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EGY FÉL ÉVSZÁZAD

A MAGYAR NYELVTUDO~ÁNY SZOLGÁLATÁBAN

BENKŐ LORÁND HETVENÉVESedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

tIM RE SAM U

Századunkban a magyar nyelvtudománynak mindig voltak olyan je-
les személyiségei, akik kiemelkedő tudományos munkásságukkal, sokrétű és
eredményes tudományszervező tevékenységükkel, tanár- és tudósnemzedé-
kek nevelőjeként sajátos színt képviseltek tudományterületünk arculatán,
jelentős, nemegyszer meghatározó szerepet játszottak koruk tudományos
életében. llyen személyiségeknek tekintem - valóban csak a legjelesebb eket
említve - Simonyi Zsigmondot, Gombocz Zoltánt, Csűry Bálintot, Mészöly
Gedeont, Pais Dezsőt, Bárczi Gézát, Szabó T. Attilát.

Úgy gondolom, hogy a mai magyar nyelvészek idősebb nemzedékéből
elsősorban Benkő Loránd az, akire - a magyar nyelvtudomány kiilőnbőző

területein idestova fél évszázada folytatott sokszínű, ötletekben gazdag, igen
eredményes munkássága alapján - a szakmai közvélemény is "primus in-
ter pares"-ként tekint, és Így - ha az előbb megadott névsort folytatni
kívánnók - elsőként az ő nevét kellene megemlítenünk.

Benkő Loránd 1991 végén, december 19-én lesz hetvenéves. Régi szép
hagyomány a magyar nyelvtudományban, hogy ezt a tekintélyes kort megért
kollégáinkat, barátainkat nyilvánosan is kőszőntjiik folyóiratunk hasábjain.
Az, hogy a hetvenéves Benkő Lorándot egy külön ünnepi kiadvánnyal kő -

szőntik kollégái-barátai-tisztelői, nem példátlan ugyan, de - napjainkban
- viszonylag ritka jelenség. Éppen ezért ennek a kiadványnak a megszűle-
tése nem is tekinthető csupán az említett hagyomány illendő és méltó to-
vább élésének. Több annál: a magyar nyelvészek kiilőnbőző nemzedékeinek
őszinte tiszteletadása egy még távolról sem lezárt, de eredményekben máris
igen gazdag életpályának; sőt bizonyos vonatkozásaiban tudomány történeti
esemény is: Benkő Loránd nyelvtudományi munkássága főbb irányainak,
eredményeinek áttekintése ugyanis nem kevés tanulsággal szolgálhat a szak-
terület idősebb és fiatalabb nemzedéke számára egyaránt.

Benkő Loránd Erdély szülötte. A család helyzete úgy alakult ugyan,
hogy tanitónő édesanyjával már kisgyermek korában Magyarországra kől-
tözött, de szoros kapcsolatai Erdély-ben élő rokonságával, barátaival máig
élően megmaradtak. Öccse, Benkő Samu, az erdélyi magyar művelődéstör-
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IMRE SAMU

ténet elismert kutatója, akit az MTA II. Filozófiai és Történettudományok
Osztálya az Akadémia 1990. évi közgyűlésén választott kiilső tagjáva, ma is
Kolozsvárott él.

Ezek a kapcsolatok azonban nem csupán érzelmi kőtődést jelentenek

Benkő Loránd számára. Abban a döntésben, hogy Szegeden szerzett érett-
ségi bizonyítvánnyal a zsebében a kolozsvári egyetemre iratkozott be, még
- feltehetően - érzelmi okok játszották ugyan a főszerepet, de az erdélyi

magyar nyelv, magyar kultúra iránti elmélyült érdeklődése napjainkig nyo-
mon követhető tudományos munkásságában. Nem említve legkorábbi, még
nyilván kolozsvári indíttatású írásait, amelyek többségükben az Erdélyi Mú-

zeum c. folyóiratban jelentek meg, nyilván az ilyen irányú érdeklődés termé-
kei - többek között - a következő tanulmányok is: "A székelyföldi szláv

eredetű víznevek kérdéséhez" (MNy. XLIV, 95-101); "A bukovinai székelyek
nyelvéről" (Nyr. LXXV, 273-7); "Adalékok a mezőségi a-zás irodalmi nyelvi
jelentkezéséhez" (MNy. LI, 130-4); "Die ungariseho Literatursprache in der
zweiten Hálfte des 18. Jahrhunderts in Siebenbürgen" (Cercetári de Lin-

guistica [Bukarest] II, 97-106); "Adalékok a székelyek korai történetéhez"
(Honismeret 1985/5. 22-9). Es természetesen ő gyűjtötte össze a magyar
nyelvatlasz kérdőíve 1. részének az anyagát a 22 erdélyi kutatóponton.

Benkő Loránd a kolozsvári egyetemen Szabó T. Attila professzor köz-

vetlen tanítványi körébe tartozott. Szoros kapcsolatuk Szabó T. Attila ha-
láláig megmaradt, de a kezdeti tanár-tanítványi viszony rövidesen őszinte
barátsággá mélyült és szélesedett.

A háborús évek végén Benkő Loránd véglegesen Magyarországra köl-
tözött. A Magyarságtudományt Intézetbe, majd az MTA Nyelvtudományi

Intézetébe kapott kinevezést, de kezdettől fogva szoros kapcsolata volt Pais
Dezső professzorral is.

. Egy fiatal kutató tudományos érdeklődési körének kialakulásában-

kialakításában általában meghatározó szerepe van - közvetett és közvetlen
módon egyaránt - a tudományos irányítónak-vezetőnek, a professzornak.

Benkő Loránd tudományos pályája ebben a tekintetben kedvezően alakult.

Rövid időn belől közvetlen, személyes kapcsolatba került a korabeli magyar
nyelvtudomány két kiemelkedő személyiségével: Szabó T. Attilával és Pais

Dezsővel; - sőt Kolozsvárott hallgathatta e korszak talán legszínesebb és

legeredetibb magyar nyelvész tudósának, Mészöly Gedeonnak az előadásait

IS.

Szabó T. Attila is, Pais Dezső is a magyar nyelvtudomány több ága-
zatában végzett igen magas színvonalú kutatómunkát. Tudományos érdek-

lődésük azonban alapvetően más irányú volt, kutatómunkájuk zöme a ma-

gyar nyelvtudomány más-más részterületeire irányult. Úgy vélem, az egyéni-

személyi adottságok mellett ennek is nem kevés szerepe lehetett abban, hogy
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Benkő Loránd tudományos érdeklődése igen széles spektrumú - s ez bizony
eléggé meg is nehezíti 'ennek a tudományos eredményekben igen gazdag élet-
pályának akárcsak egészen vázlatos megrajzolását, áttekintését is.

Benkő Loránd első tudományos közleményei ayxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjöldra jzinév-kuta tá s té-
makörében születtek. Ez jól beleillik abba a nagyszabású tudományos kon-
cepcióba, amelyet Szabó T. Attila alakított ki az élő és a történeti erdé- .
lyi helynévanyag összegyűjtésére. Koncepciójának elvi-módszertani vonat-
kozású részleteit ki is fejtette "Miért és hogyan gyűjtsük a helyneveket?" c.,
még az impériumváltozás előtt készült tanulmányában (Népművelési Füze-
tek, Cluj, 1938.). Ennek a tudományos programnak a keretében több mo-
nográfia meg is jelent, részben az Erdélyi Tudományos Füzetek, részben a
Dolgozatok a m. kir. Ferenc József Tudományegyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Intézetéből c. sorozatban. Pl.: Szabó T. Attila, Dés helynevei (1937.),
Ady László, Magyarkapus helynevei (1942.), Imreh Barna, Mezőbánd hely-
nevei (1942.), Gergely Béla, Kisbács helynevei (1942.). Lényegében ebbe a
sorba illik bele Benkő Loránd monográfiája is: "A Nyárádmente helynevei"
- függetlenül attól, hogy ez a munka már nem valamelyik említett sorozat-
ban jelent meg, hanem az 1. rész Budapesten, 1947-ben (MNYTK. 73. sz.
511.), a II. rész pedig 1950-ben Debrecenben. (VÖ.még: MNy. LIV, 380-7.)

Benkő Lorándnak már a legkorábbi közleményei között találunk azon-
ban egyes helynevek etimológiájával foglalkozó írásokat: "Szentgerice, Szent-
háromság" (MNy. XLII, 53-6), "Lok", "Eniaka" , "Betfalva" ,,,Izsó" (i.m.
XLIV, 52-7); illetve a földrajzinevek általánosabb vonatkozásait vizsgáló-
kat: "Víz- és helységneveink viszonyához" (MNy. XLIII, 259-63), ,,-ka , -
ke képzős helyneveink kérdéséhez" (i. m. XLVI, 143-5), "A földrajzinevek
nyelvtörténeti tanulságai" (A Szegedi Tanárk. Főisk. Tud. Közleményei 1,
69-76). Stb.

Fokozatosan előtérbe kerül azonban kutatói munkásságában a személy-

nevek vizsgá la ta , mégpedig elsősorban történeti vonatkozásaiban. "A régi
magyar személynévadás" (Bp., 1949.) c. tanulmánya például ennek a kér-
désnek mindmáig egyik legkitűnőbb módszertani összegzése, de időt állónak
bizonyult több más, ebben a témakörben készült írása is, mint pl.: "A tör-
téneti személynévvizsgálat kérdései" (MNy. XLV, 116-24,244-56), "Árpád-
kori személynevek" (Nyr. LXXIV, 18-23), "Az anonymusi hagyomány - és
a Csepel név eredete" (MNy. LXII, 134-46, 292-305); stb.

Tudományos érdeklődésének tematikai kiszélesedésével névtani publi-
kációi megritkultak ugyan, de 1970-ben a Budapesten megrendezett Névtu-
dományi Konferencián tartott "Névtudományunk helyzete és feladatai" c.
előadásában (NytudÉrt. 70. sz. 7-16) áttekinti és értékeli a hazai névtudo-
mányedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú jabb eredményeit, és felvázolja a szerinte legfontosabb tennivalókat
is. A "The Hungarian Language" (Bp., 1972.) c. gyűjteményes munkában
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"Proper Names" címen ő ad történeti áttekintést személyneveinkről és hely-

neveinkről (227-53). Szakmai tanácsaival, ha kellett, tudományos tekintélyé-
nek latbavetésével jelentős mértékben hozzáj árult ahhoz is, hogy az 1960-as

években megindult fóldrajzinév-gyűjtés országos méretűvé szélesedett ,a ha-
tárrésznevek tízezreit mentve meg az örök feledéstő1. Sőt gondja volt arra

is, hogy erről a nagy jelentőségű munkálatról a menzetközi szakkörök is
tájékoztatást kapjanak: "Űber die Sammlung des gesamten Ortsnamenma-

terials in Ungarn" (Onoma XXIV, 1-3: 219-26, 1980.). S nyilván nem a
véletlen műve, hogya Szabó T. Attila és Jakó Zsigmond tiszteletére kiadott

emlékkönyvben ismét névtani tárgyú írással jelentkezik: "Rolle der Schutz-

heiligen in der mittelalterlichen ungarischen Namengebung" (Forschungen
iiber Siebenbürgen und seine Nachbaren 303-17). A névtudomány területén
szerzett nemzetközi tekintélyét mutatja, hogy elnökségi tagja az "Interna-
tional Comitee of Onomastic Sciences"-nek.

A magyar nyelvészek körében viszonylag gyakori a névkutató és a nyelv-
járáskutató ősszekapcsolódása. Benkő Lorind tudományos tevékenységében

is - úgy a 40-es évek végétől- egyre nagyobb teret kap ayxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnyelvjá rá skuta -
tá s. Ennek első jelentős eredménye a Lőrineze Lajossal közösen összeállított
"Magyar Nyelvjárási Bibliográfia" (Bp., 1951.,2201.). Részt vesz azedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú jabb

magyar nyelvtudomány egyik legjelentősebb vállalkozása, a magyar nyelv-
atlasz munkálatainak előkészítésében, kb. 70 kutatóponton összegyűjti a

kérdőív 1. részének anyagát. Egyik legaktívabb résztvevője a "nagymarosi
napok"-nak, azoknak az MTA nagymarosi üdülőjében rendezett szakmai ta-
nácskozásoknak, amelyeken a publikálás elvi és gyakorlati kérdéseit vitatta

meg az atlasz munkaközössége, és a munkálatokat lezáró, "A magyar nyelv-
járások atlaszának elméleti-módszertani kérdései c. kötetben (Bp., 1975.) ő
írta az egyik leglényegesebb részt, "A magyar nyelvjárások atlaszának hang-

jelölési rendszere és gyakorlata" c. fejezetet (123-65).
Az atlaszmunkálatokban szerzett megfigyelései, tapasztalatai is min-

den bizonnyal hozzájárultak ahhoz, hogy megszaporodtak a magyar nyelv-
járásokkal kapcsolatos, többnyire hangtani tárgyú publikációi: "Ellentétes

típusú kettőshangzók az Eosedi-láp vidékén" (MNy. XLVIII, 233-4), "Az
á> ii labializáció eredete" (PaisEm1. 81-9), "Néhány megjegyzés az á> «

-labializáció- eredet éhez" (MNy. LIll, 179-82), "A hangsúly módosító ha-

tása a keleti magyar nyelvjárásokban" (NytudErt. 17. sz. 53-85), "A kórógyi
nyelvjárás aspirált mássalhangzói" (MNy. LVIII, 231-5). De a nyelvjárások

általánosabb kérdései sem kerülik el a figyelmét. Bizonyítják ezt ilyen írásai,

mint: "Új módszerbeli lehetőségek a magyar nyelvjárástani vizsgálatokban"

(MNy. LVII, 401-13), "Nyelvjáráskutatás és településtörténet" (Nyr. XCI,
455-64).
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Különösen jelentősek azonban azok a kutatásai, amelyek ayxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmagya r

nyelvjá rá sok tör ténetével foglalkoznak. Kisebb tanulmányok mellett: "Nyelv-
járástörténet a névtudományban" (NévtudVizsg. 132-5, Bp., 1960.), "A
nyelvfóldrajz történeti tanulságai (1. OK. XXIV, 29-48) kiemelkedő jelentő-

ségű terméke e téren végzett kutatásainak a "Magyar Nyelvjárástörténet"
c. szintézis (Bp., 1957., 112 1.), amely egyetemi tankönyvként jelent meg.

Helyesen állapította meg Benkő a munka előszavában, hogy "A nyelvjárás-

történet a legújabb nyelvészeti stúdiumok közé tartozik" (3). Voltak ugyan
bizonyos előzmények a magyar nyelvtudományban is - elsősorban Bárczi
Géza, Deme László és Papp László kutatásai révén - de lényegében mégis

helytálló az a summázása. ami szintén az előszóban olvasható: "A tankönyv
több fejezete új, eddig még nem publikált kutatások eredményeit tartal-
mazza. Ezeknek e helyütt való ... kőzreadása azonban nemcsak kivánatos,

hanem sokszor elkerülhetetlen is volt, mivel az előmunkálatok számos fontos
problémával kapcsolatban hiányoztak, vagy kevéssé voltak használhatók"

(4).
Ezzel a szintézisévei Benkő Loránd annak idején nem csupán a magyar

nyelvjárások. hanem a magyar nyelv története kutatásán'ak is egyik alap-

művét teremtette meg, hiszen ismert tény, hogy a magyar nyelv története
hosszú időn át lényegében a magyar nyelvjárások összesített története. Két-
ségtelen azonban szerintem az is, hogy ez a maga korában kitűnő, korszerű
munka mára - tudományos eredményeinek a jelentőségét tekintve - sziik-
ség szerűen egy kissé megkopott, és csak sajnálni lehet, hogy Benkő Loránd,
aki ennek a tudomány területnek ma is a legkiválóbb szakembere, eddig nem
vállalkozott egy új, átdolgozott, javított változatnak a megírására. Egy kor-
szerű magyar nyelvjárástörténeti szintézis összeállítását ugyanis feltétlenül
kivánatosnak látom - a magyar dialektológiai kutatás és a magyar egye-

temi oktatás szempontjaból egyaránt.

A magyar nyelvatlasz anyaggyűjtése során szerzett tapasztalatok egyér-

telműen azt mutatták, hogy a magyar települések nyelvhasználatában kű-
lőnbőző kulturális-társadalrní-gazdasági okok együttes hatására az utóbbi

fél évszázadban jelentős változások mentek végbe, és ebből nyilvánvalóan

következik, hogy a magyar nyelvjárástani kutatásokban is szükség van bizo-
nyos változtatásokra tematikai, nyelvszemléletbeli és módszertani tekintet-

ben egyaránt. Ennek megfelelően előtérbe került az ún. regioná lis köznyel-
viség, más műszóval a területi nyelvvá ltoza tok vizsgá la ta , s ez a módosulás

az új elméleti-módszertani kérdések egész sorát vetette fel.
Benkő Loránd alkotó módon vett és vesz részt ezeknek, a jövőben foly-

tatandó kutatások szempontjaból alapvető fontosságú kérdések nek a tisz-
tázásában, elméleti megalapozásában, az alkalmazandó módszerek kiala-

kításában, kiérlelésében is. Kiemelkedő jelentőségű ebben a témakörben
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megjelent publikációi közül az az előadása, amelyet "A nyelvjárási monog-
ráfiák" címmel tartott 1982-ben a szombathelyi dialektológiai szimpoziu-
mon (VEAB Értesítő 1982. II, 9-27). A kissé megtévesztő cím alatt a kor-
szerü, a szociolingvisztika szempontjait és követelményeit is figyelembe vevő
"változásvizsgálat"-nak és a hagyományosnak nevezhető nyelvjáráskutatás-
nak -lényegében "állapotvizsgálat"-nak - sajátos vonásait - egymáshoz
való viszonyukat, szoros összefüggésüket, kutatásuk azonos és eltérő köve-
telményeit - rajzolta meg.' Az ebben a tanulmányban igen gazdag nyelv-
járástani ismeretek alapján kialakított elméleti-módszerbeli megállapítások-
tanácsok nagy mértékben segíthetik a területi nyelvváltozatok vizsgálatában
még ma is jelentkező bizonytalanságok eloszlatását, tisztázását. De nem ke-
vésbé jelentős ebből a szempontból is A Magyar Nyelvészek IV. Nemzetközi
Kongresszusán elhangzott "Irodalmi nyelv - köznyelv" c. vitaindító előa-
dása, valamint az ugyanitt elmondott elnöki zárbeszéde (A magyar nyelv
rétegződése 15-33, 131-5, Bp., 1988.).

Az előzőkben utaltam már rá, hogy - szerintem - a nyelvjárástörténet
sajátos ágazata ugyan, de szerves része a magyar nyelvtörténeti kutatások-
nak. Ezzel a témakörrel tehát Benkő Loránd tudományos munkásságának
áttekintésében tulajdonképpen már rá is térünk arra a területre, amely -
talán a pályakezdet éveitől eltekintve - kutatói tevékenységének a gerin-
cét alkotta. Ugyanis: ha csupán egyetlen szakifejezést kellene használnom
Benkő Lorándra, a nyelvészre, akkor - anélkül, hogy egyéb irányú kuta-
tásainak a jelentöségét csak a legkisebb mértékben is csökkenteni akarnám
- azt mondanám:yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABenkő Loránd elsősorban nyelvtór ténész. És ez ellen a
minősítés ellen - úgy gondolom - ő maga sem tiltakozna különösebben.

A magyar nyelvtudomány a mienkét megelőző korszakaiban éppen a
történeti stúdiumokban ért el kiemelkedő eredményeket. Ezeket Benkő tu-
datosan, mindig korrekt módon fel is használta, épített rájuk. Ennek ellenére
- vagy talán éppen ezért - a magyar nyelvtörténet minden általa művelt
ágazatában számottevő új eredményeket mutathat fel, és tudományos te-
vékenységének egésze merőben új színt jelent a magyar nyelv történetének
kutatásában. -

Benkő Loránd nyelvtőr téneti munkássága sokszínű. Foglalkozott a ma-
gya r őstőr ténet nyelvi vonatkozású kérdéseivel: "Magyar nyelvtörténet -
magyar őstörténet" (Magyar őstőrt. tanulm. 45-57, Bp., 1977.), "A magyar-
ság honfoglalás előtti történetéhez Leved és Etelkőz kapcsán (MNy. LXXX,
389-419). A magyar nyelv történetével is összefüggő ura lisztika i kérdések-

kel: "Zur Ausbildung der altesten syntagmatischen Verbindungen" (Sympo-
sion über Syntax der uralischen Sprachen [Göttingen] 33-5), "Zur Frage der
uralischen Nomenverba im Licht der ungarischen Sprachgeschichte" (i. m.
36-45). Véleményt nyilvánított a magya r nyelvtőr ténet korszakolá sá -nak so-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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kat vitatott kérdésében: "A magyar nyelvtörténet korszakolásáról" (MNy.
LX, 137--45), "The Periodisation of the Hungarian Language" (ALR. XVI,
239-50); a nyelvtörténeti kutatások szempontjából olyan alapvető kérdé-
sekben, mintyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa szinkrónia és a diakrónia viszonya : "Nyelvtörténet és mai
nyelv (Adalékok a nyelviszinkrónia és diakrónia viszonyához)" (ÁNyT. V,
41-67), "Die Bedeutung der Synchronie fiir die sprachgeschichtliche For-
schung" (UAJb. XLIV, 153-61) .

.A szorosabb értelemben vett magyar nyelvtörténeti kutatásai kiterjed-
nek a következő főbb területekre: hangtan, alaktan, szókészlet, nyelvemlé-
kek, irodalmi nyelv, de lényegében ide sorolható a tudomány történet is.

Nincs szándékomban az említett területeken általa végzett kutatások
jelentőségének, súlyának a mérlegelésévei valamiféle fontossági sorrendet
megá.llapítani kőzőttűk. Ennek ellenére - a nyelvészeti szempontból talán
logikusnak tekinthető, az előzőkben megadott sorrenddel szemben - most
a szókészlet-tel kapcsolatos vizsgálatairól szólok először.

Nem akarom felsorolni - még erős válogatással sem - azoknak a köz-
leményeknek akárcsak a tematikai típusait sem, amelyekben egy-egy sza-
vunk eredetét vizsgálja. Ezek száma ugyanis több tucatnyira rúg. Szinte
alig van a Magyar Nyelvnek olyan száma, amelyben - kűlőnős en régebben
- ne találnánk tőle ilyen tárgyú írást. (És természetesen nem is csupán
a Magyar Nyelvben jelentek meg szófejtései.) Egy példát azonban mégis
megemlítenék: a MNy. XLIX. számában a kővetkező közleményeit olvashat-
. k P 1 k" Aki h .., éhez" "\, u c: " Zsúf 1" DűlőJU :" u y a , " u cs angtortenete ez , "Veroleny , " SUIO '" U o,
dűlőút, dűlőre jut". Néhány közleményében nem is csupán egy szót, ha-
nem egy kisebb-nagyobb szócsoport, szócsalád egészét vizsgálja: "Egy hang-
festő igecsoport" (MNy. L, 254-74), "Milyen eredetü a piros és családja?"
(1. m. LIX, 151-62, 286-97). "A borzas és családja" (i. m. LXI, 398-404),
"A szorgos, szorga lmas stb. szócsalád eredete" (Nyr. LXXXI, 318-21). Szí-
vesen nyúl az általában sok müvelődéstörténeti tanulságot is nyújtó olasz
eredetü jövevényszavainkhoz: "Két olasz jövevényszavunkról"(MNy. LXIV,
154-61), "Legrégibb olasz jövevényszavaink nyelvi és történeti tanulságai"
(i. m. LXVI, 154-68), "Olasz eredetű régi magyar kelmenevek (LakóEml.
31-42, Bp., 1981). S valószínűleg az ő etimológiai koncepciőjával függ össze,
hogy az irányításával készült etimológiai szótárunkban előtérbe került -
szerintem egy kissé talán túlzott mértékben is - a régebbi etimológiai ku-
tatásokban viszont kétségtelenül némileg elhanyagolt szempont: ahangfestés
mint egy-egy szócsoport, szócsalád eredetének magyarázó elve.

