi eРвsцРeinek, leбцmпinКk 
К leРlцnвeРeseЛЛ КlКki цs funkМionпlis tulКjНonsпРКit tekintem пt. El sгör КrrК prяЛпlok 
felelni, СoРв mi К sгя, illetve mi sгя К mКРвКrЛКn? εit tekintünk külön sгяnКk? εeННiР 
terjed a szó egysége?

A sгöveРЛeli sгКvКk elkülönítцse nem könnвű felКНКt. εeРfoРКlmКгСКtjuk úРв, СoРв 
önпllя sгя „Кг Кг össгefüРР  СКnРsor, melвet eРв sгomsгцНos СКnРsortяl elkülönítve 
írtunk le” (ÁРoston 199γ. 1őő); eЛЛen К СКnРгпs цs К leírпs sгempontjК is цrvцnвesül. 
UРвКnis Кгцrt írunk vКlКmit eРвЛe, mert eРв sгя; eг Кг össгetett sгКvКkКt is ЛevonjК К 
szavak közé. Viszont a Kovács János-féle személynév nem tulajdonnév, hanem tulaj-
Нonnevek kКpМsolКtК: eРв МsКlпНnцvц цs eРв keresгtnцvц, teСпt kцt sгяЛяl пllя sгerkeгet 
(a toldalékoláskor az egész szerkezet szolgál alapként, azaz az egész szerkezetet tolda-
lцkoljuk). A nвelvtКnЛКn К Kossuth utca sem eРв sгя, СКnem kett  (К nцvtКnЛКn leСet 
„tulajdonnév”): egy tulajdonnév és egy köznév kapcsolata. Az olyan kifejezések, mint 
egy és felet, három és félsгer, mind a ketten szintén nem szavak (így szófajukról sem 
ЛesгцlСetünk), СКnem sгerkeгetek (rпКНпsul tolНКlцkolt sгerkeгetek). ÁРoston Кmellett 
foРlКl пllпst, СoРв „КСпnв különírt mКРвКr nвelvi elem [vКn К sгöveРЛen], Кnnвi sгя, цs 
annyi szófajesély” (1993. 155).

WКМСК BКlпгs formпlis esгköгökkel köгelít К sгКvКk sгöveРЛeli elkülönítцsцСeг. 
A sгя sгerkeгetцt viгsРпljК, НisгtriЛúМiяs mяНsгerrel. εeРпllКpítjК: Кг К monНКtЛeli 
eРвsцР, Кmelв vпltoгtКtСКtjК Сelвцt, sorrenНjцt К monНКtЛКn, Кг sгя. A sгя Лels  sгerke-
гetцt Кlkotя morfцmпk visгont nem Мserцl НСetnek fel. IРКг. A sгКvКk eРвmпstяl vКlя 
elСКtпrolпsпnКk esгköгei köгц (Siptпr 1998. γ0β–γ. nвomпn) К СКnРrenН цrvцnвesülцsцt 
is felvesгi: „A mКРвКrЛКn Кг eРв sгяСoг tКrtoгпst tКnúsítjК Кг Кгonos СКnРrenНűsцР, 
СКnРtКni illesгkeНцs is – К СКnРrenН össгetКrtjК цs sгцttКrtjК К sгКvКkКt: A sгoknya Ţ ρ 
fekete. A rékli Ţ ρ tarka” (WКМСК β000. 1β). Eг is leСet persгe eРв Кг esгköгök köгül, Нe 
meРint vКn, Кmit kirekesгt; nem seРít pцlНпul Кг olвКn össгetett sгКvКk sгяkцnt vКlя elСК-
tпrolпsпЛКn, КСol Кг el tКР pКlКtпlis, Кг utяtКР peНiР velпris СКnРrenНű (vКРв forНítvК), pl. 
sгékláb, sem Кг olвКn össгetцtelek esetцЛen, КmelвekЛen Кг el tКР цs Кг utяtКР Кгonos 
СКnРrenНű, pl. sótartó, mennydörög, és különösen nem a szó és a szószerkezet elhatá-
rolпsпЛКn. – TovпЛЛi kritцriumkцnt Сelвesen пllКpítjК meР, СoРв К t morfцmК tipikusКn 
szóalakot kezd, a ragmorféma tipikusan szóalakot zár. Ahol ragmorféma van, mindenütt 
sгяvцР vКn, КСol СКnРsúlв цs t morfцmК els  sгяtКРjК vКn, ott К sгя els  sгяtКРjпvКl 
vКn НolРunk” (WКМСК β000. β6). Eг МsКk К foРКlomsгяkrК цrvцnвes, pцlНпit is КЛЛяl К 
körЛ l СoггК: „képtelenségeket, kiadványaikban, látogatóinkkal, mértéktelenül” (26). 
Az ún. viszonyszók megint kimaradnak.