Etimológiai-szótörténeti írásainak - szerintem - két fontos, a korábbi
kutatásokon túlmutató - tehát lényegében új - vonása van. Az egyik: a
szorosabb értelemben vett etimológiai, valamint a szótörténeti kutatásokat
egymással szoros kapcsolatban levő egységnek tekinti; illetőleg: a nyelvészetiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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szempontok mellett kűlőnős gondot fordít a tárgy- és művelődéstörténeti vo-
natkozásokra is - ahogy már a címében is világosan utal erre például ez az
írása: "Egy régi magyar pipafajta nyelv-, tárgy- és művelődéstörténetéről"
(MNy. LXXVIII, 311-21).

De összegezi ilyen irányú kutatásainak általánosabb eredményeit is.
Ilyen közleménynek tekinthető "Adatok a magyar szókincs szerkezetének
változásához" c. Írása is (NyK. LXIV, 115-36), de még inkább "A tár-
sadalom anyagi é$ szellemi műveltsége a szókincs történeti vizsgálatának
tükrében" c. tanulmánya (ÁNyT. VIlI, 11-27).

A magyar szókészlet körében végzett kutatásait két, viszonylag részletes
szintézisben is összegezte: "A magyar szókészlet eredete" (A magyar nyelv
története 259-388, Bp., 1967.), illetőleg: "The lexical stock of Hungarian"
(The Hungarian Language 171-226, Bp., 1972.).

Egy kissé részletesebben kell szólni Benkő Loránd etimológiai-szótörté-
neti kutatásai kapcsán "A magyar nyelv történeti-etimológiai szótárá"-ról.
Tudományos eredményeit tekintve ez aedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ű természetesen nem Benkő Lo-
ránd egyéni alkotása. Mint ismeretes, egy nem különösebben nagy létszámú
munkaközösség hozta létre. Abban azonban, hogy ez a szótár egyáltalán
megszületett - mégpedig imponálóan rövid idő, alig másfél évtized alatt
- már elévülhetetlen érdemei vannak. A munkaközösség ősszeválogatásán,

irányításán túl meghatározó szerepe volt a szótár korszerű koncepciójának
a kialakításában, és mint főszerkesztőnek a "szellemujja" nyomott hagyott a
megjelent szóanyag számos részletén, ső magának a szótárnak az egészén is.
Ez így van akkor is, ha ezt tételesen és részleteiben ma már szinte lehetetlen
kimutatni.

A szótárban megvalósultak azok a módszertani elvek, amelyek - ahogy
említettem már - Benkő Lorándnak ebben a témakörben végzett részlet-
kutatásait is jellemzik. Ahogy a szótár előszavában olvashatjuk: "A szavak
származása és élete a legszorosabb összefüggésben vannak egymással: a szó
első előfordulási ideje, korai használati módjai, nyelvtörténeti alak- és jelen-
tésváltozásai, nyelvfőldrajzi, sőt kőz- és irodalmi nyelvi helyzete stb. igen
gyakran közvetlen fogódzókat adnak az etimológiai kérdések megoldásához,
és szinte minden esetben befolyásolják a kérdéses etimológia egészében vagy
legalábbis egyes részleteiben való állásfoglalást. Szótárunk címében tehát
nem ok nélkül szerepel az -etimológiai- mellett a «történeti- jelző. Kettőssé-
gük kifejezi aszótörténet és a szófejtés egy és oszthatatlan voltáról vallott
elvi állásfoglalásunkat; jelzi azt a törekvésünket, hogy aszó életét a maga tel-
jességében, komplex voltában mutassuk be; és tükrözi mindennek gyakorlati
következményét: szócikkeink történeti és etimológiai részének egyensúlyát,
egyformán fontos szerepét (i. h. 9-10).ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Nem véletlen, hogy ezt a hatalmas művet a nemzetközi szakkörök is
egyértelmű elismeréssel fogadták, és meg vagyok győződve arról, hogy ha
Benkő Loránd a magyar nyelvtudományban semmi egyéb érdemlegeset sem
alkotott volna, ez az ő főszerkesztöi irányításával elkészült mű, amelyet gya-
korlatilag elsősorban az ő neve fémjelez a hazai és a nemzetközi szakkörök-
ben, egymaga is előkelő helyet biztosítana számára a magyar nyelvtudomány
történetében. És bizonyosra veszem azt is, hogyaszótárnak szintén az ő irá-
nyításával készülő - és rövidesen elkészülő - átdolgozott, rövidített, német
nyelvű változata még tovább fogja növeini a magyar nyelvtudománynak -
és személy szerint Benkő Lorándnak is - az etimológiai és szótörténeti ku-
tatások terén eddig megszerzett tekintélyét. - És nem is érdemtelenül.

Jelentősek Benkő Loránd magyaryxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhangtör téneti kutatásai is. Ennek szá-
mos eredménye tükröződik természetesen etimológiai írásaiban, de több ta-
nulmánya is megjelent ebben a témakörben, többségükben olyan kérdések-
ről, amelyeknek nemcsak diakrón, hanem közvetlen szinkrón vonatkozásuk
is van mai nyelvjárásaink vagy akár a köz- és irodalmi nyelv szempontjából.

Hangtörténeti munkásságának egyik legkiemelkedőbb eredménye "A
magyar ly hang története" c. monográfiája (NytudÉrt. 1. sz. 84 1. Bp.,

1953.). Részletesen feldolgoz za benne ennek, a magyar hangállomány talán
legtöbb problémát felvető elemének a történetét. Mint a kötet "Bevezetés"-

, ében írja: "A nagy múltra visszatekintő magyar hangtörténeti kutatások szá-
mos szép eredménnyel gazdagították nyelvtudományi irodalmunkat. Mind-
amellett tagadhatatlan, hogy nyelvünk hangtörténetének nem egy olyan
részlete akad még, amely nincs kellően tisztázva, vagy éppen terra incog-
nita. Nyugodtan állíthatjuk, hogy ez utóbbiak sorába tortozik az ly hang
története is. Érdekes, hogy míg alig volt vagy van olyan neves nyelvészünk,
aki legalább futólag ne érintette volna valahol e kérdést, mégis az ly törté-
netéről vajmi keveset tudunk, s manapság sincsenek tisztázva a kérdésnek
még a főbb mozzanatai sem" (3).

A tanulmány vizsgálja iz ly előzményeit, foglalkozik a hanghelyette-
sítés kérdéseivel, és megrajzolja a hang magyar nyelvi fejlődését mintegy
350 olyan szó történeti vallomása alapján, amely "az ly történetéhez hozzá-
tartozik" (79). Ha a nyelvtudományban egy ilyen szövevényes kérdéskomp-
lexumról egyáltalán el lehet mondani, hogy sikerült megoldani, akkor -
úgy gondolom - ly hangunk problematikájáról ennek a monográfiának az
alapján elmondhatjuk ezt.

De több más, szintén nem kevés problémát felvető hangtani kérdés tisz-
tázását is' meghatározó módon segítették elő Benkő Loránd írásai. llyenek
például: "Hangtani tanulmányok a magyar kettőshangzók köréből" (NyK.
LIV, 37-62), "Hozzászólás a v hang vitáján" (MNy. Lll, 23-6), "Mikor dőlt
el az e írásának sorsa? (Nyr. LXXXVII, 3-20), "Egy emfatikus eredetű
hangváltozásról" (NyK. LXXVIII, 284-91).
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A szorosabb értelemben vettyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgrammatika i (a laktani, monda ttani) kuta-
tások némileg szerényebb helyet foglalnak el ugyan Benkő Loránd tudomá-
nyos munkásságában, mint az eddig említett területek, de különböző tészta-

nulmányok mellett, mint pl. "A magyar birtokosjelzős szerkezet jelölésének
történetéből (MNy. LXXXIV, 25-31), egy igen jelentős monográfiáról erről
a területről is számot adhatunk. Ez: "A magyar fiktív (passzív) tővű igék"
(Bp., 1984., 1981.).

A magyar igéknek igen tekintélyes része sorolódik ebbe az igecsoportba,
átfogóbban és tüzetesebben azonban eddig még nem foglalkozott vele szak-
irodalmunk. Ahogy Benkő rámutatott: a téma vizsgálata szinkrón és diakrón
problémákat egyaránt hord magában, és minthogy ezek az igék a lexéma-
rendszernek is tagjai, morfémakapcsolatuk pedig a morfematika keretébe
ágyazza őket, vizsgálatuk összpontosított, kétirányú figyelmet kíván (vö.
6. 1.).

Az előbb mondottak azonban távolról sem jelentik azt, hogy a történeti
alak- és mondattan problematikája idegen lenne Benkő Loránd számára.
llyen irányú tevékenysége azonban a nyelvtörténeti kutatás egy másik ága-
zatában, egy még szerteágazóbb problematika keretében realizálódott első-

sorban: a magya r nyelvemlékek vizsgá la tá - ban.

Több tanulmány mellett: "A Marosvásárhelyi Sorok és Glosszák"
(MNy. LIV, 17-22), "A legkorábbi magyar szövegemlékcsoport" (i. m.
LXXIII, 130-46, 288-302, LXXIV, 13-27, 144-63), "Megjegyzések az
-Oxfordi Glosszák- szavaihoz" (i. m. LXXX, 74-5), egy, terjedelmében is
impozáns monográfiát is közzétett a legkorábbi magyar szövegemlékekről
"Az Árpád-kor magyaredcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnye ívű szövegemlékei" címmel (Bp., 1980., 392 1.).

Mint a kötet előszavában olvashatjuk: "Könyvemnek több, mint háromne-
gyed része teljesen új, eddig közzé nem tett mondanivalót tartalmaz" (7).
Ez vonatkozik tulajdonképpen minden' tárgyalt kérdéskörre: az olvasat tói a

szöveg értelmezéséig. Ez a szintézis - elsősorban a benne realizálódó szem-
léletmód révén - szerintem pozitiv hatást gyakorolhat a magyar nyelv-
történeti kutatások egészére. Sőt hatása máris érezhető a készülő magyar

történeti nyelvtan anyagának az összeállításában. Ezt konkrét tapasztala-

tok alapján állithatom, minthogy kezdettől fogva részt veszek szakértőként
a nyelvtani kéziratok első változatának a megvitatásában. Ennek a szem-
léletmód-változásnak a jelentkezése azonban érthető is, hiszen a munkálat

egyik irányítój a-vezetője Benkő Loránd.
Tekintélyes számú nyelvtörténeti monográflája, monográfiaszerű tanul-

mányai 'kőzőtt egyik legjelentősebb "A magyar irodalmi írásbeliség a felvilá-
gosodás kerának első szakaszában" c. m űve (Bp., 1960.,5481.). Jelentöségét

csak növeli, hogy bár Pais Dezsőnek a II. Országos Magyar Nyelvészkong-

resszuson (Szeged, 1952.) elhangzott "A magyar irodalmi nyelv" c. előadásaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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(1. OK: IV, 425-66) nyomán kétségtelenül megélénkült az érdeklődés ayxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAma-
gya r iroda lmi nyelv tör ténetének a kérdései iránt, egy-egy korszak irodalmi
nyelve változásának-fejlődésének csak megközelítően is olyan alapos és rész-
letes, annyira komplex módszerrel való feldolgozására, mint ahogy az ebben
a műben megvalósult, azóta sem tett senki mégcsak kísérletet sem (és termé-
szetesen előtte sem). Ezt csak részben magyarázza az, hogy Benkő Loránd
ebben a témakörben végzett kutatásaiban nagyon jól tudta hasznosítani
széles kőrű nyelvjárástörténeti ismereteit is, és hogy ilyen ismeretekkel csak
kevés magyar nyelvész rendelkezik.

A feldolgozott anyag méreteiről, az ebből az anyagból adódó problémák
sokrétű -és összetett voltáról sokat elárul már a szerzőnek az a közlése is,
hogy: "Közel harmadfélszáz egykori írónak közel hatszáz művét dolgoztam
fől" (12). Benkő véleménye szerint: " ... a magyar irodalmi nyelv történeté-
nek és jelenének problémaköre kétségtelenül külön munkaterület, amely -
ha magától értetődően nem is választható el nyelvünk búvárlatának másféle
területeitől, kiilőnősen nem a nyelvjárástörténettől -, több vonatkozásban
is sajátos szemléletet és módszert kíván meg" (3). És ezt az érvelés fenn-
tartás nélkül el kell fogadnunk.

Benkő azonban nemcsak felismerte az irodalmi nyelv története vizs-
gálatának sajátos követelményeit, hanem munkája során ezeknek eleget is
tett. Ezért is tekinthetjük ezt a monográfiát e tudományterület kutatásához
nélkülözhetetlen kézikönyvnek.

Szintézisének megjelenése után is több közleménye látott napvilágot eb-
ben a témakörben: "Irodalmi nyelvünk fejlődésének főbb vonásairól" (Anya-
nyelvi műveltségíink 221-38, Bp., 1960.), "Felvilágosodáskori nyelvtanaink
szerepe az írásbeliség normáinak kialakulásában" (Nyelvtani tanulm. 185-
202, Bp., 1961.), "Einige allgemeine Probleme der Geschichte der Litera-
tursprache" (ALH. XII, 19-52, 273-363), "Die Rolle des Protestantismus
bei der Herausbildung der ungarischen Literatursprache" (Congressus Se-
cundus Internationalis Fenno- Ugristarum [Helsinki] 23-8).

A nyelvtörténeti tematikához kapcsolódva szólok Benkő Loránd tudo-

mánytör téneti munkásságáról. A tudomány történet szintén eléggé elhanya-
golt területe a magyar nyelvtudománynak, de Benkő Loránd a közé a kevés
magyar nyelvész kőze sorolható, akik itt is eredménye munkát végeztek.
Elsőként egy monográfiáját említem: "Kazinczy Ferenc és kora a magyar
nyelvtudomány történetében" (NytudÉrt. 113. sz. Bp., 1982.,841.). Ennek
a kitűnő munkának a címe - sajnálatos módon - nem éppen szerenesés.

sőt egy kissé félrevezető: a "kora" szó ugyanis sokkalta többet takar, mint
amire reálisan bárki is gondolhatna. A kötetnek ugyanis kb. csupán a fele
foglalkozik Kazinczyval, "Kazinczy nyelvszemlélete" címmel. A másik fele
ezt a címet viseli: "Sághy Ferenc szerepe a felvilágosodás korának nyelvi
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mozgalmaíban" . De kettőjükőn kívül még mintegy száz olyan személyről
találunk - kiről több, kiről kevesebb adalékot, akiknek megvolt a maguk
kisebb-nagyobb szerepe koruk magyar nyelvtudományában. Közöttük ilyen
nevekre bukkanunk: Döbrentei Gábor, Gyarmathy Sámuel, Kresznerics Fe-
renc, Kultsár István, Pápay Sámuel, Révai Miklós, Verseghy Ferenc - hogy
csak a legnagyobbakat említsem.

Több közleménye foglalkozik a nyelvtudomány történetének egy-egy
részletkérdésévei, esetleg valamilyen okból éppen időszerű esemény kapcsán:
"Gondolatok Melich János nyelvtudományi munkásságá.ról" (MNy. LIll, 1-
12), "Apáczai Csere János és a magyar nyelv" (i. m. LXXI, 385-97), Gom-
bocz Zoltán szerepe a magyar történeti nyelvészetben (i. m. LXXIII, 402-9),
"A magyar nyelvtudomány Sajnovicstól napjainkig (MNyTK. 131. sz. 37-
49), "Horváth János és a magyar nyelvtudomány" (Nyr. CIII, 3-8), "In
memoriam Farkas Kempelen" (FonFüz. XIII, 9-10).

Én a tudomány történeti közlemények közé sorolnám azokat a kőszőn-
téseket is, amelyek egy-egy nyelvtudós születésének valamilyen kerek számú
évfordulója alkalmaából hangzottak el, valamint a nekrológokat is. Mindkét
műfajra bőven szolgáltatnak anyagot Benkő Loránd publikációi. Csak né-
hány nevet említve: Bárczi Géza, Pais Dezső, Szabó T. Attila, Ligeti Lajos,
Lőrineze Lajos; illetve: Pais Dezső, Bárczi Géza, Kubínyi László, Mikesy
Sándor, Árvay József.

Tudom, hogy ezek a köszöntések, nekrológok, alkalmi jellegükből kő-
vetkezően elkerülhetetlenül aracionális és az emocionális elemeknek sajátos
ötvözetei, tudomány történeti vonatkozásuk - szerintem - mégis vitatha-
tatlan, nem is annyira a ma, mint inkább a távolabbi jövő aspektusából.

Az előzőkben már utaltam rá, hogy Benkő Loránd elsősorban nyelv-
történész, és ilyen jellegű munkásságát igyekeztem is viszonylag részletesen
főlvázolni. Az "elsősorban" szóval azonban azt is jelezni kívántam, hogy nem
"csak" nyelvtörténész, hanem a nyelvtudomány több szinkrón ágazatanak
is jeles művelője. A földrajzinév-gyűjtésben és a nyelvjáráskutatásban el-
ért eredményeiről már szóltam. A kővetkezőkben a szinkrón nyelvtudomány
néhány más területén végzett tevékenységére térek ki.

Elsőként ayxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhelyesírá s-t említ em - főképpen időrendi okokból. Jelentős
feladatot vállalt "A Magyar Helyesírás Szabályai" 10. kiadásának (1954.)
előkészítésében. Fábián Pállal közösen szerkesztette ezt a kiadványt. El-
vi-módszertani jellegű tanulmányai jelentek meg a "Helyesírásunk időszerű
kérdései" c. gyűjteményben (Nytud.Ért. 4. sz. 5-16,33-44,54-5), és a kő-
tetet magát is ő szerkesztette. Foglalkozott helyesírásunk több részletkér-
désévei: "Megjegyzések néhány időszerű helyesírási kérdéshez" (MNy. L,
179-92), "Széljegyzetek egy helyesírási -kritiká-shoz (Nyr. LXXVIII, 399-
404). Attekintést adott a magyar helyesírás történetéről is: "L'histoire de
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l'orthographie hongroise" (ALH. IV, 463-78). Rácz Endrévelés Takács Etel-
lel kőzősen összeállított egy "Helyesírási tankönyv" -et is (Bp., 1951., 88 1.).

AyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAleíró nyelvtani kuta tá sok-ban különösebben jelentős alkotói tevékeny-
séget ugyan nem fejtett ki, de aktívan részt vett az ún. akadémiai nyelvtan
koncepcióját kialakító vitákban (vö. I.JIHGFEDCBAO K . IV, 66-8, MNy. L, 10-1).

Mindig nagy érdeklődést mutatottZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa m a i m a g y a r b e s z é d k u l t ú r á - b a n

jelentkezö súlyos gondok enyhítése-megoldása iránt. "Anyanyelv és társada-
lom" c. kitűnő tanulmányában (MNy. LXXII, 385-94) különösen figyelemre
méltóak a társadalom nyelvalkotói szerepéről vallott nézetei: "Az anyanyel-
vet és benne annak kifejezéskészletét a társadalom, a n y e lv k ö z ö s s é g e g é s z e

f o r m á l j a ; azedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAügy ennek nyelvi erején, műveltségén, készségein áll vagy bu-
kik; a nyelvészek maguk ezt a feladatot nem végezhetik el, az ő kötelességűk
elsősorban a társadalom erre való igényének főlkeltése és az itt adódó lehe-
tőségekröl való célszerű és szakszerű felvilágosító munka" (394).

Hasonlóképpen reális és előremutató nyelvművelésünk egyik fel-felúju-
ló témája, az idegen szavak használata körül a 70-es évek második felében
lezajlott vitában - Lőrineze Lajossal közösen ~ kifejtett állásfoglalása ("Az
idegenszavakról" ,Nyr. CI, 129-41; MTud. XXII, 84-95; "Záró megjegyzések
az idegen szavakról szóló vitához" , i. m. XXIII, 197-202).

Bár inkább csak epizódszerű eseménye tudományos rnunkásságának,
feltétlenül megemlítendőnek tartom, hogy Kálmán Bélával közösen egy
nyelvtankönyvet is írt: "Magyar nyelvtan a gimnáziumok I-IV. osztálya szá-
mára" (Bp., 1951., 2561.).

Úgy az 50-es évek második felétől rendszeresen jelennek meg a hazai
- főképpen a felsőfokú - magya r nyelvokta tá s-sa l kapcsolatos nyelvészeti,
illetve pedagógiai vonatkozású Írásai. Valóban inkább csak illusztrációként
sorolok fel közülük néhányat: "Az ötéves tanárképzés és a nyelvészeti oktatás
(FelsöoktSzle VII, 462-8), "Az egyetemi tankönyvekről" (i. m. IX, 747-9),
"Anyanyélvunk a kőzoktatásban (,PedSzle XXVII; 3-9), "Anyanyelvi oktatá-
sunk korszerűsítéséért" (MNy. LXXIV, 389-95), "Közoktatásunk tartalma
és az egyetemes kőzművelődés" (Közn. XX/17, 16-7).

Foglalkozott az egyetemi okta tá s, a taná rképzés á lta lános jellegű

kérdéseivel is. Pl.: "Észrevételek a tanszéki szervezet problémaköréhez" (Fel-
sőoktSzle XVII, 257-62), "A kőzépiskolai tanárképzés helyzete és tovább-
fejlesztésénekperspektívá.i" (i. h. XIX, 421-27, 519-24), "Tanárképzés és
pedagógia" (i. h. XXII, 129-34), "Szempontok a bölcsészeti karok távlati
fejlesztéséhez" (Unger Mátyással közösen) (i. h. XXVII, 85-91), "Mi lesz
veled universitas? Valóban ilyen lenne az egyetem?" (Közn. XXXVIII, 18-
9). .

Ebben a témakörben közzétett írásainak az áttekintése is meggyőzött
arról, hogy ha anyanyelvi oktatásunk helyzete aggodalomra ad okot, ha a
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magyar tanárok szakmai képzése máig sincs megnyugtató módon megoldva,
a magyar nyelvészek közül Benkö Lorándnak lehet emiatt a legkevésbé lel-
kiismeretfurdalása, mert aligha van még valaki, aki több időt, fáradságot

fordított volna ennek a súlyos gondnak a megoldását szolgáló jó javaslatok,
tervezetek összeállítására, mint ő.

Benkő Loránd tudományos munkássága áttekintésének záró részeként
szólni kell mégyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá lta lános nyelvészeti - számomra kedveltebb szóhasználat-

tal: elméleti-módszer tani kutatásairól is. Az utóbbi évtizedekben elsősor-
ban az amerikai földrészen kialakult, de nálunk is ható nyelvelméleteknek,

nyelvészeti irányzatoknak nem volt sem harcos híve-terjesztője, sem me-
rev ellenzője, Felismerte a magyar nyelvtudományban való jelentkezésük
szűkségszerű voltát, és számolt várható hatásukkal a hazai kutatásokra.