A ’leбцmК’ цrtelmű sгя elkülönítцse sem proЛlцmКmentes. Eгt К „sгяt” К kцt 
„sгomsгцНos” nвelvi eРвsцРt l: К morfцmпtяl цs К sгяsгerkeгett l kell elkülöníteni. – A 
sгяt К morfцmпtяl Кг különЛöгteti meР, СoРв К sгя (sгяКlКk) КlkotСКt monНКtot, цs íРв 
megnyilatkozást, a morféma viszont nem. A szónak a morfémától való elhatárolására 
Кг К min sítцs is КlkКlmКs, СoРв К sгКvКk eРвrцsгt „minimпlis sгКЛКН formпk”, mпs-
rцsгt Кгok К fonцmКsorok, „Кmelвeket Кг íРв meРСКtпroгott minimпlis sгКЛКН formпk 
vпlКsгtСКtnКk el mпs sгКЛКН formпktяl” (Kenesei β000К. 79). Eг К meРСКtпroгпs К ko-
rпЛЛКn leírt ,,morfolяРiКi” цs „sгintКktikКi sгя” kritцriumКit eРвesíti, цs Кгt is jelenti, 
СoРв Лiгonвos morfцmКkКpМsolКtok К monНКt különЛöг  poгíМiяiЛКn eРвütt mКrКНnКk 
(„együttmozgathatóság”), valamint az alkotóelemek sorrendje nem változik („megsza-
kítСКtКtlКnsпР”). Kпlmпn–Trяn (β00ő. 70) К sгя foРКlmпt К Лesгцl k intuitív sгяfoРКl-
mпvКl össгevetСet leР úРв foРКlmКггК meР, СoРв „К sгя olвКn eРвsцР, Кmelв nem 
minНiР uРвКnolвКn kКteРяriпjú morfцmпk sгomsгцНsпРпЛКn jelenik meР”.
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Kenesei meРСКtпroгпsК f leР КгokrК К sгКvКkrК, sгяfКjokrК цrvцnвes, Кmelвek önmК-
РukЛКn is monНКtrцsгek leСetnek: iРe, iРenцv, f nцv, mellцknцv, sгпmnцv, nцvmпs, СКtпro-
гяsгя. Aг ún. visгonвsгяkrК visгont nem, vКРв МsКk Лiгonвos meРsгorítпsokkКl цrvцnвes.

Az igekötő pцlНпul visгonвsгя, Нe mint össгetцteli el tКР elvпlСКt iРцjцt l: Кг iРe 
utпnrК is kerülСet, Кг iРeköt  цs Кг iРe köгц mпs sгя, ill. töЛЛ sгя, КгКг sгКЛКН formК is 
ЛelцpСet, s t Кг iРeköt  önпllя monНКtkцnt is пllСКt: Eljössz? El. Hová mész? Fel. (Az 
iРeköt s iРe kцpгett КlКkjКiЛКn КгonЛКn Кг iРeköt  nem önпllя sгя: beЯétel, kirándulás, 
mert nem vпlСКt el К kцpг s iРцt l; Kenesei β000К. 8γ.)

A névelő visгont (pцlНпul) „nem sгКЛКН [teСпt kötött] formК: nem КlkotСКt önпllя 
meРnвilКtkoгпst, mцРis sгяnКk [mцРpeНiР füРРetlen sгяnКk] sгпmít, mert köгötte цs Кг 
t meРel г  ..., illetve követ  sгКЛКН formК … köгött minНiР el forНulСКt eРв tovпЛЛi 

sгКЛКН formК, КгКг önпllя sгя. …[Pl.] a megsгokotthoг képest rendkíЯül ritkán túlságo-
san lassú kutya” (Kenesei 2000a. 80).