Következésképpen nem tartotta magát távol az elméleti-módszertani kér-
dések körül lefolyt, nemegyszer eléggé kiélezett vitáktól sem. Erre néhány
esetben már eddig is utaltam, de felsoroihatom több más, ilyen vonat ko-edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

zású írását is. Pl.: "Hozzászólás Tele~di Zsigmondnak •.Általános nyelvésze-
tünk helyzete- című előadásához" (Alt. nyelvészetünk helyzete 75-85, Bp.,

1968), "Hozzászólás Herman Jószefnek •.Az alkalmazott nyelvészet helyzete
Magyarországon- című előadásához" (165-7), "A nyelvtudományi irányza-

tok viszonyáról" (MTud. XIX, 162-7), vagy "A nacionalizmus és a kozmopo-
litizmus problémái anyanyelvünk egyetemi oktatásában" (i. m. VI, 403-14)
c. tanulmányát.

A magyar nyelvészeti kutatások szempontjából azonban én elsősorban
azokat az elméleti-módszertani vonatkozású állásfoglalásait tartom különö-
sen jelentöseknek, amelyeket - ahogy erre az előzőkben néhányszor már
szintén ut alt am - nagy nyelvészeti szintéziseinek elkészítése során minden
esetben kialakított és alkalmazott is. Ezekben mindig épít ugyan a megelőző
korok időt állónak bizonyult eredményeire, de általában sajátos, egyéni szí-

nekkel is gazdagította ezeket, és így egyrészt közvetlenül segítette az adott
területen tevékenykedő többi kutató munkáját, vagy esetleg éppen vitára

ösztönözve, kőzvetve mozdította elő az érintett tudományterület fejlődését.

ilyen irányú kutatásainak az eredményeit egy önálló kötetben is össze-

foglalta: "A történeti nyelvtudomány alapjai" (Bp., 1988., 284 1.). Ezt a
kötetet - Benkő szavai szerint - "a hazai egyetemi magyar nyelvészeti

oktatási igényei szülték", "a történeti nyelvtudománynak a nyelv életéről,
lefolyásaról szóló ismeretanyagát tartalmazza", és "Azt a hiányt igyekszik

pótolni, amely az oktatás menetében az általános nyelvészet és a konkrét
magyar nyelvtörténet stúdiumai közti kapcsolódás terén jelentkezik (7). -

Meggyőződésem, hogy sikerrel fogja pótolni, vagy esetleg pótolja már most
is ezt a hiányt.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Az előzőekben Benkő Lorándnak. a kutató tudósnak tudományos ered-
ményeiről kívántam a lehetőség szerint ősszegző áttekintést adni. A követ-

kezökbenyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtudománytervező-tudományszervező tevékenységét igyekszem főbb
vonásaikban fölvázolni. (A kissé talán szokatlan ; tudománytervezö" szót a

"tudománypolitikai" kifejezés helyett használom. Ehhez ugyanis az elmúlt
időkből - szerintem- bizonyos rossz mellékíz is tapad.)

Benkő Loránd ilyen irányú tevékenysége is sokrétű. Mint akadémikus-

nak, mint az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárának, aki egy ideig rek-
torhelyettesként is működött, mint kíilőnbőző akadémiai, illetve minisztéri-
umi bizottságok tagjának vagy éppen vezetőjének, mint a Magyar Nyelv-
tudományi Társaság elnökének, mint a Nyelvtudományi Intézet nyelvtörté-
neti és dialektológiai osztálya vezetőjének eleve volt lehetősége arra, hogy
a hazai magyar nyelvészeti kutatások főbb irányainak a kijelölésében, te-
matikai terveinek a kialakításában részt vegyen, a magyar nyelv kűlőnbőző
szintű oktatásával összefüggő kérdésekben véleményt nyilvánítson, a kia-
lakult tervek-elképzelések realizálásában közvetlenül vagy közvetett módon
közreműködjék. És Benkő Loránd élt is ezekkel a lehetőségekkel. Az ilyen jel-
legű tevékenység publikációk alapján természetesen kevésbé rajzolható meg,

mint a tudományos kutatómunka. Több közleinényében azonban jól tükrö-
ződik tudománytervező- tudományszervező tevékenységének-koncepciójának

számos részlete is. Többek között ilyen cikkeiben, mint: "A mai magyar
nyelvtudomány" (Nytud.Ért. 58. sz. 9-21), "A szintézisek szerepe a magyar
nyelvtudományban" (Nytud.Ért. 70. sz. 7-16), "Az oktatás, a kutatás és a
tudományos-technikai forradalom" (FelsöoktSzle XXI, 465-73), valamint az
előzők ben felsorolt, az egyetemi oktatás általános problémáival foglalkozó
írásaiban.

Tudományszervező tevékenységévei közvetlenül is kapcsolatba hozható

két igen jelentős kollektív tervtéma: "A magyar nyelv történeti-etimoló-
giai szótárá"-nak, valamint a "Magyar történeti nyelvtan"-nak a munká-
latai ugyanis elsősorban az ő kezdeményezésére indultak meg annak idején

a Nyelvtudományi Intézet és az ELTE Magyar nyelvtörténeti és dialektoló-
giai tanszékének kőzős vállalkozásaként, és mindkét munka az ő irányításá-

val folyt, illetve folyik. Mindkét téma kitűnő példa is egyúttal az akadémiai

kutatóintézetek és az egyetemi tanszékek közötti eredményes együttműkö-

désre.
Minden alkalommal tevékenyen részt vett a magyar nyelvészek ötéven-

ként megrendezett nemzetközi kongresszusa tematikajának a kialakításá-

ban, és többszöredcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö látta el a szervezőbizottság elnökének a teendőit is.
Mint a Nyelvtudományi Bizottság elnökének jelentős szerepe volt a

nyelvtudomány akadémiai könyv- és folyóirat-kiadási tervének kialakításá-

ban, a tudományos minősitések elbírálásának előkészítésében, és bizonyos,

a hazai magyar nyelvtudomány egészét érintő tervezetek összeállításában.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Külön is szólni kellyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszerkesztői munkájáról. 1953-tól Pais Dezsővel kőző-
sen szerkesztette a Magyar Nyelv c. folyóiratot, 1974-től egymaga végzi ezt
a nem kevés gonddal járó, nagy körültekintést igénylő, felelősségteljes mun-
kát. Nagyrészt az ő szerkesztői munkájának kőszőnhető, hogyafolyóirat

ma a magyar nyelvtudomány kiemelkedő jelentőségű orgánuma. Érdemes-
nek tartom megemlíteni, hogy ő szüntette meg a folyóirat egyik - eléggé
érthetetlen - hiányosságát: kialakította és rendszeressé tette a megjelent

szakmunkakat ismertető-bíráló rovatot. Egyáltalán nem lebecsülendő tény-
nek tartom azt is, hogy ma, amikor az akadémiai folyóiratok nagy többsége a
létüket fenyegető gondokkal küzd, a Magyar Nyelv egyes számai napjainkig

számottevő késedelem nélkül jelentek meg.
Szerkesztői munkája azonban nem korlátozódik csupán a Magyar Nyelv

szerkesztésére. Az ő szerkesztésében vagy társszerkesztői közreműködésével
jelent meg - a korábban már említetteken kívül - több más, jelentős
kiadvány is. Pl.: "Pais emlékkönyv" (Bp., 1956., 711 1.) (Bárczi Gézával

közösen), "Anyanyelvi műveltségünk" (Bp., 1960., 3491.), "A magyar nyelv
története" (Bp., 1967., 6001.), "Nyelvészet és gyakorlat" (Bp., 1971., 1331.),

(Szépe Györggyel közösen), "The Hungarian Language" (Bp.-Hága, 1972.,
3791.) (Imre Samuval közösen), stb.

Magától értetődő lenne, hogy Benkő Loránd munkásságának áttekin-
tése során külön, kiemelt módon mutassuk be okta tó-nevelő tevékenységét.
Én azonban ettől most mégis eltekintek. Úgy látom ugyanis, hogy már a

nyelvtudományi munkásságáról mondottak is, de különösen a hazai - főleg
a felsőfokú - nyelvoktatással kapcsolatos nyelvészeti, illetőleg pedagógiai
vonatkozású írásairől, valamint az egyetemi oktatás, a tanárképzés általános

jellegű kérdéseivel foglalkozó közleményeiről adott áttekintésemből lénye-
gében oktatói-nevelői tevékenységének főbb vonásai is kirajzolódnak. Azt
azonban feltétlenül szükségesnek tartom megjegyezni, hogy tanítványai kő-
zül már eddig is jónéhánynak a neve ismert a magyar nyelvtudományban,
illetve a felsőfokú oktatásban.

S végül néhány szót Benkő Lorándról, az ember-ről is! Az eddig mon-

dottakat igyekeztem -amennyire ez lehetséges - a szakmai közvéleményt

is figyelembe véve megfogalmazni. Az "ember"-ről azonban legyen szabad
kizárólag egyes szám első személyben szólnom.

Tisztában vagyok azzal, hogy ebben a műfajban, amelybe ez az írásom
tartozik: egy jeles tudós munkásságát egy jubiláris évforduló alkalmából át-

tekintő és méltató összegezésben, nem nagyon szokás olyan adalékokat is
közzétenni, amelyek nem tartoznak szervesen és sziikségszerűen az ünne-

peltnek tudósi habitusaról megrajzolt képhez.
A következőkben én eltérek ettől a szokástól, és megemlítem Benkő

Loránd egy-két olyan vonását is, amelyek nem a tudósról, hanem az ember-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ről, a barátról maradtak meg bennem.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÚgy gondolom ugyanis, hogy ezzel
a tudósról megrajzolt kép teljesebbé, színesebbé - sőt talán egy kissé még
életszerűbbé is - válik.

Benkő Loránddal - valószínűleg - 1941 őszén találkoztam először.
Ennek a kissé meghökkentő fogalmazásnak az a magyarázata, hogy én 1941
őszén kerültem díjas gyakomokként Kolozsvárra, Szabó T. Attila tanszé-
kére. Ebben a beosztásomban elláttam a tanszéken a könyvtárosi teendő-
ket, elláttam a tanszék mindennemű adminisztrációját, beleértve a hallga-
tók esetleges ügyeivel való foglalkozást is. Benkő Loránd pedig 1941 őszén

kezdte meg egyetemi tanulmányait Kolozsvárott mint magyar szakos hall-
gató. Lehetséges tehát, hogy személyesen is találkoztunk, de erre egyikőnk
sem emlékszik.

Közvetlen kapcsolatba 1951 őszén kerültem vele, amikor is a Nyelvtu-
dományi Intézetben én örökölt em a státusát és az íróasztalát. Azóta is szo-
ros baráti kapcsolat van közöttünk. A nyelvtudomány több ügyében mun-
kálkodtunk együtt, hol egyetértésben, hol vitatkozva. Az utóbbi esetben
természetesen nem sine studio, de mindig sine ira. E tevékenységek során
voltak közös sikerélményeink, és értek bennünket közös kudarcok. Szemé-
lyes kapcsolatainkat - talán inkább csak tudat alatt - erősítette szerin-
tem magánéletünk azonos jellegű, mindkettőnk számára megrázóan szomorú
eseménye is: mindkettőnk feleségének szinte egyidőben beteljesedett, azonos
okokra visszamenő tragikus sorsa, amelynek végső állomása a Farkasréti te-
mető akadémikus kolumbáriumának két, egymás alatti fülkéje.

Négy évtizedes szoros baráti-emberi kapcsolatunk során Benkő Lorán-
dot olyan tudósnak ismertem meg, aki nagyon határozottan és nyílt an szokta
kifejteni véleményét tudományos, tudománytervezési és tudományszervezési
kérdésekben egyaránt, keveset törődve azzal, hogy véleménye erős ellenke-
zésre találhat másokban. Kemény vitapartnernek tartom, de olyan vita-
partnernek, aki kizárólag presztízsokokból nem ragaszkodik mereven a már
kimondott véleményhez, és akitől a legélesebb vitában is idegen a szemé-
lyeskedő stílus.

Határozott, keménykezű vezetőnek tartom, aki gondos munkát, szigorú
munkafegyelmet kíván munkatársaitól-beosztottaitól, de ebben maga mutat
nekik példát. Ugyanakkor azonban törődik is a beosztottjaival, erőteljesen
képviseli jogos érdekeiket, és mint egyetemi tanár figyelemmel kíséri tanítvá-
nyai sorsát egyetemi éveik után is, és legkevésbé rajta múlik, ha - különös en
az utóbbi években - egyre kevésbé sikerül az ő megítélése szerint is a leg-
kedvezőbb megoldást megtalálni ezeknek az életpályáknak az elindításához.

Több évtizedes kapcsolatunk alatt megismerhettem Benkő Loránd né-
hány rejtettebb "magán emberi" tulajdonságát, sajátos vonását is. Egy-
kori, havonta más-más családnál megrendezett tarokkpartiinkon láthattam.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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mennyire - szinte gyermeki önfeledtséggel - tudott örülni annak, ha ré-

szese vagy éppen kezdeményezője volt egy jól kidolgozott huszonegyesfo-
gásnak, és mennyire el tudta szomorítani, ha nem sikerült megjátszania a
bemondott pagát ultimót. Szivből tudott örülni egy gólzáporos Újpest-győ-

zelemnek, de eléggé fagyos an szekta fogadni egy-egy váratlan vereség után

a "meleg együttérzést kifejező részvétnyilvánítást" . Az "elméletet" és "gya-
korlatot" igyekezett a labdarúgást illetően is összhangba hozni, azaz: nem

csupán nézője-szurkolója volt a mérkőzéseknek, hanem az ötvenes években
szokásos, társintézetek közötti "amatőr mérkőzéseken" biztos pontja volt az

egyetemi filoszok csapata védelmének - olyan gonddal és lelkiismeretesen

látva el ezt a feladatot is, mint a tudományos kutatómunkát.
Öszintén szólva nagyon meglepett, hogy milyen alapos és széles kőrű

szakismeretekkel rendelkező "mezőgazda" Benkö Loránd. Joggal lehetne
büszke például balatonszéplaki, nem különösebben terjedelmes telkén ki-

alakított és kizárólag saját maga gondozta "szőlőültetvényére" . A valóban
őszinte elismerő megnyilatkozásokat azonban egyfajta, szinte enyhe zavart
tükröző szerénységgel mindig el szekta hárítani.

Végül befejezésként: munkatársai, barátai, tisztelői és - sok évtizedes

barátságunk jogán - külön a magam nevében is kívánom Benkő Loránd-
nak, hogy ez a 70. sziiletésnap csak egy szép, emlékezetes epizód legyen az
életében, ne pedig valamiféle fordulópont. Szerteágazó munkáját az alkotó
tudományos kutatásban, a tudományszervezésben, a folyőirat-szerkesztés-

ben és az oktatásban egyaránt végezze még hosszú időn át olyan lendület-

tel, olyan eredményesen, mint ahogy eddig végezte - és legyenek meg ehhez
a szükséges feltételek is: az erő, az egészség, a gondtalan, nyugodt, békés

életkörülmények, és legfőképpen a töretlen munkakedv .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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AZ ÖSMAGYAR FONÉMARENDSZER TÖRTÉNETÉHEZ

E. ABAFFY ERZSÉBET

Az ősmagyar kor hangtörténetéről- hála a finnugor, illetve uráli össze-
hasonlító nyelvészet évszázados hagyományának, valamint elsősorban Bárczi
Géza ősmagyar kori kutatásainak - nagyon sokat tudunk, mégis érdemes
néhány olyan kérdést felvetni, amelyre eddig nem figyeltünk eléggé.

A magyar s benne az ősmagyar hangtörténet kutatói régóta alkalmazták
azt a kettős vizsgálati elvet, melyet a modern nyelvészet Saussure és Hjelms-
lev nevéhez szokott kapcsolni: egyrészt a fonémák paradigmatikus szemléle-
tét, vagyis hogy minden változást a fonémarendszer egészében kell vizsgálni,
másrészt a szintagmatikus elvet: a fonémák hangkőrnyezetét , disztribució-
jának kérdését.

Szinnyei híres "néma könyve", a Magyar Nyelvhasonlítás egész rend-
szere arra épül, hogy a mássalhangzók szó elején vagy szó belsejében, az
utóbbi esetben intervokalikus helyzetben vagy mássalhangzó-kapcsolatok-
ban fordulnak-e elő, s változnak meg.

Kézikönyeink és tankőnyveink pedig e kiilőnbőző helyzetekben bekövet-
kező változásokat nem egyedi hangváltozásokként mutatják be, hanem az
azonos típusú hangokat érintő azonos jellegű módosulás ok nyalábjait ten-
denciaként tárgyalják, s vizsgálják azt is, hogy e tendenciák mennyiben mó-
dosították a korábbi fonémarendszert.

Viszonylag keveset foglalkoztunk viszont azzal a kérdéssel - hiszen vá-
laszt alig-alig tudnánk adni rá -, hogy mi indított el egy-egy hangváltozás-
sorozatot. S nem szoktuk számba venni, hogyahangváltozások eredménye-
képpen létrejövő új fonémaoppozíciók érvényességi köre, funkcionális ter-
heltsége mekkora, s milyen fonetikai helyzetekre vonatkoztatható.

Ebben az - előírás szerint - rövidke dolgozatban ezt a két kérdést
ősmagyar mássalhangzó-rendszerünk talán legismertebb, legjobban kidolgo-
zott esetében, a zárhangokra vonatkoztatva prób álom feltenni, illetve meg-
válaszolni.

Köztudott, hogyafinnugor alapnyelvben az explozívák soraJIHGFEDCBAp ,yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt, k

volt, vagyis (ahogyan egyébként az egész akkori fonémarendszerben) hiány-
zott a zöngés : zöngétlen oppozíció: a b , d , g fonémák az ősmagyar korban
keletkeztek.

Bárczi, aki a nyelvhasonlítás mellett először használta fel módszeresen
az ősmagyar kori jövevényszavak tanulságait a korszak hangtörténeti ese-
ményeinek vizsgálatára, egy tanulmányában (MNy. LVIII, 1-10) a finnugorZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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zárhangok fejlődésmenetét úgy mutatja be, hogy a jelenségek egymásután-
ját, relatív kronológiáját és ősszefüggéseit is feltárja. Megállapításait az in-
tervokalikus helyzetü zárhangokra vonatkozóan táblázatban ősszegzi. (Mi
ebből csak a bennünket érdeklő sorozatokat emeljük ki.)

finnugoryxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA*p, *t, "k; *pp, *tt, *kk;
előmagyar *b, *d, *g; p, t, k;

korai ősmagyar {3,JIHGFEDCBAZ , 'Y; p , t, k ;

*mp,
*rvb,

b,

*nt,
*rvd,

d ,

Barczi tanulmányában e rendszernek mind a vízszintes szinkrón sík-
jai, mind pedig az egyes csoportokban végbemenő változások egymásutánja
nyelvi és logikai érvekkel kiválóan meg van támogatva. Amikor a kővet-
kezőkben a változások keletkezésének lehetséges körülményeit vizsgáljuk, e
táblázaton mindössze egy praktikus szempontú módosítást teszünk: a há-
rom függőleges hasáb sorrendjét változtat juk csak meg.

A fenti táblázat első vízszintes sorának csoportjai között két olyan hely
akad, amelyben a változás elindító okait kitapogathatjuk. Az egyik a nazálisedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

+ zöngétlen zárhangok csoportja. Ebben a rendkívülien zöngés környezetben
- ahol nemcsak a magánhangzók zöngések, hanem a nazálisok is, melyeknek
nem is lehet zöngétlen párjuk - a zöngés környezet hatására asszimilációs
változás indul meg, s a zárhangok zöngésülnek: -mp- > -mb-, -nt- > -tul-,

-nk- > -ng-. A b, d és 9 ekkor még nem fonéma, hanem csak fonetikai
helyzettől függő variánsa, allofónja a p , t, k-nak. E variánsok megjelenése
azonban elősegíthette a szintén zöngés környezetben - mert intervokalikus
helyzetben - lévő -p - , -t-, - k - zöngésülését is -b - , -d - , -g--vé. Ám ezáltal
megszűnt a rendszerben a -P - , -t-, - k - sor. Az úgynevezett "húzó hatás,
húzó lánc" [pull chain, drag chain) kitöltheti ezt az üres helyet azáltal,
hogya gemináták egyszerűsödnek: -pp- > -p-, -tt- > -t-, -kk-, > -k-. Így a
következő rendszert kapjuk:

-mb-, -nd-, -ng- -b-, -d-, -g- -p-, -t-, -k-
A b , d , 9 nem allofón többé, hanem az azonos fonetikai helyzetben lévő

p , t, k-val szemben álló zöngés fonémasor.
De a változás nem csupán a nazáliscsoportokban indulhatott el, hanem

a gemináták felől is. Az ökonómia elve alapján ugyanis (ahogyan Martinet
a kelta lenitiót bemutatja: Herman József: Fonológia és hangtörténet. Spe-
eialis kollégium. 1986.) a gemináták egyszerűsödésével természetes folyamat
indul meg: -pp- > -p-, -tt- > -t-, -kk- > '-k-. Az így keletkezett, kevesebb
artikulációs erőkifejtést igénylő egyszerű zárhangok sora azonban egybee-
sett volna az alapnyelvben meglevő -p - , -t-, - k - sorral, ezért azt mintegy
tolóláncként műkődve (push chain) a zöngésülés felé tolja, s így áll elő a -b - ,

-d - , -g - sor. Ezáltal a korábbi hosszú: rövid oppozíciót zöngés: zöngétlen

28
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oppozíció váltja fel. Ám ugyanekkor a nazálisedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ már zöngés zárhang cso-

port denazalizálódik, tehát itt isJIHGFEDCBA-b - , -d - , -g - sor jött létre. Most ez esett
volna egybe az előző sorral, s azt tovább tolta ci spirantizálódás felé. A to-

lólánc működése egyben megfelel a lenitió követelményeinek is: a zárhangok
,réshangokká "gyengülnek": -(3-, -Z - , -,-vé válnak.

A változássor radikális újításokat hoz a fonémarendszerbe: hat teljesen

új fonéma keletkezik: a b , d , g , ayxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZ és a " méghozzá úgy, hogya bemuta-
tott sorozatok hármas tagolódása, mely eredetileg a nazális + zárhang I az

egyszerű zárhang I a geminált zárhang párhuzamaban mutatkozott ( -m p - I
-p - I -p p - stb.) megmarad, de most egyszerű zöngétlen zárhang I egyszerű
zöngés zárhang I zöngés réshang ( -p - , I -b - I -(3-stb.) hármasságot mutat.
A korábbi jelentésmegkülönböztető, funkcionális szembenállások tehát nem
szűntek meg.

De fel kell tennünk a kérdést, vajon a fonémarendszer egészét tekintve

helyes-e, ha csupán azt állapít juk meg, hogy e tendenciák eredményeképpen
létrejött a zárhangok teljes sorozatában a zöngés: zöngétlen korreláció. Ugy

gondolom, ez túlságosan általánosító fogalmazás lenne. Tovább vizsgálva a
kérdést, azt kellene leírnunk, milyen fonetikai környezetekre érvényes ez az

oppozíció, s mekkora ennek a szembenállásnak a fonematikus terheltsége.
(E korrelációk fonematikus terheltségének, a szembenállások számának a fel-

mérését nagyban elősegíthetik Janurik Tamás munkái: NyelvDolg. Szeged,
124. sz.)