Aг eННiР tпrРвКlt sгКЛКН formпkkКl (К fenti meРsгorítпsokkКl iНe vont iРeköt -
vel, vКlКmint К nцvel vel) sгemЛen К sгКvКk (sгяfКjok) mпsik rцsгe kötött, önmКРuk-
ЛКn nem КlkКlmКsКk monНКtКlkotпsrК. Eгeket К sгКvКkКt (eРвes, mпs sгяfКjЛК tКrtoгя 
sгКvКkkКl eРвütt) ÁРoston εiСпlв viгsРпltК el sгör, цs függ sгónКk neveгte el ket. 
A mКРвКr nвelvцsгek II. nemгetköгi konРressгusпn, 197Ő-Лen úРв foРКlmКгott, СoРв 
Кг пltКlК felsorolt típusokКt „Рвűjt nцvvel neveггük eРвel re függ sгónak” (Ágoston 
197Ő. Őő). Eг К sгКkkifejeгцs КгяtК Лevonult К nвelvцsгeti terminolяРiпЛК. De mi min-
Нen tКrtoгik К füРР sгяk körцЛe? εilвen sгempontЛяl цs mit l füРРenek К füРР sгяk? 
лs milвen er ssцРű eг К füРРцs?

A szócsoportok (szófajok) közül ilyen a névutó (belépés után) és a névutómel-
léknév (belépés utáni). A nцvutяk köгül К „füРРцs” МsКk Кг ún. eРвsгerű nцvutяkrК 
vonКtkoгik, Кг ún. rКРvonгяkrК nem. Eг utяЛЛiКk uРвКnis „nem kötött renНűek, eгцrt 
nem sorolСКtjuk iНe ket”: túl aг erd n (Ágoston 1974. 48). A mögött típusú eРвsгerű 
nцvutяkkКl kКpМsolКtЛКn is felСívjК К iРвelmet КrrК, СoРв К nцvutяs sгerkeгet „felЛont-
СКtя sгКЛКН sгяrenНű Лirtokos sгerkeгetre, s ilвenkor sгintКРmКkeгНцsre is КlkКlmКs 
(mögötte a háznak)” (48). Hozzátehetjük, hogy ez a szerkesztésmód ma viszonylag ritka, 
КrМСКikus, К nвelvi sгtenНerНnek nem rцsгe. Aг eРвsгerű nцvutяk körцЛen К füРРцs 
teСпt visгonвlКР er s.

A nцvutяmellцknevek mцР „füРР ЛЛek”: el ttük пllя nцvsгяjuktяl nem tпvoloНnКk 
el. (Eгek К prototipikus füРР sгяk.) Eг цrtСet , СК tuНjuk, СoРвКn keletkeгtek: К ház 
mögött típusú névutós szerkezethez mint szerkezethez járult az -i kцpг . S t: К rКРvonгя 
nцvutяs sгerkeгetekЛ l is keletkeгtek -i kцpг s sгerkeгetek: (erd n túl)+-i → (erd n) 
túli, eЛЛ l követkeг en К rКРvonгя nцvutяk -i kцpг s КlКkjКi is kötöttek, eгek is füРР -
sгяk (ÁРoston 197Ő. Ő7; vö. SeЛestвцn 196ő. βγ8).