Az eddigiekből az derült ki, hogya zöngés: zöngétlen ellentét csak szó
belseji, intervokalikus helyzetre érvényes. Tudjuk jól, hogy közel sem ez a
helyzet a szókezdö helyzetben: aszókezdő p - , t-, k-ra egyáltalában nem ér-
vényes a tendenciaszerű zöngésülés, inkább a spirantizálódásuk megy végbe
(de az sem minden hangpár esetében), a zöngésülés csak szórványosan je-

lentkezik. Finnugor szókezdő p - helyén 11 esetben találunk ugyan b-t, de szó-
kezdő helyzet ben levő korrelációról mégsem beszélhetünk, mert a MSzFE.

még azt a két p - kezdetű szót sem tartja számon fgr. elemei kőzőtt, amit
eddig finnugor eredetűnek volt szokás tekinteni: a p o r és p a ra szavakat. A

TESz. szerint is bizonytalan eredetű e két szó "a szabályos fejlődéstöl el-
térő fgr. *p > p megfelelés miatt", Pedig maga a TESz. ilyen párhuzamokat
idéz: p o r : vog. T. p g rs 'szemét'; finn p o ro 'forró hamu, durva por, törmelék';
stb., illetve p a ra : vog. T. p á ra · 'tutaj, komp'; osztj. p a r 'fából való úszó
a húzóhálón'; zürj. V. p u r ; votj. Sz. p u r 'tutaj, komp' stb. - A MSzFE.
felfogása szerint tehát szó sem lehet ősmagyar kori szókezdő p : b szembenál-
lásról. Pedig nagyon is elképzelhető, hogy az általános p - > f - spirantizáció

mellett a nyelvnek szüksége volt mind a megmaradó p-kre, mind a szór-
ványos b szókezdetre. Ez utóbbiakat Lakóval együtt a szóban levő zöngés
mássalhangzó hasonító hatására zöngésült hangoknak tartjuk (Lakó: NyK.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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64: 61-7):yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAba l, bog, bőr , bél stb., de ha a ba l mellett a fa l fn., fa l ige, a bog

mellett a fog fn., fog ige, a bőr mellett a fér ige és a fér (eg), a bél mellett
a fel és fél ősi eredetű szavainkra gondolunk, nem nehéz elképzelni, hogya
hármas homonímia fennálló veszélye is elősegítette a zöngésűlést. S ugyanez
indokolhatja a p- megmaradását is, hiszen a por és pa ra a for (og), fa r (ag),

fa r , fúr szavak *pU"'f, típusával eshetett egybe. Honfoglalás elötti török jö-

vevényszavaink szókezdő p-t nem hoztak, de a török bor és bor(ít) : por a
szókezdőJIHGFEDCBAp : b szembenállást tűkrözheti.

Szókezdő t- és jóval ritkábban (6-szor) d - egyaránt előfordul ugyan ősi
eredetű szavainkban, de ritka az az eset, hogy ennek értelemmegkűlönböz-
tető szerepe legyen. Talán a ta r (t) : da r (u) töve ilyen, s később a török dél

áll szemben az ősi tél szóval.
Aszókezdő k-nak viszont soha nincs 9 megfelélése. S g-s szókezdetet

még ősmagyar jövevényszavaink sem honosítanak meg. A feltehetően iráni
gazdag, valamint a honfoglalás előtti török görény és gödény szavaink k-val
kerültek át, s valószínűleg későbbi, ómagyar kori zöngésűlés eredménye a g-s

szókezdet. Az ősmagyar korban tehát szókezdő helyzetben nyelvünk nem
használta ki ak: 9 korrelációt. A zárhangok ősmagyar kor végi paradigma-
sora tehát pontosan így volna ábrázolható:
Szó belseji helyzetben: -p - -b- Szó kezdő helyzetben:[?p-] b-

-t- -d - t- d -

-k - -g - k - fJ -
(Meg kell jegyeznem, hogyaréshangok sorozatában sokkal komplikál-

tabb a kép: az allofónok fonologizálódásának megállapításától kezdve az
azonos fonetikai helyzetben található fonémapárok kimutatásán át addig,
hogy találunk olyan fonémapárt is, amely a fonémarendszer egészében ugyan
szembenállhat egymással, de a valóságban az egyik fél csak szókezdő, a má-
sik csak szó belseji helyzet ben fordulhat elő.)

Talán a fonémarendszer szimmetri ára való törekvése mutatkozik meg
abban, hogy az ómagyar korban a zárhangok hiányzó oppozíciói bőségesen
kialakulnak, a zöngés: zöngétlen párok minden fonetikai helyzetben bősé-
gesen előfordulnak. Ahhoz képest, hogya MSZFE. egy p kezdetű szót sem
tart számon s csak 11 b kezdetűt, a TESz. összesítő táblázatai szerint 842
p kezdetű s 690 b kezdetű szavunk van. At: d aránya a TESz. szerint
627 : 386, ak: 9 aránya pedig 1257 : 354.

E fonémapárok fokozatos fonematikus terhelődésének vizsgálatához
mind szókezdő, mind szóbelseji helyzetben a TESz. bőséges anyagotszol-
gáltat.
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1. Ezzel a 16-17. században az erdélyi magyar köznyelvbe bekerült ro-
mán jövevényszavunkkal aszófejtő és dialektológiai irodalom több ízben is
foglalkozott (vö. TESz.), rá vonatkozó véleményét azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAly hanggal kapcsolat-
ban ünnepeltünk is kifejtette. Könyvemnek szárnos helyén magam is érintem
a szót (Bakos 1982. 35, 44, 50, 64, 158, 217, stb.). A legtanulságosabb az
a szóföldrajzi-kronológiai térkép, amelyet Szabó T. Attila állított össze az
1850 előt ti adatok egy részéről (StUnBB. 1962/2: 24; mivel a kolozsvári fo-
lyóirat Magyarországon eléggé nehezen hozzáférhető, mellékletként ide csa-
tolom és rá SzTA. jelzéssel hivatkozom). A lexémára annyi adat gyűlt fel,
hogy azok teljességét, még a variánsoket sem lehet bemutatni; a kellő rész-
letes információkat akadémiai doktori disszertációm Adattára (2: 579-85)
és a RK. adja meg. A mióra 'fiatal, 1-2 éves juh; kecskegida', de az adatok
egy részében az állat nemét és pontos korát közelebbről nem lehet meg-
határozni, általában 'egyéves nőstény bárány' (vö. RK.). Egyes részleteket
ma már másképp látok, mint a TESz. szócikkének és román jövevénysza-
vainkról írott könyvem megírásakor. Az alakváltozatoknak legalább három
csoportját lehet elkülönít eni (miora l, mióra stb. - melliora , milliora stb.
- nyivor , nyivá ra stb.; ezeken belül is meg lehet kísérelni szétválasztani a
közvetlenül a románból átvett alakot és belső magyar továbbfejlődésüket ).
Minderre visszatérek, most csak azt jegyzem meg, hogy ezekre nézve to-
vábbra is érvényesnek tartom azt, amit könyvemben a több ízben történt
szóátvételről és típusairól mondok (Bakos 1982. 139kk; vő. Benkő 1957. 20),
de írásom végén egy lépéssei megpróbálok továbblépni.

2. A mióra első adata 1548-ból való, helyhez nem köthető: "Una ovis
cum agnello et miora" (EOE. 1: 241). A 16. és a 17. sz. során Erdély tizenegy
megyéjéből! jelentkezik; az alakváltozatok időrendje és előfordulásuk helye:
miliora : 1551K. (SzTA.); 1556 Szat. "Agni miliora " (OL-UC. 101/44); 1630
AF. (RG!. 414); 1632 F. (uo. 452); mil(l}iora : 1551 TA.: "myllyora hwzon
harom" (MNy. LVIII, 492); 1599 TA. milliora (Tört T. 1879: 563); 1635
U., 1678 KK., 1684 H. (mindhárom SzTA. térképén); milvá ra : 1582 BN.

1 A továbbiakban helykimélés céljából az erdélyi megyék nevét az alábbiak szerint
rövidítem: AF. = Alsó-Fehér; B. = Bihar; BN. = Beszterce-Naszód; F. = Fogaras; H. =
Hunyad; Hszék = Háromszék; K. = Kolozs; KK. = Kis-Kűkűllő; Mm. = Máramaros; MT.
= Maros-Torda; NK. = Nagy-Küküllö; SzD. = Szolnok Doboka; Szl. = Szilágy; Szat. =
Szatmár; TA. = Torda-Aranyos; U. = Udvarhely.
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(Tört T. 1879: 561);yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmil(y) vá ra : 1656 SzD. (SzTA.). E századok variánsai
még: melliom, millyom (1638 K.: RGI. 568); mijóm: 1640 K. (SzTA.); mi-
lom: 1702. Miskolczy: Vkert 215: NySz. A szó ekkor már bekerült az erdélyi
magyar köznyelvbe, az állattenyésztés és a gazdálkodás meglehetős elter-
jedtségü szakszava.

3. A teljes adattár közlése még jobban kiemelné, hogy a 16-18. szá-
zadra nem a miom, mióm, hanem az ly> j",l hangot tartalmazó variánsok
a jellemzök. A RK. tanúsága szerint a mil'om, millora , millóm, millióm,
millió~m a mióm és a mijóm mellett ma is él az erdélyi magyar nyelv-
járásokban. főleg délebben, ugyanakkor feltűnő, hogy a románból ezekre
emlékeztető alak nem mutatható ki. Az 1640-töl jelentkező, ma- is elter-
jedt mijom, mijóra esetében nemigen lehet eldönteni, hogy hiátustöltő j-vel
alakult-e a magyar miom- ból, vagy pedig - a magam részéről erre gondolok
- belső ly> j hangfejlődés eredménye-e. A milóm, millora l-je lehet ugyan
hiátustöltő (Benkő: MNy. LL, 329), de nem kevésbé valószínű egy ly> l de-
palatalizálódás. Bizonyosnak látszik viszont, hogy a régiségből ritkábban,
ma sűrűbben adatolt miora és csoportja (mióm - csak 1863 Kriza óta -
és a hiátustöltős mihora (de vö. r. mihoa r ii DLR.; visszakölcsönzés?) a ro-
mán irodalmi mioara-nak a magyar l",ly -ező alakoktói különálló szabályos
átvétele, illetve belső magyar továbbfejlődése. (A románJIHGFEDCBAo á kettőshangzó
megfeleléseire a magyarba átkerült lexémákban Bakos 1982. 26-7). A ro-
mán szó a magyamál valamivel korábbról, egy 1532 végén Havasalföldön
írott szlavo-román oklevélből egy többes számú mioa re alakban megtalál-
ható (Bolocan 1981). Kevéssé valószínű, már csak kronológiai okokból is,
hogyamiora egy magyar mijom változatból jött létre. Érintetlen m hang-
gal, de QOkettőshangzóval került át a magyarba amivom (RK.: Kis Kiküllő
menteedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA< r. N. miQtÍra ALR. SN. 2: 387; TA.).

4. A román mioa rű két magyarázata ismeretes. Az egyik belső ere-
detűnek, a mia 'bárány' « lat. agnella ) tő - (i) oara származékának véli
(DEX., DLR.). A magam részéről nem utolsósorban éppen a bemutatott
magyar meliora -rmelliora , milliora , mil(y)vá ra nyomására inkább a kikö-
vetkeztetett *agnelliola (vö. Coteanu-Sala 1987. 100-101) etimont tartom
valőszínűbbnek. Ezt elfogadva, már a TESz. is utal rá, hogy az aruménban
ml'ior , mil'ior , mil'ur van. A meglenorománban is mil'or t találunk, ilyen
alakban kölcsönözte az albán (miljofé) és az újgörög (p:1r > ..tWpt, Ju> ..tÓpt)

is. (Minderre: Cioranescu 1958-1960. 528.) A román hangtörténet teljesen
egységesen egy ll+ i + Vok> l'> f/ hangfejlődést vall, azaz lat. a llium > r.
a i, lat. ga llina > r. ga ina (Rosetti 1964. 98; Ivánescu 1980. 204, 211). Ez
a palatalizált l' a közös ősremánban (8-11. sz.) még megvolt (Ianeu 1975.
112), így egy *mel'oa ra rv*mil'oa ra tehető fel. A l' ma is él a balkáni román
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nyelvjárásokban; a Dunától északra lényegében eltünt, de a 15-16. sz. fordu-
lóján még hangozhatott (Bakos: PaisEml 262; Iancu 1975. 39.). Ez a román
hang jelentkezik 16. századi jövevényszavainkbanyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(csercselye, ka lyiba , pulya

Bakos 1982.45). A 16. sz. óta kimutatható mel(l)iora , mil(l)iora , mil(y)oa ra
hangtanilag pontosan meg is felel az e korra feltehető román formának, a
magyar milyva ra változatra a román kettőshangzó ~á realizációja vezethe-
tett (vö. ALRM. 1:26 és 197). Mindez egyben becses bizonyító anyag arról,
hogy egy ilyesféle román alak igen eleven lehetett. (A ma is élő r. N. meioa r ii

(DLR.) egy régebbi *mel'oa ra öröksége lehet.) Az ly alapján az is elképzel-
hető, hogy maga a kölcsönzés már a 15. században megtörtént. Nem ez az
egyetlen példája annak, hogy az átadó nyelvből kiveszett alakot az átvevő
őrizte meg.

5.1. Román nyelvjárási jelenségeken, egy szókezdő, a hiátust megelőző
mi hangcsoport palatalizált mn, ill. n ejtésén és/vagy az intervokális oa dif-
tongus ~a"'~o realizációján (ALRM.l. f.) alapulnak azok a magyar alakval-
tozatok, amelyek a román mioa r ii átvételeinek harmadik sorozatát alkotják.
Az első az 1756-ból való mnyiora (MT.: Koronka SzTA.: érdekes, hogy ez
a forrás ugyaninnen 1726-ból mijora alakot ismer). Hosszú némaság után,
századunkból a variánsok gazdag sora jelentkezik. Ezek közül az izoglosszák
csaknem teljes egybeesése folytán kiemelném a már emIített 18. századi
mnyiora mellett a mai északi magyar mnyivá ra (K.), mnyivora (SzD., K.)
és mnyioa r~ (SzD.) variánsokat. Az új román nyelvatlasz (ALR. SN.) 2:287
lapján ezzel összhangban a következőket találjuk: mrii~tjra (4 kutatópontról:
Mm., Szat., Szl., MT.); mriiu0tjra : B., Szat.; mni~aóra : TA.)

5.2. Az ny-ező változatoknak jóval hosszabb sora került elő, most csak
a következőket említem: nyia ra , nyihora (magyar hiátustöltővel), nyilvá ra

(vö. m. milvá ra ), nyioa ra , nyiora (vö. m. miora ), nyirvá ra , nyiva ra , nyivá ra ,
nyivera (magyar hangrendi kiegyenIítődéssel), nyivora (elsősorban a RK.
adatai, de forrásaimból is). Anyiva ra , nyivá ra a' székelységet kivéve jófor-
mán egész Erdélyben járatos, a többi eléggé szórványos, de ezek is jobbára a
Kíikűllőktől és a Marostói északra élnek. Az átmeneti és beilleszkedett ala-
kok természetes megléte nem mond ellent annak, hogy a mny"'ny szókezdet
és aszóbelseji v (ez is a románból való és nem hiátustöltő) egy világosan
elkülönülő csoport meglétét bizonyítja. .

5.3. A román ri és a magyar ny kezdet izoglosszái már nem esengenek
annyira össze, mint a r. mri '" m. mny esetében. A hivatkozott térképla-
pon van ugyan ni~J ra Csíkből és a magyarban nyiva ra , nyivá ra , de ezek
nem székelyek és a székelységből ny-ező alakokat nem is ismerünk (annál
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bőségesebben moldvai csángókat RK.). A román nyelvatlasz riyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«mi) rea-
lizációkat főleg AF., NK., KK., TA. és MT. megyékből közöl (ALR. 1:61;
ALRM. 1:115; ALR. SN. 1:6, 5: 1319, a már többször idézett térképlap a

mioa r ii-re NK.ból rii~~ra-t ad) és ez az ny-ező magyar alakok elterjedési
területét részben le is fedi. Az északi (B., Szat., Szl., SzD., K., BN.) ny-ező

magyar alakok elkerülhettek ugyan ide délebbről is, de sokkal valószínűbb,
hogy az eredeti és a magyarban szokatlan mny hangcsoport első tagja leko-

pott. Ezt a feltevést erősíti, hogy az itt gyűjtő magyar nyelvjáráskutatók az

ny kezdetű variánsok mellett mny-es megfelelőket és más ilyen formációkat
is hallottak. Amúgy is ez a román mri gócterülete. Keveredtek különben a
románban is mn ésedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn . Könyvének 14. térképén Iancu a két realizáció area-
járól közös térképet közöl (Iancu 1975. 59.)

5.4. A most tárgyalt variánscsoport külön és késői átvétele mellett szól
még egy nyomós érv: míg az l' kialakulását már a kőzromán idejére (8-

11. sz.) teszik,a m + Vok > mnl"Vn hangfejlődésrőllegfeljebb a 16. századtól
és ekkor még csak elszigetelt példákról szokás beszélni (Rosetti SCL. XI.
(1960) 189-93; Ghetie - Mares 1974. 121-2; Sala 1976. 56,244). Az ri min-
denképpen későbbi, mint az mn és az egész tendencia elterjedését újabban

a 18. századra teszik (Macrea 1953. 96-100; Rosetti 1966. 242). A magyar

alakok mindevvel időrendileg egybevágnak.

6.1. A r. nn. mioara-nak van egy hímnemű párja is: mior '1-3 ,éves kos'
(DLR.) és ez a magyarba szintén többszörös átvételre került. Ennek első
adata feltehetően az Ördöngösfüzesen (SzD.) lejegyzett mnyivor (MNy. 1.,
119; később SzD. és K. más községeiből is). Nyilván ebből, de a helyi r. r iior -
ból (DLR.) is származik am. nyivor , nyivór , amely nagyjából a nyivorá -
val azonos területen járatos (Szl., SzD., K., TA., AF.', NK., KK., MT.). A

fentiek után a szókezdet világos. A várható r. N. ni~or-t írott formában
nem sikerült megtalálnom, van azonban a román nyelvatlasznak egy olyan

lapja, ahol az azonos hangstruktúrájú a lior 'kutyatej' több kutatóponton
a liuor (ALR. SN. 3: 647; itt is az o nyelvjárási ~ó realizációja van jelen).

6.2. Felmerülnek viszont bizonyos szófőldrajzi és jelentéstani kérdések.

Bár az elterjedési terület hozzávetőlegesen egybeesik, forrásaimban kevés jel
mutat arra, hogy román hím- és nőnemű alak párhuzamosan került átvételre,

sőt a nyivor sajátos közömbösséget tanusít a természetes nem kifejezése
iránt (így látja a RK. is); holott az újabb 20. századi ilyesfajta átvételek-

nél ez a megkülönböztetés már meg szokott történni (Bakos 1982. 62. kk.)

Egyelőre csak hipotézisként meg kell kockáztatnom, hogy egy negyedik átvé-
teli réteggel van dolgunk: a románságra jellemző juhtartás a hullámszerűen

gyűrűző folyamatos újabb és újabb kö!csönzést indukálja és ebben a román
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szakember és a tenyésztett állat játssza a főszerepet. Itt a fiatal juh, a bá-
rány -, amely tömegében kétségtelenül nőstény - a lényeges és a neme
háttérbe szorul. Ismétlem: a kérdést közelebbről is meg kellene vizsgálni és
más állatnevekre is kiterjeszteni.

6.3. Az eredeti [hímnemű] jelentésjegyet, látszólag (?) elvesztett további
variánsok főleg a RK. anyagából jelentkeznek. Közülük ayxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmivor (SzD., MT.)
nyilván egy r. N. miuor külön átvétele. Ha ritkán is, de palatalizáló román
területen is megmaradhatott érintetlenül az m. Északi jellegévei összhang-
ban: mnyior (SzD., K.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA< r. N. mnior SzD.,JIHGFEDCBAK .) és hiátustöltővel mnyijor
(SzD.), Kolozsból még: mnyier és mnyiver . A szóvég alakulása itt nem vi-
lágos, míg három további alakváltozatban valószínüleg már a magyarban
maradt el a szóvégi -a : a mijorából több vidéken is mijor , ugyanígy nyivá r
(Szl.) és mivá r (TA.) a nyivá ra és mivá ra romanból származó változatok
végéről. Hasonlóan belső magyar fejleménynek látszik a mujvá r rv mujva ra ,

mujvá ra (SzD., K .) páros.

7. Írásom utolsó szakaszában szeretném megtámogatni a folyamatosan
ismétlődő kölcsönzésről kifejtett hipotézisemet (6.2.). Felsorolok olyan hely-
ségeket, ahol a mióra egymásból nem fejlődhetett eltérő több alakváltozatát
is feljegyezték, de eltérő jelentésekről nem adtak hírt. Figyelemre méltónak
tartom továbbá, hogy nyivom és nyivor földrajzilag ugyan nem különülnek
el, de azonos helységben kőzősen nem fordulnak elő, legalábbis ilyesmi sem
a RK.-ból, sem más forrásaimból nem kerül elő. Ahol Szabó T. Attila tér-
képére utalok (00) megadom a kutatópont számát. SzD.: Ördöngösfüzes
(1656 mil(y)vá ra SzTA. III B 45; mnyivor MNy. 1., 119); K.: Mezőőrmé-
nyes (1638 melliora , millyora RGI. 568, 1640 miora SzTA. III B 28, 1640
milua ra RGI. 597); TA.: Aranyosszék (miora , mijora Nyr 31: 115, nyivor
NyIrK. 4: 133); K K .: Kűkűllővár (1686 miora , 1687 mil(l)iora SzTA. III
B 1, 1690 miliora NyIrK. 10:100); Tarcsafalva (1658 mil(l)iora , 1850 miora

SzTA. III C 15); F.: millora 1632 RGI. 454, 1633 Komána Prodan: Urb. 315,
miliora 1648 uo. Prodan: Urb. 905, 1648 Porumbák milva ra RGI. 524, 1682
miora SzTA. IV C 1); MT.: Koronka (1726 mijóra , 1756 mnyiora Se;TA. III
C 5). Nem törekszem itt sem a teljességre, de felhívom a figyelmet a RK.
mióra szócikkében található gazdag változatosságra (pl. Kis Szamos mente,
Aranyos' mente, Kis Kűkiillő m.).
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M e l l é k l e t a M io r a - h o z ( S Z T A . S tU n B B . 1 9 6 2 /2 : 2 4 )edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 -1 1 = 1 I~ I

1 -1 1 = 1 1= \
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Sz. BAKRó-NAGY MARIANNE

1. Dolgozatom célja, hogy két magyar lexémának, az esik-nek és a hull-
nak nyelvtörténeti előzményei hez finnugrisztikai szempontból - némiképp
szekatlan módszerrel - adaléket nyújtsak.

Kiindulópontom az, hogy e két lexémánk szemantikai tekintetben szá-
mos azonosságot mutat. Ez az állítás szinkrón szempontból az ÉrtSz. alap-

ján (is) igazolható, hiszen az esik és a hull elsődleges jelentéseit így adja
meg: esik 'alacsonyabb szintre kerül'; hull'< Vmiből sok egyforma, azonos
v. hasonló darab> egymás után, folyamatosan, sűrűn, nagy tömegben esik'.
Történeti szempontból sem fest másként a dolog, a TESz. ugyanis az esik
esetében a 'lefelé hull, zuhan ', a hull esetében a '<folyadék>edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsű rű cseppek-
ben aláesik, folyik' jelentéseket jelöli meg elsődlegesként, s az összes többit
ezekből vezeti le. Ez utóbbiak azonban már egy sor eltérést (is) mutat-

. nak. Benkő Loránd, midőn a nyelvi változások megvalósulásai kapcsán a

ténylegesen lefolyt nyelvi változás fogalmára a "realizáció" terminus techni-
cust vezeti be (1988. 107), a jelentésváltozások köréből is hozván példákat,
így szól az esik-röl és a hull-ról: "Eredetileg azonos szemantikai tartalmú
... lexémák életében ... tág lehetőségel vannak az azonos kőrű lexikai ...
változásoknak. E közös változási lehetőségek azonban egy szűkebb közlési

rendszeren belül sem realizálódnak azonos módon, hanem egymás közötti
viszonylatokban több-kevesebb leszűkülést mutatnak. A magyar esik és hull

eredeti, általános szemantikai tartalma nagyon közeli volt ... Ugyanakor
I

mindkét lexéma diakrőn változásaiban bőven találunk olyan különbségeket

is, amelyek a változási lehetőségeknek mind szemantikai. mind morfematikai
vonatkozásban való leszűkűlését jelzik" (1988. 111).

2. A két lexéma közül csupán az egyiknek, az esik-nek van biztosra

vehető finnugor etimológiai előzménye, a hull-nak két finnugor származta-
tása is ismeretes. Az esik etimológiájaval kapcsolatban megjegyzendő még,
hogy esküszik igénknek az esik tővéből való származtatása is csak valószínű,

de nem biztos: a finnugrisztika ajánl - ha nem is megtámadhatatlanul -

hozzáillő megfelelőket. A finnugor előzményeken végigtekint ve , amiként arra
az alábbiakban sort kerítek, kiviláglik, hogy több-kevesebb biztonsággal föl-
rajzolhatók azok a szemantikai mezők vagy még inkább fogalomkörök, ame-

lyekbe e lexémák finn ugor előzményei besorolhatók.
Itt nincs mód arra, hogy részletesebben indokoljam a szemantikai mező

és a fogalomkör különbségének mibenlétét általában, illetöleg jelen mon-
dandóm szempontjából. Annyit azonban mindenképpen meg kell jegyeznem,
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hogyafinnugor előzményeket tekintve rekonstruált adatokról lesz szó, s ez
utóbbiak esetében mindenképpen helyesebb fogalomkőrőkről beszélni; annál
is inkább, mert a bemutatandó ún. rekonstruált alapjelentések is inkább te-
kinthetők fogalmi rekonstruktumoknak.

E kísérlettől elvárható, hogy valamivel többet nyújtson a pusztán eti-
mológiai célú vizsgálatnál. Az etimológiai adatokat az Uralisches Etymolo-
gisches Wörterbuch-ból (UEW), a fogalomkörökre vonatkozókat az e szótár
uráli és finnugor anyagán alapuló fogalomköri feldolgozás ból (Bakró 1991)
veszem.

Az eligazodás végett bemutatom azokat a fő fogalomköröket,. amelyek
a teljes anyagot átfogják:

1. Anorganische Welt. Stoffe
2. Organische Welt. Pflanze. Tier. Mensch
3. Raum. Lage. Form
4. Grö6e. Menge. Zahl. Grad
5. Wesen
6. Zeit
7. Siehtbarkeit. Licht. F~6e. Schall. Temperatur. Gesicht. Aggregat-

zustande. Geruch. Geschmack
8. Ortsveránderung
9. Wollen. Handein

10. Sinnesempfindungen
11. Fühlen
12. Das Denken
13. Zeichen. Sprachen
14. Gesellschaft. Gemeinschaft
15. Gerate. Technik. Tatigkeit
16. Wirtschaft
17. Religion

(Az a tény, hogy e felosztás föltűnő hasonlóságokat mutat a Dornseiff-
szótár (1959) felosztásával, nem véletlen (ehhez vö. Bakró 1991. 3.)).

3. Tekintsük először a biztos( abb )an etimologizálható esik-et! Perrni,
obi-ugor és szamojéd megfelelői alapján egy "eés- alak rekonstruálható az
uráli korra, méghozzá egy - az összes megfelelőben meglévő 'fallen' jelentés
alapján - ugyancsak *'fallen' alapjelentéssei, aminek a magyar elsődleges
jelentés minden további nélkül megfeleltethető. Nem az "eés- az egyetlen
'fallen' (vagy azzal rokon) jelentésű alak az U és FU alapnyelvben, további
négy etimológiával egy szűkebb kört alkot. (A szorosabban összetartozó je-
lentésűeket a - * - jelzés választja el egymástól.)
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[FALLEN]JIHGFEDCBA

* yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAeés- 'fallen' U
*ki13- (kü13-2) 'zerfallen, abfallen, ausfallen;

abgetragen, abgenutzt werden' FU

* kirke- 'fallen, stürzen' FU

*ku13-2 'sich ablösen; ausgehen, aus-, abfallen' FU

-*-
*wa ja - 'sinken, einsinken, untersinken' FU

A *kuI32-va l még találkozunk; a *wa ja - folytatása a vejsze 'Fischreuse'
szavunk. A fenti csoportot a [FALLEN] fogalomkörnek nevezem, amely
egy sor egyébbel együtt egy nagyobb fogalomkör, a helyváltoztatást je-
lölő [ORTSVERGÁNDERUNG] alá sorolható: [FALLEN] stb. C [ORTS-
VERÁNDERUNG].

Említettem, hogy az esküszik-nek lehetséges egy másik származtatása
is, nevezetesen: "eéks- 'loben, preisen' FU. Itt biztosan permi és obi-ugor
alakok tartoznak össze, az esküszik azonban csak egy *'Gott loben, beten'edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

--+ 'schwören' jelentésváltozás esetén jöhet számításba. Az *eék3-vel egy
fogalomkörbe sorolhatók azok a lexémák, amelyek nek a 'mondással' (verba
dicendi) van kapcsolatuk - ez lenne a [SPRACHE. REDE] fogalomköre,
amely még másokkal együtt a [ZEICHEN. SPRACHEN] tágabb köre alá
sorolható: [SPRACHE. REDE] stb. C [ZEICHEN. SPRACHEN] ..

[SPRACHE, REDE]
*jukta - 'sprechen, erzáhlen' FW, ?FU
"kele (kele) 'Zunge, Sprache' U
*ml!n3- (mons-) 'sagen' U
*sa rna 'Zauberspruch; Rede, Gesprach' FU

-*-
*kan33

- (ka IJ3-) 'rufen' ?U
*kué3-2 'rufen, nennen' FU

-*-

*kera - 'bitten' FU

-*-
"eéks- 'loben, preisen' FUZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A gyakorlott etimológus szeme rögtön észreveszi, hogy itt még a magyar
já tszik-nak (7edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA< *jukta -), mond-nak (7 < *mm3-), hív-nak (77 < *kan3-)

és kér-nek « *kera -) a rekonstruált előzménye is megtalálható.

4. A hull-nak, mint említettem, két finnugor származtatása ismere-
tes. Az egyikben finn és finnségi, lápp és obi-ugor megfelelőket találunk, a
rekonstruált előzmény a *kuI3-JIHGFEDCBA1 'ein Ende nehmen, enden, vergehen, auf-
höhren' FU . Ebbe a fogalomkörbe összesen két etimolágia sorolható: az
imént említett, meg a bizonytalan finnugor származtatású magyar veszik,

vész- előzménye.

[AUFHÖHREN]
*kuI3-1 'ein Ende nehmen, enden, vergehen' FU

*was3- 'verschwinden, verlorengehen ' FU

Az [AUFHÖHREN] fogalomköre a [SEIN] tágabb köre alá sorolható,
mely utóbbi viszont a [WESEN] alá tartozik:

[AUFHÖHREN] C [SEIN] C [WESEN]

Megjegyzendő továbbá, hogy e fogalomkör átfedést mutat a [STER-
BEN] fogalomkörével, amelyben számos szavunk előzménye tűnik fől:

-*-
*éakk3- 'ersticken, ertrinken' FU

*PUW3-3 (pUIJ3-) 'ersticken' FU

-*-
*cii3-r3, éÍ[ 3-r3 (cik3-r3, éik3-r3) 'Grab' FU
*ka lma 'Leiche, Grab' U

-*-

[STERBEN]
*jama- 'krank sein' ---+ 'sterben' U

*kola - 'sterben' U
*sure- 'sterben' FU

*sur(e)-ma 'Tod' FU

*we63- 'toten' FU

I * mirkks 'Gift' FU

A magyar ha l- « *kola -) , öl- « *weó3), júl- « *PUW3-), sír (7 <
*éÍ[3-r3 stb.) és méreg (77 < *mirkk3) éselőzményei tartozik ide.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A [STERBEN] fogalomköre - másokkal együtt - a [KÖRPERLI-
CHES] alá vonható, míg az utóbbi, ugyancsak egy sor mással együtt az
[ORGANISCHE WELT] nagy fogalomkörének része:

[STERBEN] stb.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC [KÖRPERLICHES] stb. C [ORGANISCHE WELT]

AyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhull másik lehetséges származtat ása az esik kapcsán (3.) bemutatott
fogalomkörben már látható volt: *ku13-2 'sich ablösen; ausgehen, aus-, ab-
fallen' FU. A magyar szón kívül még zürjén és vogul alakok sorolhatók ebbe
az etimológiai összefüggésbe. A rekonstruált alapjelentést tekintve a *ku13-2

az *'aus-, abfallen' okán sorolható a [FALLEN] fogalomkörébe, ám további
lehetséges jelentéseit tekintve más fogalomkörökbe is beletartozhatik. Az
*'ausgehen' révén az alábbiba:

[GEHEN]
*éanc9- '" éaés- 'schreiten, gehen' U

.*jakka - 'gehen, gelangen, geraten' FU

*jom9- 'gehen, sich auf den Weg machen' U
*juta - 'gehen, wandern' UJIHGFEDCBA

* ka tts- 'dringen, [vorwarts )gehen, rücken' U
*kuI3-2 'sich ablösen; ausgehen, aus-, abfallen' FU
* mene-, 'gehen' U

-*-
*wanéa - 'überschreiten' FU

-*-

I "aéke {r-e-le] , a éke( ",-le) 'Schritt' U

Ide a magyar ikta t « *jakka - ), indul (? < *joms- ), ha t- « *ka tt3-) és
megy (*men3-) tartozik.

Szükebb témámtói messzire vinne, ha bemutatnám itt mindazokat
a fogalomköröket, amelyek a [GEHEN] kőrével átfedést mutatnak, felso-
rolásszerüen azonban hadd idézzem ide őket, megismétel vén azt az -
esik, illetőleg [FALLEN] kapcsán már fólemlített - összefüggést, hogy
az [ORSTVERANDERUNG] alá sorolható valamennyi: [BEWEGUNG],
[GEHEN], [SCHNELL. LANGSAM], [SICH ENTFERNEN], [NAHERUNG.
ANKOMMEN], [HINEINGEHEN, -STEIGEN], [HINABGEHEN], [FAL-
LEN. SINKEN], [NACHFOLGEN], [WATEN. SCHWIMMEN. RUDERN],
[FLIEGEN], [ABWEICHUNG], [WEG], [HERAUSNEHMEN], [DRÜC-
KEN], [STREUEN. SCHÜTTELN], [ANTRIEB, STOfi], [WERFEN], [REI-
fiEN, ZIEHEN], [DREHEN], [FÜHREN], [TRAGEN].ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Hull szavunk *kuI3-2 előzménye a feltehető *'sich ablösen' jelentése mi-
att még egy másik fogalomkörbe is beletartozik, mégpedig a [LÖSEN] kő-
rébe. E fogalomkőrről megjegyzendő, hogy a [GRÖ6E. MENGE. ZAHL.
GRAD] körén belül, a [GESAMTHEIT] alá, s azon belül is a [TRENNEN]
alá sorolható: [LÖSEN] stb. C [TRENNEN] stb. C [GESAMTHEIT] stb. C
[GRÖ6E. MENGE. ZAHL. GRAD].

[LÖSEN]
*a l)a - 'lösen, offnen, aufmachen' FU

*kuI3-2 'sich ablösen; ausgehen, aus-, abfallen' FU
"miins- 'loswerden, sich retten' FU, ??U
*7Íila 'etwas Schlüpfiges; Baumsaft, Schlein, Splint; schlüpfrig

sein, sich ablösen, ablösen, schinden' FU

*7Í't13 id. U
*pab_2 (poé3-) 'auftrennen' U
*piié3- 'sich trennen, sich lösen' Ug. ?FU
*ra7Íé3 r"<J raé3 'Lumpen, Fetzen; zerfetzen, auftrennen, losbinden' FU

Itt is találunk magyar tagú etimológiákat: old-edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA« *a '1a -), ment- «
*miin3-), [e s l- « *piib-), rongy (? < , *ra7Íé3 r"<J raé3).

5. Tekintsük át, hogy az esik és a hull, finnugor előzményei révén, mi-
lyen alapnyelvi fogalomkőrőkből vezethető le:

a. az esik és az esküszik a [FALLEN]-ből, de lehetséges, hogy
b. az esküszik külön etimológiai összefüggés része, s akkor a [SPRACHE.

REDE] fogalomkőréből;
c. a hull egyik lehetősége ugyancsak a [FALLEN]-ből való levezethetőség;

ebben az esetben, a finnugor előzmény jelentése következtében még
beletartozhatott a

d. [GEHEN] fogalomkörébe, t~vábbá a
e. [LÖSEN] fogalomkörébe is;
f. a hull másik lehetősége az [AUFHÖHREN] fogalomköréből való leve-

zetés, mely a [STERBEN]-nel mutatott átfedést.

A lehetőségek tehát így festenek:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ESIK IS, HULLIK IS ...

6. E táblázatok, melyek az elmondottak összefoglalását vannak hivatva
illusztrálni, végeredményben a következőkről tanúskodnak:

- az esküszik, amennyiben önálló, az esik-től független származtatása
elfogadható, természetesen elkülönül az esik és a hull előzményei ként bemu-
tatott fogalomköröktől;

- ha a hull-nak a c. pontban megadott etimológiája az érvényes, akkor
ugyanabból a fogalomkörből származtatható, mint az esik. Azonban míg az
esik esetében csak egy fogalomkör, addig a hull esetében két másik (vö. ad.
és e. pontot), az előbbivel kapcsolódó is számításba jön. Ennek ellenére eb-
ben az esetben az esik és a hull az alapnyelvben is, ma is azonos fogalomkör
tagja;

- amennyiben a hull-nak az f. pontban megadott eredeztetése a helyes,
az esik és a hull két kiilőnbőző alapnyelvi fogalomkőrből került együvé a
mai magyar nyelvbe, amiből még az a következtetés is levonható, hogy mai,
egymáshoz közel álló jelentésüket - a hull jelentésváltozása révén - a
magyar külön életében nyerték el.
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A MAGYAR BIBLIAI EREDETŰ

FÖL'DRAJZI NEVEK KÉRDÉSÉHEZ

BALASSA IvÁN

1. A szentfőldi város, folyó nevek európai átűltetése nagyobb számban a
ezredforduló tájékán, a XI. században tűnik fel földrészünk nyugati felében.
Elsősorban olyan jótékonysági intézményeket neveztek el ily módon, melyek
kolostorokhoz, alapítványokhoz kapcsolódtak. Nyugat-Európában feltűnnek
a következők:yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABedlam, Betlehem, Bethania , Bethel, Bethesda , Enaus, Sa -
repta , Naza reth. Máshol egész városokat neveztek Jer ikonak, esetleg Je-

ruzsá lemnek, annyira, hogy Bismarck fejedelem Jer ichoban született, míg
IV. Henrik, Anglia királya Jeruzsá lemben lehelte ki lelkét (R. Kleinpaul,
Die Ortsnamen im Deutschen. Berlia-Leipzig 1919. 135-137). A szentfőldi
földrajzi nevek más világrészeket is meghódítottak. Betlehem található
többek közt Dél-Afrikában és az USA-ban. Jer ichow Németorszégban, Je-
r icho Ausztráliában is megtalálható. Az USA-ban különösen sok, a bibliai,
szentföldi eredetű földrajzinév , amit a korai bibliás kivándorlók honosítottak
meg, azt remélvén, hogy az ilyen nevek az új hazájukban számukra áldást
és szerencsét biztosítanak.

2. A Kárpát-medencében a szentfőldi eredetű település- és folyónevek,
előbb személynév (pl. Jordán), majd helynév (pl. Árdándháza , Já rdánháza )

formájában a XII. században tűntek fel, illetve akkortól kezdve tudjuk ki-
mutatni (KissedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 ., Földrajzi nevek etimológiai szótára"). A kereszténység
felvétele után magyarok is megpróbálkoztak a szentfőldi zarándoklattal, sőt
Szent István a XI. század első évtizedében Magyarországon átvezető zarán-
dokutat építtetett ki és a "Szent Sírhoz" zarándoklők számára Konstan-
tinápolyban és Jeruzsálemben szállóházat létesíttetett. Az ország székhe-
lyét a zarándokúton fekvő Székesfehérvárra helyezte áto Az Árpád-házból
származó Álmos herceg 1107-ben vállalkozott a jeruzsálemi zarándokútra
(Györffy Gy., In: Magyarország története 1, 818-819, 1005, 1505) .

.A XII. században az első bibliai földrajzi nevek fel is bukkannak sze-
mélynévként. 1151-ben egy királyi oklevélben Betlehem püspök fiát emlí tik
(Kristó Gy., In: Magyarország története 1, 1163). 1183-1184-ben kelt le-
velében a párizsi Sainte Genevieve-monostor apátja Ill. Béla királyt arról
értesíti, hogy három magyar klerikus: Jakab, Mihály, Adorján társaként ott
tanuló Betlehem meghalt. Hasonló értesítést a családnak is küldtek. Az el-
hunytat "Általában az erdélyi Bethlen család tagjának tekintik" (Erdély
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története 1, 371); eedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ű mutatójában ayxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABetlehem és Bethlen azonosságát
megkérdőjelezik). A TESZ még két korai személynévi előfordulását jelzi:
1156/1347: Bethleem szn; 1229/1550: Betlem szn., vagyis a rövidülés már a
XIII. század első évtizedeiben kimutatható.

Galambos 1. már régebben megállapította, hogy a végső forrásában
héber eredetű helynév milyen utat járt be a magyar nyelvben: "Van azután
két bibliai földrajzinév , amely több ezer ember neveként szerepel: Betle-
hem és Jordán. Mindkettő a XIII. században fordul elő először ... A Betle-
hem helynévből nálunk előbb személynév , majd család- és helynév lett. Lett
belőle köznév is (MNy. XXXVIII, 283).

Településnévként, mely minden bizonnyal személynévi származású,
a XIII. század elejétől a Kárpát-medence különböző részeiböl ismert.
1235: Bethleem (Szolnok-Doboka m. Kiss L.2 1:209); 1235: Betleem (Fogaras
m. Kniezsa: MagyRom. 1:208); 1305: Bethleem (Uo. 1:261); 1331: villa Beth-

leem (Anjou-Okm. 1:122); 1339: Bethlen/a lva (Szepes m. Kiss 1.2 1:209).
A XIX. század utolsó éveiben a Helységnévtár községenként felsorolja:

Betlen (Fogaras m); Betlen (Szolnok-Doboka m); Betlen (Zemplén m); Bet-
len/a lu (Szepes m); Betlen/a lva (Udvarhely m); Betlenháza (Krassó-Szörény
m); Betlenszentmiklós (Kis-Küküllő m). .

A Betlen szónak a magyarban kialakult egy p-vel kezdődő változata
is, mely nagyjából azonos időben tűnik fel a b-s from ával (Rásonyi Nagy
L. MNy. XXIII, 570). 1250: v. Pethlend; 1261/411: ad Pethlend (Győr m.
Györffy 2:618. Ma nincs meg, valahol Nagybarát mellett lehetett); 1275:
t.P etlend (Bihar m. Györffy 1:654. Ma puszta Magyarhomoreg határá-
ban); 1320/334/409: Pethlend (!) de p-e Zolk ...separatum Danubium in
C-u Albanensi (Fejér m. Györffy 2:437. A Duna mellékén keresendő); 1327:
p.P ethlend (Bereg m. Györffy 1:547.) Ma puszta Barabás határában). A -d
kicsinyítőképzö, úgy látszik, hogy csak ehhez a formához járult (vö. Szab-
Szatm. 32-33). A múlt század végi Helységnévtár csak az alábbiakat ismerte:
Petlen (Bereg m); Petlen (Sopron m. 195Iakossal).

A fenti adatok arról tanúskodnak, hogy a Betlehem-Betlen-P etlen tele-
pülésnevek a XII-XIII. században keletkeztek a valamivel korábban feltűnő
Betlehem személynévből, melyet a későbbiekben Bethlen alakban család- és
településnévként egyaránt napjainkig ki lehet mutatni. A szórványos előfor-
dulások Soprontói Fogaras megyéig nem teszik lehetővé, hogy köztűk valami
kapcsolatot tételezzünk fel. Mindenesetre Erdélyben látszik egy központ
(Szolnok-Doboka, Udvarhely, Fogaras, Kis-Kűküllő m), mely a Bethlen-
család birtoklási területével is összefügghet. Nyugaton (Szepes, Sopron,
Győr m) is feltételezhető egy ilyen központ, míg a nyelvterület középső ré-
szén (Bihar, Bereg, Zemplén m) aligha lehet kapcsolatot feltételezni.
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3. A XVIII-XIX. század az a korszak, amikor a bibliai helynevek el-
terjedése Európában, de különösen az Új-Világban felgyorsul. Ennek okát
általánosságban a nemzeti nyelvekre lefordított Biblia elterjedésében lehet
keresni. Ekkor a magyar nyelvterületen nem településeket, hanem csak azok
részeit, esetleg határ részeket neveznek szentfőldi nevekkel.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Jer ikó volt Debrecenben kettő is. Az egyik XVII-XVIII. században a
Homokkert egy része neve (Tanácsi jkv. 1708:378). A másik az Újkertben
volt, ahol ma is van Jer ikó utca , a kert helyén keletkezett panel-sivatagban.
Zoltai Lajos még látta a már elhordott homokdombot, amit Jer ikó hegynek

neveztek, közli is a rajzát. Egy 1842-ben készített térképen az Újkert észak-
nyugati végén, a volt Baromvásártér felől ott van a felírás 'Jerikó sovány
hegyei'" (Balogh István szíves közlését köszönöm. Vő. Zoltai 1., Debreceni
halmok, hegyek. Debrecen 1938, 26). Jerikóval kapcsolatban írja Szabó T.
Attila: "Hogy miképpen került Jer ikó vagy Jér ikó neve Dés, Désakna és bi-
zonnyal még sok más település helynevei közé, ennek pontos okát ma már
aligha tudjuk adni" (VálTan. 3:350). XVIII.sz.: Jer ic~. "A Dersi Utban egj
irotván ház hej zalogos az Jer icoba" (Kide Kolozs m. Szabó T. A.-Gergely:
Borsavölgy 96).

Gyakran előfordulnak más földrajzi nevek is. 1864: Jeruzsá lem város ...
"délről régebben temetőhely volt, s a városi nép szaporodásával házhelyekill
kiosztatván, a telkek kijelölése alkalmával még találtattak benne síremlékek,
keresztek, miről tréfásan kitalálta a nép az új telepítés nevét" (Gyöngyös
Heves m. Pelle B-né: Heves megye földrajzi nevei Bp. 1988. IV,135). 1864:
"Babilon ...nevét nyerte ...onnan, hogy ezt külömbféle ajkú és vallású egyének
szállották meg" (Bánfalva Békés m. Békés megye Pesty Frigyes helynévgyűj-
tésében. Békéscsaba 1983. 22).