A füРР sгяk köгц sorol mцР ÁРoston olвКn elemeket, Кmelвek Лiгonвos sгerkeгe-
tek eРвik, f kцnt mпsoНik tКРjКi. Eгek sгяfКjilКР különЛöг  (Нe f kцnt mellцknцvi) je-
gyeket mutatnak. Olyanokat sorol ide, mint például a kék sгemű gyerek szerkezet sгemű 
tКРjК; К sгemű teСпt önпllя sгя, önпllя monНКtrцsг (min sцРjelг  Л víti). „A leРtisгtпЛЛ 
típusú füРР sгя” (Ő7). A fokjelet К Л vítmцnв vesгi fel (kékebb sгemű): válhat összeté-
tellé: jóhisгemű. – FüРР sгяkцnt mutКtjК Лe ÁРoston Кг -s kцpг s mellцknevek eРвik 
alcsoportját, az éves típusút (fehér ruhás kislány) és az -i kцpг s mellцknevek eРвik 
alcsoportját, az évi típusút (általános iskolai oktatás). (Az -s meg az -i kцpг s mellцk-
nevek töЛЛsцРe КгonЛКn sгКЛКН formК, füРРetlen sгя: félnapos, félnapi). – A füРР sгяk 
közé tartoznak egyes melléknévi igenevek: Яaló, (kéгnél) leЯ , kiseЛЛ füРР sгяi inten-
zitással a folyó, történ , Яonatkoгó, álló stЛ., К hárommázsányi szerkezet második tagja.
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A füРР sгяk пltКlпnos jellemг jekцnt К kцtolНКli kКpМsolяцrtцket neveгi meР: kék 
sгemű gyerek. EЛЛ l К ЛКl olНКli Кг er seЛЛ. Err l Кгt monНjК, СoРв „sгinte sгяtпri цr-
tцkű eг Кг össгetКrtoгпs” (Ő9). S itt Кг össгetцtellц vпlпs, К leбikКliгпlяНпs proЛlцmпjК 
elé kerülünk (a jóhisгemű összetétel lett, a piros húsú [paprika] pedig nem), de ennek 
tovпЛЛi fejteРetцsцЛe nem ЛoМsпtkoгom. A füРР sгяk pusгtК joЛЛ olНКli kКpМsolяНпsК 
nem jellemг  (ninМsenek sгemű gyerekek és melletti házak); (vö. ÁРoston 197Ő. Ő9).

ÁРoston Кг пltКlК ЛemutКtott füРР sгяk viselkeНцsцЛ l Кгt К követkeгtetцst vonjК 
le, СoРв eгeket К „morfцmКtípusokКt” – mivel „jelentцstКni цs monНКttКni jпrulцkossпРuk 
nвilvпnvКlя” (Ő9) – К morfцmпk цs К sгКvКk, К sгКЛКН цs К kötött morfцmпk köгött 
(’inter’) СelвeгСetnцnk el. Persгe МsКk visгonвlКРosКn eРвsцРes sгяМsoport leСetne, 
Сisгen köгös tulКjНonsпРКik mellett eltцr  tulКjНonsпРКik is vКnnКk, f leР К füРР sцР 
intenzitása és állandósultsága.

A nцvutяСoг цs К nцvutяmellцknцvСeг СКsonlяКn füРР sгяnКk min sítСetjük Кг 
iРei pКrКНiРmК jöv  iНejű цs К feltцteles mяН múlt iНejű КlКkjпt lцtreСoгя fog és volna 
segédigét is. A fog ragozódik (ahogy a névutómelléknév is toldalékolható: [háború] 
utániakat), a volna pedig nem (ahogy a névutó sem).

εi К Сelвгet К füРР sцР–füРРetlensцР sгempontjпЛяl К kötőszóvКl? Eг is proЛ-
lemКtikus sгяМsoport. ÁltКlпЛКn eгt is kötött formпnКk kell tekintenünk, Сisгen nem 
állhat önálló megnyilatkozásként. (Kenesei említ egy olyan példát, a de szót, amely 
КНСКtя kцrН  monНКtrК, iРenl  vпlКsгkцnt: (Nem jössг elς) De. S hozzáteszi: „ha ugyan 
ez ugyanaz a de, mint К köt sгя” (β000К. 89). Sгerintem nem köt sгя, СКnem monНКtsгя 
vКРв mяНosítяsгя, Кttяl füРР en, milвen mКРвКr sгяfКji renНsгerrel НolРoгunk. A de-
hogynem is пllСКt Сelвette, Кmire nвilvпn nem monНСКtjuk, СoРв köt sгя. – TeСпt К 
köt sгя is К füРР sгяk МsoportjпЛК tКrtoгСКt. (ÁРoston nem soroltК oНК.) Kenesei viгs-
РпlКtК КlКpjпn „К mellцrenНelцsprяЛпt uРвКnúРв, mint К töЛЛi füРР sгя, МsКk Кг eРвik 
irпnвЛяl пlljпk ki: uРвКnis К monНКtok, КmelвekСeг köt Нnek, minНiР követik ket” 
(β000К. 90; e prяЛК rцsгleteir l l. ott).