E néhány helynevet csak mutatóban sorolt am fel annak bemutatására,
hogy a XVIII. században, de különösen a XIX. században milyen sok helyen
tűnnek fel a bibliai eredetű földrajzi nevek. Ezeknél azonban sokkal gyako-
ribb a Bethlehem, melynek széleskörű elterjedését más okra lehet visszave-
zetni.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I

4. A XVIII. század két utolsó tizedében újra feltűnik a Betlehem föld-
rajzi név. Sárospatak város protocollumában (Református Kollégium Levél-
tára) olvashatók az alábbiak: 1786: "Farkas Mária ...el adta a' maga Házát,
melly vagyon a' Bástya alatt és Betlehemnek is hívattatik ..." j 1788: "Krucs
Ignátz Asztalos Mester ...el adta a' maga Házát a' Betlehembe a' Vár Sánc-
zának godre Északra a kasamata szomszédságában ... " j 1798: " ...az maga
Pintzéjét ...melly is Betlehembe a' Bástya alatt vagyon, el adta". Ebben az
idöben a romos Pataki Vár kamarai birtok és a város szegénysége közvetlen
környékét megszállta és ezt a szegény telepet nevezték Betlehemnek. A hely
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apró házakkal beépülve ma is megvan, de ez az elnevezése feledésbe merült.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Krucik-gődőrnek hívják, talán a fenti asztalos mester nyomán. Egerben a
XVIII. század végén és a XIX. század elején az egyházi istállókat Betle-

hemnek hívták (Bakos J. - Fekete P. Eger és Felnémet földrajzi nevei 1-11.
Eger 1972-1973). Ez egy XIX. század elején készült várostérképröl ez a név
leolvasható (Dobó István Vármúzeum Adattára). A múlt század végén itt
megnyíló utcát Bethlen utcának nevezik el.

A századvégi Helységnévtárban uradalmi majort, pusztát, tanyát je-
lentö Betlehem elnevezést az alábbi falvak határában lehetett találni: Ma-
gyarpádé Torontál m; Nagyharsány Somogy m; Pravoticz Trencsén m; Pusz-
tazámor Fejér m; Tétszentkút Györ m; Tiszapolgár Szabolcs m; Bethlem-
major Nyitra m.

A legújabb földrajzi név gyűjtések sorában is gyakra felbukkan. Íme
néhány példa, a teljesség igénye nélkül:

Zala megye (Zala m. földrajzi nevei. Zalaegerszeg 1964): Bőtlehem

(Betlehemi düllö) dombos szántó. Régen birkalegelő volt (Börzönce 533);
Belehem (Füzvölgyi közbirtokosság) (Bocska 541).

Somogy megye (Somogy megye földrajzi nevei. Budapest 1974).
Betlehem Nádfedeles tehénistálló (Andocs 238); Betlehem. A tsz. nádfedeles
istállója (Kisbárapáti 246); Bőtlehem. A tsz. építette zsuppos major, azért
nevezték így el (Kaposűjlak 498); Betlehem-istá lló. Sertésistálló (Somogyud-
varhely 646).

Baranya megye (Baranya megye földrajzi nevei 1-2. Pécs 1982). Bet-

lehem: Betlehem-istá lló. Istálló 1961-ben épült. Zsuppal fedték. Ezért
mondják rá, hogy betlehemi istálló (Magyarszék 1:262); Betlehemi-vőgy,

Betlehem, Betlehem-puszta . Ma szántóföld, rét, legelő. Pesty F. szerint:
"birkalegelö, melynek szélén egy pár év óta egy 14 házból álló kis pusta
építtetett, melyet is az uradalom Morvaországból behozott néppel népe-
sített, kik is mint szegény napszámosok jobbára téli idöben kénytelen lé-
vén (kimaradt: koldulni) a miért is ezen pusztát a koldulásról Betlehemnek
neveztetik". Betlehem-pusztának 1865-töl hívják (Somogyhárságy 1:375);
Betlehem: Az adatkőzlők szerint ebben .az utcában állt egy öreg szalma-
tetös ház, és annak az udvarában egy istálló. Azt mesélték az öregek, hogy
ilyen istállóban született Jézus. Ezért nevezik Betlehemnek (Versend 2:384);
Bőtlehem, Bétlehem, Bétletn, Nádfedeles tsz. istálló, innen a neve (Szabad-
szentkirály 1:884).

Tolna megye (Tolna megye földrajzi nevei Bp. 1981). Betlehem Szőllő.
Pesty F. szerint: a Sánc-hégy egy része ... (Paks 196); Betlehem. Nádfedelű
istálló, amelyet a tsz. építtetett (Szálka 479); Bőtlehem (ma sík szántó). Ez
a terület a pásztorok kedvelt tartózkodási helye volt (Regöly 132); Bőtlehem

(dombos szántó) (Szakály 14~).ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Heves megye (Pelle B-né: Heves megye főldrajzi nevei. Bp. 1988).yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABet-

lehem. Tanyaközpont. Gazdasági épületek. A tsz. szervezése idején épült és
olyan szegényes volt, mint a bibliai Betlehem (Markaz IV, 49); Betlehemi-

tanya . Tsz-tanya. Állattenyésztő hely. Kezdetben szegényesek voltak itt a
körülmények (Domoszió IV, 60).

A Betlehemc-Betlen változás még a XIX-XX. században is előfordult.
Szabadkan egy utcát egyaránt hívtak Betlehem, illetve Bethlen utcának (Pe-
navin O. - Matijevics L.: Szabadka és környéke földrajzi neveinek adattára.
Újvidék 1976. 2:204).

A XVIII. században a karácsonyhoz kapcsolódó misztérium-játékok
egyre jobban kiszorultak a templomokból és ezt nagymértékben elősegí-
tette II. József ilyenirányú rendelete. A betlehemes-játékok egyre inkább
profanizálódtak és az egész magyar nyelvterület katolikus lakossága kőré-
ben elterjedtek. A XIX. század második felében sok helyen a protestáns
vallásúak is átvették (vö. Bálint S.: Karácsony, husvét, pünkösd. Bp. 1976.
40-44; Magyar Néprajzi Lexikon. Bp. 1977.1,267-269; Dömötör T.: Naptári
ünnepek - nép\ színjátszás Bp. 1983. 169-174). A betlehemesek többnyire
templomalakú, de istállónak berendezett építményt és csillagot is vittek ma-
gukkal. Ezért az egész magyar nyelvterületre érvényes az a meghatározás,
amit Csűry Bálint ad a Szamoshátról: "gyertyával kivilágított csillag, vagy
a betlehemi jelenetet tartalmazó házikó, melyet karácsonykor házról-házra
hordanak a betlehemesek" (SzamSz). Ebből alakult ki az az újabb jelentés:
istálló, ahol az emberek az állatokkal együtt élnek. Ahol pedig ilyen előfor-
dul ott nagy a szegénység. Ez olvasható ki az újkori Betlehem főldrajzi nevek
értelmezéséből. A fejlődés ezen a vonalon tovább haladt, amikor Láziban és
Veszprémvarsányban betlehem: "falábon álló, vesszővel befont oldalú nyári
juhakol" (UMTsz ).

6. Történetüket tekintve két Betlehem Betlen földrajzi név élt és él a
magyar nyelvterületen:

Az egyik a szentfőldi Betlehemből lett először személynév, majd telepii-
lésnév. Közben, még a középkorban, a Betlehem alakból Betlente rövidült
és így maradt fenn napjainkig család- és településnévként egyaránt.

A másik Betlehem szoros kapcsolatban áll a XVIII. századtól egyre na-
gyobb mértékben elterjedt profanizálódó vallási játékkal, a betlehemezéssel
és annak egyik kellékével a többnyire templomalakúra kiképzett istállóval.
Ezért napjainkig a szegényes kivitelű istállót Betlehemnek nevezik el és ez
helyenként közszóvá is vált.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A MAGYAR ÉGETETT SZESZES ITALOK
TÖRTÉNETI TERMINOLÓGIÁJA ÉSedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, .. ..,
NEPRAJ ZI OSSZEFUGGESEI

BALÁZS GÉZA

1. Az égetett szeszes itallal kapcsolatos első magyarországi adat a
XIV. századi királyi udvarból származik. Praevotius, a páduai egyetem ta-
nára 1656-ban megjelent munkájában (Opera medica, Frankfurt) írja, hogy
Erzsébet királyné, Károly Róbert felesége köszvényét rozmaringos.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaqua vi-
tae-vel gyógyította. (Kárpáti Endre: A magyarországi alkoholizmus elleni
küzdelem múltjából. Bp., 1979. 41.) Több helyen is említik az aqua vitae

reginae Hunga r iae-t, azaz a magyar királyné ;,életvizét". Ez a Magyarorszá-
gon készült borpárlat még gyógyszerként szolgált, s s föltehetően az Anjouk
olasz kapcsolatai révén jutott el hozzánk. Maga az aqua vitae szó akovita
formában a XIX. századig élt. (Pl. Tiszta , mint az ákovita szólásban közli
Dugonics - 1820 - nyomán: Margalits Ede: Magyar közmondások és kőz-
mondásszerű szólások. Bp., 1897.29.)

2. A második terminus - sublima tione - ismét latin eredetű. 1438-ban
Bártfa város számadáskönyvében írják, hogy a város égett bort főző üstjei
mellett dolgozók sőrt kapnak (Fejérpataky László: Magyarországi városok
számadáskönyvei. Bp., 1885.338).

3. Az első magyar kifejezés, az égettbor emlékeinkben a XVI. szá-
zadtól bukkan föl. "Myhal deak ... Mindenkor Montha hogy penze Nin-
chen, hane(m) Egethet Bor t ad ely es megh aggya" (ti. a házbértartozását,
EMSzT. 2/578. - 1570-ből származó adat.). Nyilvánvaló, hogy ebben az
adatban még mindig borpárlatról van szó. A későbbiekben a motivált égett-
bor kifejezés nemcsak a bor, hanem a gabona és a gyümölcs alapanyagból
készült égetett szeszes italt is jelenthette. Például egy 1658-ból való adat:
"mely gyümölczöt az iden szettunk ... azt hagyo(m) mind az en felesegem-
nek, Czinallya Egetet Borra " (EMSzT. 2/571). llletve: 1774-ből "a' Szilvát
mind eget bornak főzték" (EMSzT. 2/580). Későbbiek azok a jelentések,
amelyek az égett bor gabonapárlat voltára utalnak. Egy 1722-es adat szerint
még ingadozik a jelentés, az említésben két ismert terminus vetélkedik: "Ke-
nyérgabonából tilos éget bor t vagy pa lyinka t főzni", ám egy 1766-os adatban
egyértelmű a közlés: "Egetbornak való gabona" (EMSzT. 2/580).
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4. Mint láttuk, az eddigi terminusok főleg borpárlatra vonatkoztak,
illetve az égetettbort későbbiekben a gabonapárlatra isráértették. Nézzük
most már a gabonapálinka megjelenésére vonatkozó első nyelvi adatokat!

Mátyás király egyik 1459-es leiratában (latin nyelven) elítéli, hogy
egyesek "gabonából - mint mondani szokták - lombiktói fellengi-
tett bort gyártani merészkednek" . Az új típusú italféleség latin neve:yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

crema tum-screma tura (Péch Antal: Alsó-Magyarország bányaművelésé-
nek története 1650-1750 között. Sajtó alá rendezte: Kosáry Domokos.
Bp., 1967. 1/397).

5. Mégsem a crema tum-veretna tura terjedt el jövevényszóként, hanem
a szláv (szlovák) eredetű pálinka. Az északi népek pálinkáját, a gabona
alapanyagú pálinkát a nyugati szlávok közvetítésével vettük áto A gabo-
nából, rozsból főzött pálinkára van egy 1572-ből származó debreceni (!)
adat: ba linka (Ballai Károly szerk.: A magyar vendéglátóipar története.
Bp., 1943. 93). Ha nem elírásról van szó, akkor a pá linka első magyar nyelvi
előfordulását tisztelhetjük benne. A TESz. adatai között ugyanis az első
pálinka-előfordulás 1630-ból szerepel. Egy 1668-as adat szerint a pálinka
még egyértelműen gabona alapanyagú: "az borsőprőből égett bort, gabo-
nából, árpából pedig pá lenká t főzessen" (TESz. 3/71). Szavunk alakja tö-
kéletesen egyezik a szlovák pá lenka szóéval. A szó gyors meghonosodásá-
ban, terjedésében szerepe lehetett annak, hogy eleinte nyilvánvalóan más,
új alapanyagú szeszes italt jelentett, mint a korábbi, széles körben elter-
jedt égettbor kifejezés. Ugyancsak az északi árvételt tükrözi azt is, hogy
Erdélyben szinte legutóbbi időkig az égettbor terminus őrződött meg, míg
az ország többi részén a pá linka szó vált egyeduralkodóvá, s a gabonapár-
lat jelentés előbb a gyümölcs-, majd pedig a borpárlat jelentéssei bővült.
Jól tükrözi a pálinkaféleség származását, jellegét a tótpá linka - először a
XVII. században fóljegyzett - jelzős szóösszetételünk (Csefkó Gyula: Pá-
linka. MNy. XXVIII. 1932. 166-9).

6. Nem tekinthető széles körben elterjedt terminusnak a dühötke,,-,dil-

hiitke (Kárpáti E. i. m. 73-4), s ugyancsak nem terjedt el a már emlegetett
crema tum, illetve a gorelyka"-'gorolyka , a rabasunka elnevezés sem a gabo-
napállnkara.

1. A harmadik alapvető égetett szeszesitalfajtánk, a gyümölcspálinka
kis késéssel, de a gabonapálinkaval párhuzamosan tör utat Magyarországon.
Egy említés szerint már a XV. század elején megpróbálkoztak főzésévei Bu-
dán, ám ezt még nem sikerült más adatokkal alátámasztani (Zolnay László:
Kincses Magyarország. Bp., 1977. 319). Az első, biztosan gyümölcsből ké-
szített pálinkára utaló nyelvi adatunk 1658-ból származik (EMSzT. 2/578).
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1684-ben Thököly Imre számadásai között szerepel a szilvapálinkára való
utalás: "néha szilvából is jó égett bort vagy pálinkát főznek, mikor ideje
vagyon az gyümölcsnek" (Lehoczky Tivadar: Gazdasági viszonyok Thö-
köly Imre fejedelem uradalmaiban 1684-ben. Magyar Gazdaságtörténelmi
Szemle, 1. 1894. 163). Mátyus István följegyzéseiben a gyümölcspálinkára
vonatkozó újabb - máig ismert - terminusok bukkannak föl 1787-böl:
"Hallottam hiteles emberek felvetéséből, hogy mikor ennek a gyümölcsnek
(ti. aszilvának ) bő termése vagyon, könnyen készülhet Erdélyben ötvenezer
vederyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszilva égettbor , vagy amint néh<?lhívják, Gugyi, vagy a mai tisztesebb
neve silvór ium" (K. Mátyus István: O és Uj Diatetica. Pozsony, 1787.387).
Mátyus felsorolásában némileg megfigyelhető az elnevezések minősítése,
használati körének körvonalazódása. A szilva égettbor szerkezetből kitűnik

annak paradox volta: az égettbor borból készült égett szeszes italt jelentett
először. Majd az eredeti jelentés elhomályosult, s általában jelentett (több-
féle alapanyagú) égetett szeszes italt. Ezért vált szükségessé jelzős szószer-
kezetté (szilva égettbor ) való kibővítése. A szilvór ium latinos képzésű alak,
"tisztességesebb" , újabb elnevezés - motivált terminus. (Szeged környé-
kén tréfás minősítéssel a szilvór ium mintájára kialakult a meggyór ium is.
SzegSz. 2/141.) A gugyi pedigpartikulárisnak tűnő elnevezés.

A gugyi",kogyi (máig ismert, a rosszabb minőségű pálinkára vonatkozó
név) egyébként először 1697-ben debreceni nyelvi adatban bukkan föl elő-
ször: "égett boros asszonyok által arultatni szokott égett borral összeelegyí-
tett rossz, haszontalan kogyi vagy pálinka" (TESz. 1/1104; ill. vö. Ballai K.
szerk., i. m. 149).

8. A burgonyából és a kukoricából készített pálinka számít a legké-
sőbbinek. 1747-ben Skytte írta le az első burgonyszeszreceptet. 1769-ben az
Első Erdélyi Földművelő Egyesületben Lázár János bejelentette, hogy Zilahi
Lajos gyalutai lelkésznek sikerült burgonyából kenyeret és pálinkát készíte-
nie. Egy ideig használták a burgonypálinkára a kolompérpá linka elnevezést
(vö.: Kósa László: "Búza szükségben felsegéllő jegyzések" . A burgonya a ma-
gyarországi táplálkozásban a XVIII. század végén és a XIX. század elején.
Ethn. 81. 1970. 363-75).

Ugyanebben az időben, 1777-ben ugyancsak az Első Erdélyi Földművelő
Egyesületben Fridvalszky János természettudós bemutatta az első kukori-
cából készült pálinkát. A kukor icapá linka készítése - különösen az ínséges
időszakokban - a nép körében is elterjedt, s a XX. században is gyakran
előfordult (Csetri Elek: Fridvalszky János, a természettudományok hazai
úttörője [1730-1784]. Korunk, Ill. 1965. 1521-6.)
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9 . Különleges, mondhatnánk "fordított" , avagy "külsö" nyelvi adatunk
is van a XIX. századból, amely rávilágít a magyar pálinkafeleségek eredetére
és terminológiájára. Petrov obsitos 1849-es magyarországi emlékeiröl többek
kőzőtt így számol be: "yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVodká t is -csinálnak rozskenyérből (ti. a magyarok),
ez már a pá linka , vagy ahogy mi (ti. az oroszok) mondjuk: gorelka (Horváth
Iván: Újból Petrov obsitos megjegyzéseiről. Nyr. 112. 1988. 315).

Bár a borszeszfőzés az említettek szerint Magyarországon is igen régi
hagyományokra tekint vissza, a XIX. században a sokféle (újabb keletű)
pálinkától új elnevezéssel is igyekeztek elkülöníteni a nemesebb borpár-
latot. Ezért német közvetítéssel 1815-ben megjelenik a konyak szavunk
(TESz. 2/558).

A moldvai magyárok az égettbort román szóvál tiszkoviná -nak is neve-
zik (Magyar tájak néprajzi felfedezői. Válo és szerk.: Paládi-Kovács Attila.
Bp. 1985. 436), a román népnyelvbe viszont magyar közvetítéssel jutott to-
vább a pá linka szó (TESz. 3/71).

1 0 . Összefoglalásként elmondható, hogy az égetett szeszes italainkra
vonatkozó terminusok nyelvészeti vizsgálata az italféleségek művelődéstör-

ténetéhez sok kiegészítő adattal szolgálhat; az első előfordulasok az italfé-
leségek történeti sorrendjét, rétegződését mutatják, a jelentésfejlődések e
viszonyok átalakulásáről tudósítanak. Mivel az elnevezések és jelentések bo-
nyolult rendszert alkotnak, érdemes mindezt táblázatban is szemléltetni.
(Ez az írás rövidített és átdolgozott részlete A magya r pá linka tör ténete és
népra jza című megjelenés előtt álló könyvemnek. )
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Az égetett szeszes italok néhány fontosabb történeti terminusa

terminus előfordulás: jelentés:
borpárlat J!:abonap. gyűmőlcsp.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

aqua vitae, 14.sz. e.
aquavita ,edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+
akovita (17 .sz.)

sublima tione, 1438
szublimá ta (17.sz.) +
égettbor 1570 1570 1766 1658
égetett bor

ba linka? . 1571 +
crema tura , 16.sz.
crema tum +JIHGFEDCBA

I

pá linka 1630 17.sz. 1668 1684
'J!:abona-' 'szilva'

tótpá linka 17.sz. +
gorolyka , 17.sz.
gorelyka +
mbasunka 17.sz.
hmbasunka +
gozuefka , 17.sz.
goszuefka +
kogyi, gugyi 17/18.sz. + + +
szilvór ium 18.sz. +
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BALÁZS JUDIT

A készülő "Magyar történeti nyelvtan"-nak "A mondat szerkezete" fe-
jezetével foglalkozva találtam szembe magam a tagolatlan tagmondatot -
kőztűk indulatszót - is tartalmazó mondatokkal, ezeknek is elsősorban a
szerkezeti problémáival. A témával kapcsolatban felmerülő kérdéseket a kései
ómagyar kori szövegekben leggyakoribb két indulatszón, az ó-n és a jaj-on
keresztül szeretném bemutatni, mindvégig követve rokon, illetőleg eltérő vo-
násaikat, oly módon, hogy bővebb betekintést nyerjünk egyéni életükbe is.

Az indulat szói adatok hozzáférhetösége. Az indulatszók használata el-
sődlegesen a mindenkori beszélt nyelvhez, de még ezen belül is leginkább az
önkéntelen - érzelmi - indulati - akarati motivációjú, tehát a kutató szá-
mára eléggé hozzáférhetetlen - megnyilvánulásokhoz kapcsolódik. Az írott
nyelvbe másodlagosan, erősen szelektálva, főként stiláris eszközként kerülnek
be, műfajilag körülhatárolt szövegtípusokba. Kedvező körülmények között
egyes indulat szók itt aztán nagymértékben elterjedhetnek, Írott nyelvi -
elsősorban szépirodalmi - használati értékkel töltődhetnek fel. Természet-
szerűleg a kései ómagyar korból való indulatszót tartalmazó adataink -
legalábbis közvetlenül - ez utóbbi, az írott nyelvhez kőtődő használatot
mutatják, beszélt nyelvi szerepükre legföljebb óvatosan következtethetünk.
Gondjainkat még tovább mélyíti, még nagyobb óvatosságra int az a tény,
hogy a vizsgált korszak írásos emlékeinek zöme nem eredeti magyar szöveg,
hanem főként latin nyelvű egyházi irodalomból való fordítás.

Az indulatszóból álló tagmondatok gyakorisága. A grammatikai mun-
kálatok folyamán statisztikailag is főlmért kései ómagyar kori törzsanyagban
(27-szer 10 ezer n terjedelmű korpusz, ebből 23 egység kódexekből való, kettő
magyar nyelvű magánlevelekből. egy hivatalos iratokból, egy pedig eredeti
magyar versekből áll) az indulatszói tagmondatok az összes tagmondatnak
csupán a 0,8%-át teszik ki (8104 tagmondatból mindössze 65), s csak három
indulatszói egyed, azTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÓ , autsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAja j és a no fordul elő. Szárnos kódexet átböngészve
sem "javítható" ez az arány, s csak mutatóban kerül elő újabb indulatszó.
(Magam csupáncsak az ah és a hé egy-egy adatával találkoztam.)

A vizsgált korszakra vonatkozóan szinonimnak tartott (1. Benkő,
ÁrpSzöv. 334) ó és ja j számadatait összehasonlítva egyszerre szembesző-
kik, hogy az ó lényegesen gyakoribb, az írott nyelvben lényegesen erősebb a
jaj-nál: a törzsanyagban 4,5-szer, a számba vett kódexek teljes anyagában
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pedig átlagosan 8,1-szer annyi az ó, mint autsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAja j. A vizsgálati anyag további
kiterjesztésévei az ó előnye még nyilvánvalóbbá válna.