A viszonyszók köгött – К rцsгletes elemгцsЛen – mцР mКjН К módosítószókról 
és a partikulákrяl lesг sгя. A mяНosítяsгяk sгКЛКН formпk, füРРetlen sгКvКk, önпllя 
monНКtКlkotпsrК kцpesek. A pКrtikulпk К sгКЛКНsпР–kötöttsцР, К füРРetlensцР–füРР sцР 
sгempontjпЛяl mцР viгsРпlКtot iРцnвelnek (erre К rцsгletes törtцneti elemгцsЛen tцrek 
ki). – A foРКlomsгяk цs К visгonвsгяk utпn К СКrmКНik nКРв sгяfКjМsoportkцnt Кг indu-
latszókat fogom említeni, de ezek részletes elemzése nem lesz dolgozatom tárgya. De 
mivel monНКt-, ill. meРnвilКtkoгпs-КlkotпsrК kцpes sгКЛКН formпk, füРРetlen sгяknКk/ 
sгКvКknКk tekintСet k. IРКг, СoРв nem „visгonвul” mпs sгяfКjСoг (Kenesei eгцrt nem 
is tekinti szófajnak), de szó, és szerintem minden szónak van szófaja, így az indulatszó-
nКk neveгett sгКvКknКk is (цs forНítvК is: sгяfКjК МsКk К sгяnКk vКn). De err l К követ-
keг  fejeгetЛen lesг röviНen sгя.

Aг elmonНottКk КlКpjпn К sгКvКkКt, Кг eРвes sгяfКjokЛК tКrtoгя sгКvКkКt – КlКkjuk цs 
funkciójuk szerint, tipikus viselkedésük alapján – К követkeг  renНsгerЛe foРlКlСКtjuk:
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1. ábra
A szó típusai alak és funkció szerint

 sгКЛКН formК kötött formК
 (eРвúttКl) füРРetlen sгя (eРвúttКl) füРР sгя

 mondatalkotásra (tipikusan) képes mondatalkotásra (tipikusan) nem képes

átmenet
néЯel

független szó, ugyanakkor:
    – kötött formК
    – monНКtКlkotпsrК nem kцpes

önálló mondatrész nem önálló mondatrész  nem önálló mondatrész
 ige igeköt  néЯutó 
 igenéЯ módosítósгó néЯutómelléknéЯ
 f néЯ indulatsгó köt sгó
 melléknéЯ  partikula
 számnév  segédigék
 néЯmás  egyes melléknéЯi altípusok
 határoгósгó 

(εКРвКr sгяfКjtörtцnet. ArРumentum KiКНя, BuНКpest, β011. 1γ–βŐ)
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— Aг iРeköt k. In: Benk  δorпnН f sгerk., A magyar nyelЯ történeti nyelЯtana. I. A ko-
rai ómagyar kor és el гményei. AkКНцmiКi KiКНя, BuНКpest, 1991. Őγγ–ŐŐ1.

1992.

— A СКtпroгяsгяk. In: Benk  δorпnН f sгerk., A magyar nyelЯ történeti nyelЯtana. II/1. 
A kései ómagyar kor. Morfematika. AkКНцmiКi KiКНя, BuНКpest, 199β. ő70–661.

— Aг iРeköt k. In: Benk  δorпnН f sгerk., A magyar nyelv történeti nyelvtana. II/1. 
A kései ómagyar kor. Morfematika. AkКНцmiКi KiКНя, BuНКpest, 199β. 66β–69ő.

— A СКtпroгяsгяk foРКlmпnКk КlКkulпsК els  nвelvtКnКinktяl nКpjКinkiР. In: Kesгler 
BorЛпlК sгerk., Újabb fejeгetek a magyar leíró nyelЯtan köréb l. Tankönyvkiadó, 
BuНКpest, 199β: 170–196.

— A СКtпroгяsгя-renНsгer fejl Нцsцnek f  jellemг i. In: Kesгler BorЛпlК sгerk., Újabb 
fejeгetek a magyar leíró nyelЯtan köréb l. TКnkönвvkiКНя, BuНКpest, 199β. 197–β18.

— A nцvmпsi СКtпroгяsгяk jelentцsvпltoгпsпnКk eРв típusпrяl. In: P. Derцkв – T. Riese – 
Sг. BКkrя-NКРв εКriКnne – HКjНú Pцter sгerk., Festschrift für Károly Rédei гum 60. 
Geburtstag. StuНiК UrКliМК 6. Wien–BuНКpest, 199β. γγ7–γŐβ.