A számadatokból az is kiderül, hogy a kűlőnbőző forrásokban igen-
igen eltérően alakul a két indulatszó egymáshoz mért gyakorisági értéke.
A lelőhelyek szövetípusait vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy az ó használati
köre nagyon kiterjedt az írott nyelvben: imákban, versekben, elbeszélő sző-
vegekbe szőtt egyenes idézetekben, párbeszédre épülő szövegtípusokban, a
szerzőnek, másolónak történethez fűzött megjegyzéseiben és az olvasóhoz
(hallgatóhoz ) címzett kiszólásaiban egyaránt megtaláljuk. A feltűnően s ű rű

használat magyarázatát a funkcionális sokrétűség mellett a latin előzmény-
szövegek közvetlen, illetve közvetett hatásában kereshetjük. A latin hagyo-
mányú szövegekben az ó latin megfelelője leggyakrabban az ugyancsak gaz-
dag szerep kőrű o (oh): JÓkK. 58: "Oh en dragalatojym fufatok e3 vylagtol"
: O carissimi, fugite mundum; 57: "Oh yme esek tesnek a;;anna penetencset
hogy lesnek elmetelenek" : O ecce, isti faciunt tantam paenitentiam, quod
efficiuntur amentes!; FestK. 368: "O ha walamykor le efneyek een nyakam-
bol [ti. a régi iga]" : O si tandem excidat a collo meo; GuaryK. 29: "O
asert átkosott rielv, a ragalmasonac harmad rielue O pocolbeli kegotlenjeg,
o iregJegnec, es gúlc;>fegnekkegotlen r.imotaia, o atkosot halalos podo/fag"
: O, igitur, lingva nequam lingva tertia detractoris; o crudelitas infernalis,
o impia odii, et invidiae proles; o pestifera lepra; CornK. 46r: O zereten-
dev es chodalando meltojag" : O amanda et admiranda dignatio! ; 55r: "O
mely jgeen chodalatos iefus criftufnak ev kegyeffege" : O quam admirabilis
piet as Jesu Christi; stb. Sokkalta kevesebbszer fordul elő egyenértékesként
a fájdalmat kifejező heu. Főként halottsiratókban (Mária-siralmakban, le-
gendák ide tartozó részleteiben) találjuk meg ebben a funkcióban az ó-t,
többnyire részeshatározói vonzattai (latin megfelelője tárgyeset, ritkán ré-
szeshatározó), párhuzamos szövegekben jaj-jal váltakozva, illetőleg kiegé-
szülve. NádK. 593-4: "O ennekbm en zerető fiam, Mire hog engőmet ez
zerent megzomorittottal" "'. PeerK. 23: "Iay ennekem edes fyam myre ez
zerrel megh zomoreytottal enghemeth" '" TihK. 26: "O Iay ennekbm en
zerető fiam: mierth kefferőtel engőm el igőn megh" : Heu me, fili mi, quare
me sic contristasti; ÉrdyK. 411: "Oh ennekern en eedes ffyam. Oh en zemem
wylaga" '" NádK. 595. "Iay ennekbm en zerető fyam en zőmeymnec velaga"
'" KazK. 80: O yay ennekbm en zerető fyam: en zőmeimnek uillagoffaga":
Heu me, fili mi, lumen oculorum meorum. Az ó : vae megfelelésre csak
egy adatom van: JÓkK. 110: "De oh a ; ;oknak [Vae autem illis] kyk cjsac ...
magoknak ewrewlnec" .
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Az ó-val szemben aTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ a j nemcsak hogy jóval kevesebbszer fordul elő
az Írott szövegekben, de jóval egyenetlenebbül is. Szinte csak erős fájdal-
mat, panaszt, fenyegetettséget, illetve fenyegetést kifejező szerepben talál-
juk meg, és kizárólag halottsiratókban. illetve átkokban - tehát tipiku-
san szóbeliséghez kötött műfajokbangfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- j továbbá a halálról, utolsó ítéletről
szóló elmélkedésekben sűrűsődik meg használata. Egy-egy másolói megnyil-
vánulásból azonban arra következtethetünk, hogy a beszélt nyelvben talán
szélesebb szerepkőrben használták, mint az Írott szövegekben. llyen például
Miklós deák bejegyzése is, aki imaszövegek másolása közben így sóhajtott

fel: PozsK. 31:utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"yay hogh faradek Bor ythlan".
A latin előzményszövegekben a ja j legbiztosabb egyenértékese a vae,

ezt szinte mindig jaj-jal fordítják le. Megjegyzendő azonban, hogy a latin

szövegekben elég ritkán, főként bibliai eredetű szövegrészekben, elsősorban
fenyegetést kifejező szerepben, részeshatározói vonzattal jelenik meg: Bé-
esiK. 190: "Iay nékie mert elmétenc en tollem" : Vae eis, quoniam recesse-
runt a me; MünchK. 24ra: "Ia iJ é vilagnac gonoeb ol att ol. .. ia iJ a .3 émbeetv'

ki miat a- gonosbolat io" : Vae mundo a scandalis. .. vae hom ini illi, per
quem scandalum venit; 69.va: "Ia iJ tűnectec kic megrakiatoc a- ppácnac
kopoajoiocat tú at'aitoc ke- megoltec asocat" : Vae vobis qui aedificatis
monument a prophetarum; patres autem ves tri occiderunt illos. Mint ko-
rábban is láttuk már, fájdalmat, panaszt kifejező funkcióban a latin heu

nemcsak az ó-nak, hanem a jaj-nak is ekvivalense, itt tehát valóban szino-
nimaként viszonyul egymáshoz a két indulatszó: FestK. 365: "IAy neekem

merth haragoJJaa een ellenem tewttem een meg waaltoomath" : Heu mihi

misero, quiairatum adversum me constitui redemptorern meum; NádK. 316:
"Ia i ennekbm hog zűlettem volt" : Heu! quod fui nata. A ja j és a lat. o (oh)

megfelelésre nincs adatom.

Az indulat szót tartalmzó mondatok makroszerkezete. Az indulat szók
tagmondatkapcsolatai. Az indulatszók eredendően, természetűkből kővet-
kezően önmagukban, tagolatlan formában fejeznek ki egy-egy közleményt.
Talán még leginkább a spontán megnyilatkozások indulatszóhasználata em-
lékeztet erre a teljes értékű globális kifejezésmódra. Azonban a döntő több-
ségben tagolt elemekből álló nyelvrendszerben, s az ennek működésén ala-
puló nyelvhasználatban az indulatszók sem őrzödhettek meg eredeti állapo-
tukban, a tagolt nyelvi elemekkel kölcsönhatásba lépve mind funkcionális,
mind szerkezeti sajátságaik módosultak. Legtöbbször nem is önmagukban,
hanem tágabb mondatkörnyezetben, tagmondatként fordulnak elő.

Önálló mondat ként való elöfordulás. Az Írott nyelvben nagyon ritkán
- de feltehetően a beszélt nyelvben sem túl sűrűn - szerepelnek önállóan

. az indulatszók, s a különböző indulatszói egyedek sem azonos gyakorisággal
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használatosak ebben a formában (1. Kelemen, Mondsz. 109). Magam egyedül
autsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAja j-ra találtam néhány adatot, ezek mindegyike beszélt nyelvi használatot
példáz, s valamennyi ismétléses formájú: BécsiK. 223: "Menden vcakban
jiralm 1- médéneeben kic kÚU91 vadnac mödatic: I I Yai Yayll Es a: zanto-
kat hyac gazolatra 1- azokat jiralomra kic tudnac firatni"; DomK. 69: " Ta-
hat jme egy ember ohytvan Jyruan es ev hayat ky zaggatvan, rettenete Jen

Jyra lmaJon kyalt vala I I Yay, ja j I I Mykoron ... keerdeneek my lelte volna
evtet, Felele ez ember, Cardinalis ijtvan vrnak vnokaya .. ; az lorvlle eJeek,
es meg hala". Mint a szövegrészletek mutatják, az indulatszó ilyenkor őn-,
magában szerepel egyenes idézetként, a szövegkörnyezet - átvéve az élő
beszédszituáció szerepét - világítja meg funkcióját, használatának kőrűl-

ményeit. A beszélt nyelvben azért gyakoribb lehetett az önálló használat,
ugyanis a konkrét beszédszituáció, a jellegzetes artikulálás, kísérő gesztusok
egyértelművé tehették a funkciót.

Tagmondatként való elöfordulás. Az írott nyelvben - feltehetően a
beszélt nyelvben is - az indulatszók többnyire tagmondatként szerepelnek.
Előfordulhat, hogy más tagolatlan tagmondatfajtával társulva magukban
alkotnak mondatot, de jóval gyakrabban tagolt tagmondatok kíséretében
jelennek meg.

Indulatszóból és egyéb tagolatlan tagmondatból álló mondatok. Sajá-
tos beszédhelyzetben az indulat szó és a megszólítás önálló mondatként is
előfordulhat. Mind az Ó, mind a ja j me~elenik ilyen tagmondatkapcsolat-
ban. Az adatok halottsiratókból valók: ErsK. 86: "nagy fira J t kezde tenny
Mondwan: On en edes fyam yeJws I Oh een edes lelkemnek wygaJaga";

LobkK. 204-5: "ez kepen jiratia vala nag keJerev Jegel mondvan: Iay en ze-
relmes leanyom I Iay en zetnemnek vilagoJJaga I Iay en eletemnec egetlen
vigazta loia ". Az Ó indulatszó felkiáltással együtt ugyancsak mondatértékű
lehet. Prédikációkban, elmélkedésekben a szerzők nagyon gyakran alkalmaz-

nakszónoki fogásként ilyen felkiáltó mondatokat. Rajtuk keresztül röviden,
ugyanakkor hatásosan fejezhették ki a történettel kapcsolat os véleményü-
ket: DebrK. 51-2: "menenek egi kőz helire ... ki IJtallonak eJ neueztetik ...

oda uiue azért a NőmőJ zent IoJef 1- az IJtennek Anniat I I o mel'iJ egóJ
Alaza toJJag"; 617: "Petőr eltagada hog nem volna. [ti. Jézus tanítványalll
O petórnek gya r lo J aga" .

Az indulat szói tagmondat és a tagolt tagmondat kapcsolata. Az indulat-
szók és a melletíik álló tagolt tagmondatok kőzti viszony értékelése minden
bizonnyal sok fejtörést okozott már a kutatóknak, s valószínűleg fog a jövő-
ben is. Az eddigi megközelítések kőzős sajátja, hogyamellérendelés és az
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alárendelés kategóriáinak alapján állnak: vagy e két kapcsolattípus valame-
lyikébe igyekeznek besorolni a kérdéses viszonyt (Kelemen, Mondsz. 111-9;
Keszler: MondtTan. 124-5), vagy ha ez nem sikerül, ha ezt nem tartják ki-
elégítőnek, akkor ezekhez képest "látszólagosnak" (Deme, MondszSaj. 102)
illetőleg "jobb híján semlegesnek" (Keszler: FejLNy. 302) értékelik.

MagamgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú g y vélem, hogy az indulatszók és a hozzájuk tartozó tagolt tag-
mondatok közti kapcsolat nem sorolható bea tagolt tagmondatok közötti
mellérendelő vagy alárendelő viszonyfajtákba, sőt történetileg ezek kiala-
kulását megelőző viszonyfajtának tartom. Ennek minémüsége véleményem
szerint leginkább az ekvivalencia fogalmával közelíthető meg. Az indulatszó
globálisan, tagolatlan formában fejez ki egy-egy érzelmi - indulati - akarati
tartalmat. A rá következő tagolt tagmondat a maga síkján, tagolt formában
ugyanezt a tartalmat fejezi ki, mintegyartikulálja, kifejti azt: megvilágítva
az indulatszó funkcióját, egyszersmind utalva használatának motivációjá-
ra is. Az indulatszó funkciója tehát ilyen értelemben meghatározza, hogy
miféle tartalmú - modalitású tagolt tagmondatok állhatnak mellette (vö.:
Keszler: FejLNy. 303). Megjegyzendő azonban, hogy az indulatszók kisebb-
nagyobb mértékben veszíthetnek mondaton belüli önállóságukból, részint
grammatikai kifejezőeszközzé válhatnak (gondoljunk csak az ó vocativus-je-
lőlő funkciójára), részint megindulhatnak a tagolttá válás útján, s mondat-
rész-szerű értékben szerepelhetnek (1.később autsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAja j tagmondatkapcsolatainak
bemutatását). Természetesen ezek az elmozdulások a tagolt tagmondat okkal
való kapcsolatra is kihatnak.

Az ó és a ja j adatait összevetve az ó inkább mutatkozik indulatszónak,
mint a ja j; a ja j tipikusan indulatszói használatára is akad ugyan példánk,
de csak kevés. Az ó mellett - funkcionális gazdagságának megfelelően - a
legkülönfélébb tartalmú - modalitású tagolt tagmondatole jelenhetnek meg.
Ezek kőtőszó nélkül kapcsolódnak. Ha mégis találunk kőtőszót az indulat-
szó és a tagolt tagmondat között, akkor az többnyire szövegtovábbító sze-
repű: LobkK. 126: "O: azer t ky nag iozag az zent alazatolfag". Előfordulhat,
hogy mondatrövidülés következtében marad az indulatszó és tagolt tagmon-
dat kőzőtt kőtőszó. Ilyen a feltételes összetett mondatokból rövidült óhajtó
tagmondatokban lévő ha : ÉrdyK. 443: "Oh ha lathatnaarn zemeymmel az
veennek halalaat es teegödet az vylagnak wranak leenny" .

Az ó-hoz kapcsolódó tagolt tagmondatok közt legtöbb a felkiáltó, ezek
közt is leggyakoribb a kérdő névmást tartalmazó, nagyító - fokozó funkci-
ójú tagmondat: WeszprK. 40: "O ky draga la tos fiutvl [ozta tom meg en edes
-istenom": DómK. 151:"0 mely edes pacem ez va la zeretevym". A ja j ilyen
tagmondat kapcsolatára is kerültek elő szórványos adatok: ApMélt. 50-1:
Iayh mel ygen kyuanyuk azt ammyt meghnem fogha tunk. Talán ide tarto-
zik a már emlí tett másolói bejegyzés is: PozsK. 31: yay hogh [? 'mennyire']
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fa radek Bor ythlan. -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANemritkán kérdő mondat követi az ó-t. Leggyak-
rabban feleletet nem várószónoki kérdésekkel találkozunk: TihK. 256: O
ua lion ki fokha tnak megh. .. mei' nagh brbmbe lenek ra itha ; ÉrsK. 325: O
kyczoda ky megh zamla lha tna . - Óhajtó mondatok ugyancsak fel-feltűn-
nek a.i ó mellett: KazK. 13-4: O vayha et uo na nak maftan: a z apa ftolokTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1 .

még korábban). - Jóval ritkábban társulnak az ó-hoz kijelentö tagmonda-
tok: NagyszK. 151: Oh taha t ohaytoc, es firocva la , es nag zoua l iayga tok-

va la . - Ugyancsak ritkák a közvetlenül kapcsolódó felszólító tagmondatok:
NagyszK. 135: Oh annac felbtte la ffad, es tekeneed az fJ a r ia i bodogfagos aya -

ka t. Ennek az a magyarázata, hogy a felszólító tagmondatot nagyon gyakran
megszólítás vezeti be, s az ó indulátsző mint tipikusan mondatot kezdő elem
így a megszólítás elé kerül. Ez a mondatképlet pedig nagyon gyakori a kései
ómagyar kori szövegekben: TelK 185: o te peter Ba t'a emlekbzzel meg maftan

enrolam. Itt jegyzem meg, hogy másféle modalitású mondatokban is nagyon
sűrűn fordul elő az ó megszólítás elötti helyzetben, akár a mondat belsejé-
ben is: ÉrdyK. 637: "De myt gondolkodol o yo ember temagadban?". Az ó

indulatszónak a megszólításhoz való kapcsolódása, vocativus-jelőlő szerepe
bizonyára latin minták hatására jelentkezik írott nyelvünkben .

.Mint már utaltam rá, a rendelkezésre álló adatok szerint a ja j kevésbé
viselkedik indulatszó-szerűen tagmondatkapcsolataiban. Akár önmagában
szerepel tagmondatként, akár részeshatározói vonzat ával együtt, a rá követ-
kező tagmondatok nagyrészt alárendelő kőtőszóval kapcsolódnak, alárendelő
viszonyt - többnyire okfélét - jeleznek. A leggyakrabban előforduló k ő -

tőszó a mert: TihK. 237: "Ya i : mer t lőt ur ellenfegunk"; LobkK. 182:
"iay ennekern mer t nem dichirhetlek teged es az edes mariat"; SzékK. 95:
"yay az en nemzetemre tamado néépnek, mer th az myndenhato vr, bwzzwth
all Ő ray tok. A jaj-jal szinonim ó szintén megtalálható ilyen tagmon-
datkapcsolatokban: ÉrdyK. 288: "Oh, Oh mer th az ygaz ees tewőlgee";
KeszthK. 354: Oh ennekern mer t een lakafom meg hozywdoth"; de vö.:
KárBibI. 1. 593: "Jay nékem hogy f3ámkivetett vagyoc" . Néha hogy kőtőszó

kapcsolja a jaj-hoz a tagolt tagmondatot: NádK. 316: "Ja i ennekbm hog

zúlettem volt"; NagyszK. 396: "Jay mó nekbne hog nem zolgaltonc a m m ű

terőmtő iftenőnknec gyor fan , es vigan". Elképzelhető, hogyaPozsK. adatá-
ban ugyancsak kőtőszó a hogy: "yay hogh faradek Bor ythlan". Ha a jaj-nak
2. vagy 3. személyű részeshatározói vonzata van, akkor gyakran ehhez kap-
csolódik az alárendelő tagmondat, s legtöbbször ezekben is oki körülmény
fejeződik ki Calatin megfelelő kőtőszó ezt jelzi is): MünchK. 69 rb-va: "De
iay túnéctec leua lta c kic megdesmal'l'atok a- ment at 1- a- zutat": Sed vae

vobis pharisaeis quia decimatis mentham et rutam.MLKJIHGFEDCBA
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AutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAja j mellett feltűnö alárendelő tagmondatok, söt maga a részesha-
tározói vonzat is a tagoltság irányába való elmozdulást jeleznek: a ja j-
ban valamíféle állítmány-szerű pólust tételeznek fel. A kései ómagyar kori
szövegekböl elökerülnek még okhat ározóval, idöhatározóval bövített ala-
kok: MünchK. 24ra: "Iay e vilagnac gono3bola ttol"j ÉrsK. 369: ,,0 yay ez

may ydewben", söt egy-két adattal felbukkan a jövö idöt kifejező forma is:
ÉrdyK. 9: "yay leezen azert myndennek az nagy yteelethnek előtte es koran
es wtanna" .

Úgy vélem, hogya polarizáciőt a jaj-nak fogalmi tartalommal való fel-
töltödése, fönévi érték felé közeledése indíthatta meg. A jaj-nak nemcsak
- a vizsgált korszakban már adatokkal is bizonyítható - 'jajgatás, pa-
naszkodás' jelentésű fönevesült változata alakult ki, hanem egy elvontabb
jelentéstartalmú 'kín, szenvedés'-féle is. Talán ennek bizonyítéka lehet kő-
vetkezö mondatunk is: ÉrdyK. 22-3: "Ha kedeeg wgy nem eelewnk mynt
kerezttyen embernek Keel eelny, yay leezen eeletewnknek veegezety."

Függelék

Az ó és a jaj gyakorisága néhány kódex teljes szövegében.

ó jaj ójjaj

DebrK. 220gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I 20

ÉrdyK. 551 29 19

GuaryK. 30 2 15

JÓkK. 25

KazK. 56 I I 5,1

LobkK. 211 45 4,7

NádK. 117 19 6,2

NagyszK. 195 53 3,7

SzékK. 56 18 3,1

TihK. 159 13 12,2

Összesen 1620 201 8,1MLKJIHGFEDCBA
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PALÓCOK A KÁRPÁTALJÁN?

BALOGH LAJOS

1. Lizanec Péter kéziratának, a Kárpátaljai magyar nyelvjárások atla-
szának szerkesztése közben figyeltem fől arra, hogy a 36 kutatópont közül
kettö - Rákos és Nagydobrony - palócos jellegű tájnyelvi sajátságokat
mutat. Rákos Munkács közelében fekszik az Ungvárra vezetö út mentén,
Nagydobrony pedig mintegy 6 ezer lelket számláló település félúton Csapés
Munkács között. Tudomásom szerint az eddigi történeti, néprajzi és nyel-
vészeti szakirodalomban nemigen esett szó arról, hogy palócok élnek a Kár-
patalján. Természetesen most itt nincs lehetőség a teljes szakirodalom átte-
kintésére, csupán két ide vonatkozó munkára hivatkozom.

Horváth Katalin A kárpátontúli magyar nyelvjárások magánhangzó-
rendszeregfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc ím ű egyetemi jegyzetében (Uzshorod, 1976.) ezt írja: "Az uzs-
horodi kerületi V. Dobrony és mukacsevói kerületi Rakosino nyelvjárásában
átalánosan elterjedt az a illabiálls ejtése:utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá (ká szá , náppá l, ká láp stb.)"
(i. m. 16); továbbá "Palócos jellegű illabiális á-zásával nyelvjárásszigetet
képez a mukacsevói kerületben Rakosino és az uzshorodi kerületben Vel.
Dobrony (i. m. 55). Palóc vonatkozásban a legutóbbi időszak egyik igen je-
lentős vállalkozása a Heves Megyei Múzeumok Igazgatósága által irányított
palóc kutatás, amelynek eredményeként három terjedelmes kötet már nyom-
tatásban is megjelent. Az 1. kötetben (Palócok 1. Kutatástörténet, föld és
nép. Szerkesztette Bakó Ferenc. Eger, 1989.443 oldal) Paládi-Kovács Attila
részletesen foglalkozik a palóc föld kiterjedésével (i. m. 137-67.) és a pa-
lóc kirajzásokkal (i. m. 169-212.). Ez utóbbi tanulmányában 116 települést
tart számon a tulajdonképpeni palóc főld határain kívül, ahova a XVII. szá-
zad végétől, zömmel azonban a XVIII. és a XIX. század fordulóján jelentős
számú palóc telepesek érkeztek, és találtak új életlehetőségeket maguknak.
A kárpátaljai Rákos és Nagydobrony nem szerepel az említett falvak között.
Ugyanitt az 1. kötetben az általam írt fejezet (i. m. 345-77.) a palóc nyelv-

40, járásokat tárgyalja, belső tagolódásukat, területi kiterjedésüket, de ebben
sem esik szó a kárpátaljai palócokról. -

Az elmúlt évben az emlí tett két falu közül sikerült eljutnom az egyikbe,
Nagydobronyba, ahol nemcsak szubjektív élményeket gyűjtöttem a helyi
nyelvjárásról, hanem mintegy 2 órás magnetofonfelvételt is készítettem. En-
nek lejegyzése folyamatban van, a dokumentum értékű szöveget a készülő
kárpátaljai nyelvjárási olvasókönyvben szeretném megjelentetni. A látoga-
tásra és természetesen a hangfelvételekre támaszkodva megpróbálom most
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röviden összefoglalni első benyomásaimat a nagydobronyi nyelvjárásról, an-
nak előrebocsátásával, hogy ez a futó áttekintés semmiképpen sem helyette-
sítheti a tüzetes vizsgálatokat. Részletes kutatómunkára van ugyanis sziik-
ség, amelynek során föl kellene tárni a két falu nyelvjárásának hangtani,
morfológiai és lexikai sajátságait, tisztázni azt, hogy valóban palóc típusú
tájnyelvről van-é szó vagy sem. Hogyha igen, akkor nem nélkülözhetjük a
kontrasztív egybe vetést a keleti, déli, közép- és nyugati palóc nyelvjárások-
kal, abból a célból, hogy melyikhez áll közelebb, melyikkel rokonítható vagy
azonosítható. Nyilvánvaló, hogy ez a nyelvészeti feltáró munka csak egy ré-
sze lenne egy olyan átfogó vizsgálat sorozatnak - helytörténeti, néprajzi,
antropológiai és egyéb más kutatásokról lehet szó -, amelynek célja a két
falu sziget jellegének fólderítése. Ősi telepíilések-e, vagy bevándorolt a lakos-
ságuk, ha az utóbbi igaz, akkor mikor, hogyan, milyen körülmények között
kerültek palócok a Kárpataljára. Nagyon keveset tudunk még jelenleg min-
derről, ezzel a rövid kis cikkel is inkább csak a kutatók figyelmét szeretném
fölhívni a kínálkozó lehetőségre.