— XX. sгпгКН vцРi МsпnРяmКРвКr írпs. In: BКlпгs GцгК – SelmeМгi KovпМs AttilК sгerk., 
Nép – nyelЯ. Tanulmányok Fülöp Lajos 60. sгületésnapjára. BuНКpest, 199β. 1ő–β0.

— „A mКРвКr nвelvet írni keгНik”. A СКnРjelölцs neСцгsцРei МsпnРяmКРвКr levelekЛen. 
Magyar Nyelv 88. 199β. ő6–7β.

— A határozószók funkcionális csoportjai és jelentésváltozási típusai az ómagyar kor 
végéig. Magyar Nyelv 88. 199β: γ8ő–γ98.

— Szempontok egy szócsoport nagyságának megállapításához. In: Kozocsa Sándor 
GцгК – δКМгkя KrisгtinК sгerk., EmlékkönyЯ Rácг Endre hetЯenedik sгületésnapjára. 
EδTE BTK εКi εКРвКr Nвelvi TКnsгцk, BuНКpest, 199β. 171–17ő.

1993.

— A kölcsön és társai. In: Kozocsa Sándor Géza szerk., Emlékkönyv Fábián Pál het-
Яenedik sгületésnapjára. ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék, Budapest, 1993. 
199–β0ő.
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— HКjНú εiСпlв 60 цves. In: HeРeНűs AttilК – δКМгkя KrisгtinК – PКpp δКjos. sгerk., 
10γ tanulmány Hajdú Mihály 60. sгületésnapjára. NцvtКni лrtesít  1ő. 199γ: 9–17.

1994.

— Nyelvünk élete. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1994. 120 lap.

1995.

— A iРurК etвmoloРiМК kutКtпsпnКk törtцnetцЛ l. In: δКМгkя KrisгtinК sгerk., Emlék-
könyЯ Sгathmári IstЯán hetЯenedik sгületésnapjára. ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi 
TКnsгцk, BuНКpest, 199ő. β87–β9β.

— A iРurК etвmoloРiМК цrtelmeгцsцnek цs renНsгereгцsцnek kцrНцsцСeг. Magyar Nyelv-
r 119. 199ő: őβ–61.

— A nyelvtörténet mint a nyelvi tudat gazdagításának forrása. In: Szende Aladár szerk., 
AnyanyelЯi neЯelés – emberneЯelés. Orsгágos AnyanyelЯ-oktatási Napok. Eger. 199Ő. 
júl. Ő–ι. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 198. Budapest, 1995. 
β6γ–β70.

— A iРurК etвmoloРiМК típusКi. Magyar Nyelv 91. 199ő: Ő11–Őβ0.

1996.

— Ein ungarisches Sprachdenkmal aus dem Jahre 1433. Finnisch-Ugrische Mitteilungen 
β0. 1996: 8γ–89.

— A rцРi цs Кг új СКrМК К nвelv цletцЛen. In: V. RКisг RягsК sгerk., Anyanyelv és iskola 
aг eгredfordulón. (XII. AnyanyelЯ-oktatási Napok, Eger, 1996.). A Magyar Nyelvtu-
Нomпnвi TпrsКsпР KiКНvпnвКi β07. 1996. 6γ–66 

— Verses imпНsпР 1Őγγ-Ляl [I. rцsг]. Magyar NyelЯ r 1β0. 1996: Őő8–Ő68.

1997.

— Első magвar nвelvű verses imádságunk. A Laskai Sorok (1433). Universitas Kiadó, 
Budapest, 1997. 174 lap.

— Gegő Elek: Népoktató (1840). A sгöveРet kiКНпsrК el kцsгítette, К tКnulmпnвt цs К 
jeРвгeteket írtК D. εпtКi εпriК. OrsгпРos PeНКРяРiКi Könвvtпr цs εúгeum, BuНК-
pest, 1997.

— Verses imпНsпР 1Őγγ-Ляl [II. rцsг]. Magyar NyelЯ r 1β1. 1997: 76–86.
— εКРвКr vers 1Őγγ-Ляl. Studia in honorem Stephani Nyomárkay. Hungaro-Slavica 

1977. EδTE, BuНКpest, 1997: 19Ő–198.

1998.

— Aг КlКk цs К funkМiя visгonвпnКk kцrНцsцСeг. In: HКjНú εiСпlв – Kesгler BorЛпlК 
szerk., EmlékkönyЯ Abaffy Erгsébet ι0. sгületésnapjára. ELTE Magyar Nyelvtörté-
neti цs NвelvjпrпstКni TКnsгцke, BuНКpest, 1998. 1Ő0–1Őβ.
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— Die funktionКlen Gruppen unН Нie Tвpen Нer BeНeutunРsverтnНerunР von AНverЛien 
Лis EnНe Нer EpoМСe Нes AltunРКrisМСen. Acta Linguistica Hungarica Vol. 45. (3−4) 
1998: 311−334.

— Rendszer és változás. In: Zoltán András szerk., NyelЯ, stílus, irodalom. Kösгönt  könyЯ 
Péter Mihály ι0. sгületésnapjára. Budapest, 1998. 389−392.

1999.

— εКРвКr sгяfКjtörtцneti vпгlКt. In: KuРler NяrК – δenРвel KlпrК sгerk., Ember és 
nyelv. Tanulmánykötet Keszler Borbála tiszteletére. ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi 
Tanszék, Budapest, 1999. 241−244.

— A névutó rokonsága. In: Hoffmann István − εeг  AnНrпs − Nyirkos István szerk., 
Kösгönt  könyЯ Sebestyén Árpád ι0. sгületésnapjára. Magyar Nyelvjárások 37. 
1999: 135−142.

— KöгцpmКРвКr kori sгяfКjtörtцneti kцrНцsek. In: HКjНú εiСпlв – HeРeНűs AttilК sгerk., 
Tanulmányok Meг  András 60. sгületésnapjára. NцvtКni лrtesít  β1. 1999: γ77−380.

— A δКskКi Sorok, els  verses imпНsпРunk. In: V. RКisг RягsК – H. VКrРК GвulК sгerk., 
NyelЯi és kommunikációs kultúra aг iskolában. A Magyar Nyelvtudományi Társaság 
Kiadványai 212. 1999. 344−350.

— A névmások története a középmagyar kor végéig. Magyar NyelЯ r 123. 1999: 
438−464.

2000.

— Adalék a moldvai csángómagyarok történetéhez. In: Folklorisгtika β000-ben. Folk-
lór – irodalom – sгemiotika. Tanulmányok Voigt Vilmos 60. sгületésnapjára. ELTE 
BTK, Budapest, 2000. 493−498.

— Vпltoгпsok К köгцpmКРвКr kori iРeköt renНsгerЛen. In: FölНi лvК – GКНпnвi Kпrolв 
szerk., Voб humana. Bolla Kálmán professгor hetЯenedik sгületésnapjára. Budapest, 
β000. β9ő–β99.

— A módosítószó-történet újragondolása. Magyar Nyelvjárások γ8. β000: 97–109.

2001.

— SгяfКj цs sгяКlkotпs. In: Bükв δпsгlя – ForРпМs TКmпs sгerk., A nyelvtörténeti kuta-
tások újabb eredményei II. Magyar és innugor alaktan. β000. oktяЛer βő–β6. SгeРeНi 
TuНomпnвeРвetem εКРвКr Nвelvцsгeti TКnsгцk, SгeРeН, β001. 119–1β9.

2002.

— Első magвar nвelvű verses imádságunk. A Laskai Sorok (1433). β., Л vített kiКНпs. 
Universitas Kiadó, Budapest, 2002. 181 lap.

— Kleine ungarische Sprachgeschichte. Helmut Buske VerlКР, HКmЛurР, β00β. 86 lКp.
— A vКriКЛilitпs цs vпltoгпs nцСпnв esete К mКi mКРвКr nвelvЛen. In: BКlпгs GцгК – A. 

Jпsгя AnnК – Koltяi ÁНпm sгerk., лltet  anyanyelЯünk. Mai nyelЯműЯelésünk el-
mélete és gyakorlata. Írások Grétsy Lásгló ι0. sгületésnapjára. Tinta Könyvkiadó, 
BuНКpest, β00β. γŐβ–γŐ6.
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— A törtцneti sгemlцlet Кг КnвКnвelvi oktКtпsЛКn. In: RКisг RягsК – Zimпnвi ÁrpпН 
szerk., Feladatok és módsгerek aг anyanyelЯi neЯelésben a XXI. sгáгad elején. XIV. 
AnyanyelЯ-oktatási napok. Eger, β001. július 9–1β. A Magyar Nyelvtudományi Tár-
sКsпР KiКНvпnвКi β16. β00β. ŐŐ–ő0.

— A névutók és a névutó-melléknevek története. Magyar NyelЯ r 1β6. β00β: 7β–87.
— A mКРвКr nцvmпsrenНsгer КlКkulпsК 177β utпn. In: GrцМгi-ZsolНos Enik  – KovпМs 

Mária szerk., Kösгönt  kötet B. Gergely Piroska tisгteletére. A Miskolci Egyetem 
εКРвКr NвelvtuНomпnвi TКnsгцke, εiskolМ, β00β. 1ββ–1βő.

2003.

— A sгяfКjvпltпs пltКlпnos kцrНцsei. In: BКkrя-NКРв εКriКnne – RцНei Kпrolв sгerk., 
Ünnepi kötet Honti Lásгló tisгteletére. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 
β00γ. β78–β8Ő.

— A mКРвКr sгяfКjvпltпs f  jellemг i. In: HКjНú εiСпlв – Kesгler BorЛпlК sгerk., Kö-
sгönt  könyЯ Kiss Jen  60. sгületésnapjára. BuНКpest, β00γ: 70–76.

— RКРsгilпrНulпs – leбikКliгпlяНпs. Magyar Nyelvjárások 41. 2003: 409−414.
— εКРвКr sгяfКjtörtцnet. In: Kiss Jen  – PusгtКi FerenМ sгerk., Magyar nyelvtörténet. 

Osiris, BuНКpest, β00γ. β0Ő–βγγ, γ9γ–Őβ9, 6γβ–66β, 7γ9–7ő6, 8βŐ–8γ0.

2004.

— К к я я е е к  я ык . A Szentpétervári Állami Egyetem Kiadója, 
Szentpétervár, 2004. 89 lap.

— A sгяfКjvпltпs К mКРвКrЛКn. Magyar Nyelv 100. β00Ő: Őγ–őβ.
— A Лels  rekonstrukМiя kцrНцsцСeг ( smКРвКr kori sгяfКji vпltoгпsok). In: δКНпnвi 

εпriК – Dцr CsillК – HКttвпr HelРК sгerk., „…még onnét is eljutni túlra…” Nyelvé-
szeti és irodalmi tanulmányok Horváth Katalin tiszteletére. Tinta Könyvkiadó, Bu-
НКpest, β00Ő. 7Ő–79.

— SгяfКjok К РrКmmКtikпЛКn. Magyar NyelЯ r 1β8. β00Ő: Őőβ–Ő6γ.

2005.

— β00 цve sгületett GeР  Elek. Honismeret γγ. β00ő/1: 1Ő–β0.
— Nyelvhasználat és nyelvi változás. Magyartanítás β00ő/1: 16–βŐ.
— SгяfКjvпltпs цs РrКmmКtikКliгпМiя. In: Osгkя BeКtriб – Sipos εпriК sгerk., Uráli 

grammatiгáló. BuНКpesti Urпli εűСelв Ő. εTA NвelvtuНomпnвi Intцгet, BuНКpest, 
β00ő. β1Ő–ββ7.

— A sгяfКjtörtцnet törtцneti proЛlemКtikпjК. Magyar NyelЯ r 1β9. β00ő: Ő9ő–ő09.

2006.

— AlКk, illetve jelentцs. In: εпrtoni AttilК – PКpp KornцliК – Slíг εКriКnn sгerk., 101 
írás Pusztai Ferenc tiszteletére. BuНКpest, ArРumentum, β1–γ1.
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2007.

— A magвar sгófajtörténet általános kérdései. Nyelvtudományi Értekezések 157. Bu-
dapest, 2007. 169 lap.

— Visгonвsгяk komцНiпjК. In: Ben  AttilК – FКгКkКs Emese – SгilпРвi N. SпnНor sгerk., 
NyelЯek és nyelЯЯáltoгatok. Kösгönt  kötet Péntek János tisгteletére. I–II. A SгКЛя T. 
Attila Nyelvi Intézet Kiadványai 4. Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, Kolozs-
vпr, β007. 7Ő–86.

2011. 

— Magвar sгófajtörténet. Argumentum, Budapest, 2011. 399 lap.
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