2. Azok körében, akik még beszélik az archaikus nyelvjárást, valóban
eléggé általános az illabiálls a használata. Ez hangszínében, realizációjá-
ban megegyezik a palóc ajakkerekítés nélküli a-val: autsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmag, papr ika , a szta t,

Nágydobronyba , [okozá iosábbán, ugyanaszt, amabyl, há tytak, csinta lan,

a za óta stb. Előfordul természetesen labiálisabb ejtésmód is:TSRQPONMLKJIHGFEDCBAfJ Z , odq; cs~k

~, ~zér , ut4nn~ stb.
A palóc nyelvjárások másik karakterisztikus sajátsága a hosszú labiális

li hang á helyén. Vizsgálatunk szempontjából nem közömbös tehát, hogy
milyen ennek a realizációja itt Nagydobronyban. A spontán megfigyelés és
a magnóról lejegyzett szövegek is azt bizonyítják, hogy korántsem tapasz-
talható ebben a tekintetben olyan egyértelmű labialitás, mint általában a
palóc területeken. Gyakori a köznyelvivel megegyező á és átmeneti variáns-
ként az 4 és g . Nem mondható teljesen általánosnak, de azért előfordul a
hosszú labiális li és kettőshangzós megoldásként az gO, q,o is á fonéma he-
lyén. Példák: hozzá , cérná rá , jaó á ra vanj a szt4n, fiOli4t, papr ikq,t, da r4lt,

utaójj4n, uuinsui; hgrom, fl}brugr , tgroljukj kapgOlni, sa ja lit, fgOrgsztó stb.
A középső nyelvállású hosszú magánhangzók helyén a diftongizálás ál-

talános lehetett vagy lehet az archaikus kiejtésben. Hangfelvételeimen azon-
ban bizonyos fokú visszafogottság tapasztalható ebben a tekintetben még
aránylag jó adatkőzlőknél is: szóva l, ká rámi, idő, ~z~lőt, széper i, hédbe stb.:
de jobbára inkább csak ó ésgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő helyén hallottam záródó kettőshangzókat
is: vaótunk, jaó, főüd(}t. Különösen figyelemre méltó az egyik adatkőzlőm,
Szanyi Borbála esete, aki igen szépen beszéli a helyi nyelvjárást, ennek elle-
nére különösen a szövegfólvétel kezdetén meglehetősen kevés kettőshangzótTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ejtett. Amikor a jelenlevő kis unoka hozzá akart nyúlni a magnetofonhoz.
tőlem elfordulva a vejéhez szólt, most már erőteljes diftongusokkal:utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJaózsi,
híjá t ... hít ki cs4kgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4 kisfijút ~ty kicsit, vágy áz ánnytjnák szaójjgl! I Ne nyuj

hozzg, jqp!

Nagyon lényeges kérdés, hogy a zárt e önálló fonéma-e Nagydobrony-
ban vagy sem, mert a palóc területek legnagyobb részén igen határozottan
jelen van az e tv e fonológiai ellentét. Ennek eldöntése még további vizsgá-
latokat igényel. Az eddigi szöveglejegyzéseim inkább azt bizonyítják, hogy
az e-féle hangok körében a zárt realizáció nem köthető határozott pozíciók-
hoz, lényegében mindenütt megjelenhet az egészen zárt e is. A már emlí tett
Szanyi Borbála például alsó nyelvállású nyílt e-t szinte nem is ejt, leggya-
koribb nála az ! ; és f Igaz viszont, hogy az etimológikus zárt e-k realizációi
többnyire zártabbak: ~ és e. Lássunk ezekre is néhány példát: !; l!; jén, m!;r
'mert', ér téktelen, r !; tt!;n!; t!;s, l!;v!; ll!; l,n!;gyv!;n; kfzd~ni, bfl~kfrül, lfhft,
m§l§gnél, ~gy~dül, ér tékt§l§nségf, hgszh§jj!; l, tényl~g, sz§pt§mb~r , §z l§ssz;
becses, szeggyük, mindén, led b§lőlf, nem, eset stb. '

ATSRQPONMLKJIHGFEDCBA-k többesjel és a birtokos személytagok után a relatív tőhőz a -t tárgy-
rag középzárt kőtőhangzóval kapcsolódik: márkokot , mágunkot, másikot,

k!;zünköt. Az s képzős melléknevekhez a módhatározó rágja szintén kö-
zépzárt formában illeszkedik: fokozá toson, mágyá roson, tt}jfelesen, turóson,
mákoson, dijóson. A -juk birtokos személyrag (csak erre van példám) nyíl-
tabb magánhangzóval használatos: papr iká jok. A köznyelvinél ugyancsak
nyíltabb hangzó van a bflől 'belül', á lól 'alul' határozószókban. Egyes idő-
tartamváltó szótövekben hiányzik a váltakozás, valójában ezek a névszótö-
vek egyalakúak. keves, n!;ht}z, §l~k soká i 'elég sokat', sZfkfr r !; (az utóbbiban
a hosszúság az r nyújtó hatása miatt jelentkezik). Az -ér t rag magánhangzós
végű szótövekhez nyújtás nélkül csatlakozik: kézimunkáér . Többes szám első
személyben az igei személyrag juk helyett -uk: kiformtjluk, mék: tuduk enni,
nem tuduk tiszttjrá mosni. Egyes igékhez a főnévi igenév képzője kőtőhangzó
nélkül kapcsolódik: ráöntni, keményitni.

Érdemes lesz résAzletesebb
A
vizsgálatokat végezni a mondattan körében

is. Most csak a kettős tagadás jelenségére szeretném fölhívni a figyelmet,
valójában arra, hogy a sem helyett általánosan elterjedt a se nem: ém még
mos se nem á ttám vóná a ltjnyomá t; véc!; se nem volt; ety székhész sose nem

ültünk. Gyakori az inkongruencia, főként az alany és az állítmány egyezte-
tésének a hiánya. Erre nagyobb mennyiségű szövegből lehet majd példá-
kat gyűjteni: még n!;k!;m mindig ván á régiből I l!;pt}dők; á rongyok mgr
kész§n ván á pokrócnák; há t 'hát' ván is tá lgm mindén fa lunák különl~gfs I
szokgsá i; á többi zsidók volták 'a többiek ... '.MLKJIHGFEDCBA
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3 . Az itt főlsorolt néhány hangtani, alaktani és mondattani jelenség
közül az alábbiak kapcsolhatók a palóc nyelvjárástípusokhoz, illetőleg azok
valamelyikéhez: az illabiállsutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá -zá s; á fonéma helyén az a ,TSRQPONMLKJIHGFEDCBA( j0 , q,0 (bár ez ko-

rántsem olyan elterjedt, mint a palócban); a márkokot, k~zünköt-féle alakok;
a fokoza toson stb. módhatározó; a szeker tőtipus; az -ér t rag toldalékolása:
munkáér ; a tuduk-féle igealakok és az inkongruencia. Azt hiszem, ennyi adat
nagyon kevés annak eldöntéséhez, hogy vajon a nagydobronyi nyelvjárás
melyik jelenlegi palóc nyelvjárástipussal azonosítható, melyikhez áll kőze-
lebb. Ehhez nemcsak az azonosságokat, de a különbözőségeket is figyelembe
kellene venni, például azt, hogy Nagydobronyban nincs palatalizáció (gyió,

tyiikör ), nem ismeretes a ly hang, ismeretlen a bossó-féle asszimiláció, a
letá lább stb. Főleg az utóbbi negatívumok miatt, nagyon óvatos előrejel-
zésként megkockáztathatjuk, hogy talán inkább a keleti, borsodi palóccal
mutat számottevőbb azonosságot Nagydobrony nyelvjárása.
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A LENGYEL ÉS A MAGYAR NYELVBENgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

B A N C Z E R O W S K I J A N U S Z

Az aktuális'szótagok (=utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszilakt) az artikulációs kontinuum temporális
szerveződésének olyan minimális szegmentumai, amelyek határai az artiku-
láció erősségének megoszlásábán bekövetkezett jelentős változásokat jelölik.
Itt az egyik legfőbb probléma a szótag centrumának, azaz aszótagképző
részének kérdése. Mint tudjuk, a szótag közepére esik a szupraglottális be-
szélőszérvek maximális nyitottsága, vagyis mindig a legnyitottabb hangzó
tölti be aszótagképző szerepét.

A homofón aktuális közlésekben (= ak) különféle szilakt különbözte-
tünk meg, pl.:

akt = <on mial lu-dzka twarz>
ak2 = <on mial ludz-ka twarz>
Ebből következően a homofón aktuális közlések az artikulációs konti-

nuum temporalis szerveződése tekintetében kiilőnbőzhétnek egymástól. A
SZilakt szimbólumot az összes szilakt halmazának jelölésére fenntartva, a
szótagot (=SZIL) az összes homofón sziIakt t= sziIakt/hmfr ) halmazaként
határozhatjuk meg:

n

S Zilakt = L szilaktTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i= 1

m

SZ/L = Lszilakt/hmfr

i= 1

Ez azt jelenti, hogy a homofónia reládója (=hmfr) rendezi a SZilakt-ha l-

mazt, úgy, hogy egy osztályba csoportosítja a homofón szilakt-oka t, s egy-
úttal a szilakt-ok számát a SZ/Irok minimális számra korlátozza.

Az aktuális szótagok olyan aktuális hangok halmazai, amelyek kőzőtt
a szillabikus hangjunktura reládója érvényesül, vagyis minden 'szilakrhoz

pontosan hozzárendélhető egy sohasem ismétlődő hangok ból álló hang-
sor. Egy ilyen sor alkotja a szil ; kt lineáris hangstruktúráját. Egy adott
szilakt lineáris hangstruktúrájának megfeleltethetünk egy adott hangzó- és
fonémikus struktúrát". Az ilyen tipusú struktúrák, a hangzó és a fonéma
lényegéből adódóan, ismétlődő elemeket is tartalmazhatnak. A szótagok li-
neáris hangzóstruktúrájának hangzói között a 'szillabikus hangzójunktura
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relációja érvényesül. Az azonosutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASZ/lrhoz tartozó aktuális szótagok lineáris
struktúraja azonos. Vegyük például a <siedzieé> szót, amely két szil akt-

ból áll: <sie->, <-dsieő>. A grafémák segítségével való lejegyzés a megfe-
lelő szilakt lineáris hangstruktúráit jelöli, a lineáris hangzóstruktúrák pedig
[~~-],[-d~~t~]alakban, a megfelelő fonémikus struktúrák pedig (~e-), (-<Ge~)
alakban írhatők.

A szótagok lineáris struktúráinak fenti tipusain kívül ezeknek az ob-
jektumoknak más, különféle lineáris struktúráit is létrehozhat juk. A lineáris
hangzóstruktúrákat különböző kategoriális lineáris struktúrákká alakíthat-
juk át, ha a hangzókat azokkal a kategoriákkal helyettesítjük, amelyekhez
tartoznak. Gondolunk itt az artikulációs, akusztikus vagy auditiv kategó-
riákra. Így konstruálhatunk például mássalhangzókbólgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(= consonans = C)
és magánhangzókból (= vocalis = V) álló struktúrákat. Például a [~~ -] és
[-<G~t~]szótagok lineáris hangzóstruktúrái a következő kategoriális struktú-
rákat alkothatják:TSRQPONMLKJIHGFEDCBAe v - , -e v e .

Az egy vagy több tulajdonság szempontjából megkülönböztethetet-
len összes SZIL halmaza szillabikus kategóriát alkot. A lineáris struktú-
rák típusa szerint például az összes SZIL halmaza (= SL) két kategóriákra
osztható: zárt szótagokra (= SZ/Lz), amelyek e-ra végződnek és nyílt
szótagokra (= SZ/ Lny ), amelyek V-ra végződnek:

k

SL = LSZ/L
j= 1

. 1 n

SL = LSZ/Lz + LSZ/Lny

i= 1 i= 1

Kommunikációs szempontból úgy tünik, hogy a szótag olyan struktúra,
amely a nyelv elsajátításának folyamatában és a nyelvi kommunikáció során
az információs csatornában fellépő zajok esetén megkönnyíti a szemantikai
nyelvi egységek produkcióját és percepcióját, mert a szótagnak mindig al-
kotóeleme egy viszonylag nagy hangerejű (= Vocilatio) hangzó, amely na-
gyobb távolságról a felismerhetőséget jelenti. A nagyobb hangerejű hangzók
nagyobb távolságból jobban felismerhetőek, mint a kisebb hangerejűek. A
hangerő természetesen szorosan összefügg a hangzóssággal (= Sonitas), de
a nyelvi szegmentumok más auditiv aspektusát jelenti. Érdemes megjegyez-
nünk, hogy a legnagyobb hangerejű hangzók az alsó és nyílt magánhangzók.

Kisebb hangerejűek a félig zárt és zárt magánhangzók, majd még kevesebb
hangerőt képviselnek a likvidák, a nazális, rés- és zárhangok a mássalhang-
zók közül.
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A szótagokra való felosztás néha problematikus, különösen akkor, ha
mássalhangzókból álló szegmentumokról van szó. Ezek felosztását igen bo-
nyolult és nem mindig egyértelmü szabályok határozzák meg.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA szótagolás a
szó morfémikus struktúrájától is függ. Most nem bocsátkozunk aszótagokra
való felosztás kritériumainak részletes tárgyalásába, noha ez még a laikus
számára is könnyen érthetö, hanem az esetleges kontrasztok szemléltetése
céljából megpróbáljuk meghatározni az egyes szótagtípusokat a minket ér-
deklő nyelvekben.

A lengyel nyelvben a következőutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASZIL-tipusoka t különböztethetjük meg:
1. V <u-da-waé>, <o-siem >, <i>
2. VC <on>, <od-je-chaé>
3. vec <oéé>, <uczt >, <odm>, <izb>, <iáé>
4. veee <ujáé>, <ostrzl>
5. ev <tu>, <po-Ie>, <my>, <ty>, <ty-siac>
6. eve <pól >, <kul>, <siew>, <od-siew >, <kot>, <pies>
7. evec <wiatr >, <siadl>, <puls>, <jadl>, <wieszcz>
8. eveee <Iapsk>, <kon-tekst>, <wychrzt>, <wieszczb>
9. eveeee <chamstw>, <zapstrzl>, <warstw>, <ziemstw> , <mal-

zeástw >, <paIÍstw>
10. cc <hml>
11. eev <pra-ca>, <kra-ta>, <wro-ta>, <pta-ki>
12. eeve <snop>, <swat>, <szpak>, <álób>
13. eevee <sport>, <kleszcz>, <zloSé>, <chwast>, <rdest >
14. eeveee <Gdaásk>, <blichtr >, <spelzl>, <sfinks>, <spolszcz>
15. eeveeee <glupstw>, <hrabstw>, <klamstw>, <éwiűstw>
16. eee <pstl>, <prrl>, <brrl>, <trrl>
17. eeev <pchla>, <pchnie>, <bzdu-ra>, <brnie-cie>, <krwi>
18. eeeve <drwié>, <drwal>, <grzmot>, <pszczól>, <brzdac>
19. eeevee <strajk>, <sprawdzl>, <skropll> , <strzelb> , <stlukl> ,

<strzelb-ka>
20. ecce <ésss>
21. eeeev <pstry>, <drgnie-cie>, <bzdnie>, <wstrzy-maé>, <idíblo>
22. eeeeve <wstret >, <pstrag>, <pstrzyé>
23. eeeeev <w idíble>, <w petra-gu>, <w Skrwie>
24. eeeeeve <w ídiblach>,

A magyar nyelv SZIL-tipusa i a kővetkezők+:

1. V <ő >, <a-pa>, <a-nya>
2. VC <űz >, <em-ber>, <or-dít>, <ősz>, <őn >, <őt >

3. vec <mi-ért>, <ült>, <írsz>, <árt>, <élt>
4. veee <oltsdl>, <ejtsdl>, <ártsdl>MLKJIHGFEDCBA
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5. ev <kő >, <mi>, <ti>, <ké-ső>, <nó-ta>

6. eve <dob>, <kéz>, <köt>, <het-ven>, <hét>, <nép>
7. evec <kard>, <lánc>, <nyolc>, <roncs>, <fánk>, <tömb>
8. eveee <rontsdl>, <fejtsdl>, <hajtsd!>, <mumpsz>, <pénzt>,

<vonzdl>
9. CC <cssl>, <hml>

10. eev <tré-fa>, <krá-kog>, <zri>
11. eeve <bluz >, <prém>, <spic-li>, <pléd>
12. eevee <sport>, <flört>, <prést>, <stand>
13. eeveee <szkunksz>, <szfinx>
14. eee <pszt!>
15. eeev <stró-fa>, <stré-ber>, <ptrü-csők>
16. eeeve <stramm>, <spric-cel>, <sprot-ni>, <sprődgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA>

17. eeevee <sztrájk>, <strand>, <sprint>

A két nyelv szótagstruktúráit összehasonlítva láthatjuk, hogy a lengyel
nyelvben többutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASZIL-tipus van, mint a magyarban. A magyarban előforduló
összes struktúratípus a lengyel nyelvre is jellemző. A lengyelben azonban
hét olyan SZIL-típust találunk, amely a magyar nyelvben idegen. Ezek a kő-
vetkezők:TSRQPONMLKJIHGFEDCBAc v c e c e , c c v c e e e , ecce, c c c c v , c c c c v e , c c c c c v ,
e C ;c c e v c .Mindettől függetlenül a SZIL átlagos fonémahosszusága a mai
lengyel nyelvben = 2.5 fonéma jSZIL. j\ legnagyobb számú V, azaz a SZIL-

hosszuság legkisebb középértéke a beszélt nyelvben található. Minden kétfo-
némás szó a lengyel nyelvben egyszótagú (az egyfonémás "szavak" kőzűl csak

a magánhangzók .alkotnak szótagot, az "egyfonémás mássalhangzó-szavak"
a következő szóhoz kapcsolódnak). A szavak kűlőnbőző helyein előforduló
fonémák gyakorisági megoszlásaból kiderül, hogy az esetek túlnyomó ré-
szét a kétfonémás e v felépítésü szavak adják, vagyis a SZIL szempontjaból
ezek a legtipikusabbak. A háromfonámás szavakban a SZIL-hosszúság kő-
zépértéke lényegesen nagyobb, mint a többi szóban (4-töl 11 fonémásig).
Ez a középérték = 2.7 fonéma jSZIL. Ebből következik, hogy a mai lengyel
nyelvben határozottan gyakrabban fordulnak elő egyszótagú háromfonémás,
cV C , c c V , v e c (ritkábban v v e konstrukciójú szavak, de a leggyakoribb
a háromfonémás, egyszótagú c v e típusú szó, a leggyakoribb magánhangzó
ebben a konstrukcióban az [a]. A 3-tóI a 11 fonémás szavakig a legala-
csonyabb SZIL-hosszúságértéket a négyfonémás szavak mutatják (= 2.36
fonéma jSZIL). Ez az alacsony középérték arra enged következtetni, hogya
négyfonémás szavak között a leggyakoribb ak a kétszótagos e v c v és v c v c

típusú szavak. A SZIL hosszúsági középértékei a hosszabb szavakban (5-től
11 fonémásig) igen csekély mértékben térnek el egymástól. Majdnem azonos
értéket mutatnak a 6, 7, 8 és 9 fonémás szavak. Az ennél hosszabb (10-11MLKJIHGFEDCBA
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fonémás) szavakban csökkennek az értékek. AutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASZIL hoszzusági középértéke
a legalacsonyabb azMLKJIHGFEDCBAö t fo n é m á s szavakban. A legnagyobb SZIL hosszusági
középérték-ingadozás a lengyel nyelv kűlőnbőző stílusváltozataiban a h a t -

és h é t fo n é m á s szavakban figyelhető meg".
A lengyel nyelvben a SZIL elején állhat egy, kettő, három, négy, sőt,

őt mássalhangzó. Négy és öt C-vel kezdődő SZIL csak szó elején fordul-
hat elő, négy C-vel végződő SZIL pedig csak szóvégi helyzetben. A magyar
nyelvben a szótag elején egy, kettő, legfeljebb három mássalhangzó állhat,
de két vagy három C-vel kezdődő SZIL esetén az ilyen struktúrák csak szó
elején vagy olyan morfémák találkozásánál fordulhatnak elő, ahol a máso-
dik elem önálló szó szerepét is betöltheti, pl. <strand>-<magán - strand>.
Két C-vel kezdődő SZIL esetén a magyar nyelvben csak a kővetkező foné-
makapcsolatok fordulhatnak elő:TSRQPONMLKJIHGFEDCBAIp , t, k, b, d, g ,f l + l l , r i vagy I f , s i

+ Ip , t , k, f, v, m, n, 1, r i vagy Ik v / . Kivételt képeznek a I t i, dl, f f , s r i

segítségével képzett struktúrák. Három C-t tartalmazó SZIL esetén a SZIL

elején csak a következő összetétel állhat: I fgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ p, t, k l + I r i vagy [s u ],

Kivétel a /ptr/ együttes. Az olyan SZIL-k csekély száma, amelyeknek egy
része V előtt és V után három C-ből áll, azt bizonyítja, hogy ez a típusú
mássalhangzókapcsolat nem jellemző a magyar nyelvre",

Az azonos lexémához tartozó formák között a szótag nyíltsága vagy
zártsága egyik nyelvben sem állandó jelenség, hanem a beszéd folyamán
folytonosan változik, pl. v.ö. olyan magyar szavakat, mint: <ír>, <írsz>,
<ír - tam>, vagyis V C , V C C , V C -C V C olyanokkal, mint: <í - rás> , <i
- ro - da>, <í - rok>, azaz V -C V C , v -c v -C V , v -c v e , stb., vagy a len-
gyelben <pisz>, <pi - sze>, stb., vagyis C V C , C V - V C stb. A lengyel és
a magyar nyelv szótagrendszere lényegesen kűlőnbőzik 'a SZIL hosszúsága
tekintetében, amit két tényező befolyásol: a magánhangzók hosszúsága és a
szótag nyíltsága vagy zártsága. Rövid minden SZILny típusú szótag, ami
rövid magánhangzót tartalmaz. pl. az olyan magyar SZIlrk, mint <ki>,
<rni>, <ti> stb. rövidek. A szótag hosszúságát elsősorban a magánhangzó
hosszúsága vagy zártsága szabja meg, pl. a magyarban <rníi>, <bő >, <tű>,
<dob>, <kéz>, <méz> stb. A lengyel nyelvben a szótagok hosszúságát csak
a, szótagok zártsága határozza meg, hiszen a lengyelben nincsenek hosszú
magánhangzók. A magyar nyelvben a szótag hosszúságát kétféle módon ér-
hetjiik el: hosszú magánhangzók segítségével és a szótagok zártságaval. A
beszéd folyamatában a rövid és hosszú szótagok váltakozása adja a nyelv
ritmusát.

A két nyelvben a szótagok elválasztása hasonlóságokat mutat, de nyil-
vánvalók az eltérések is. A lengyel nyelvben a nyílt szótagok vannak túl-
nyomó .többségben. A SZIL végén a lengyel kerüli a mássalhangzókat, így
ha két V kőzőtt két vagy több C torlódik össze, általában mindegyik az új
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szótag elejére kerül. Egyikük sem kapcsolódik az előző szótaghoz, pl. <ma
- tka>, <kre - wny> stb. Csak azok az esetek képeznek kivételt, amikor a
C-csoport elején [r], [w], [1],[m], [nl, [Pl áll (ilyenkor ezeket a mássalhang-
zókat az előzőutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASZIL-hez kapcsoljuk, pl. <wal - ka>, <Iam - pa>, <pari -
stwo> stb.), illetve akkor, amikor egy adott szó prefixurna C-re végződik
(ilyenkor ez a C elkülönül az egésztől, pl. <pod - ro - bié>, <przed - sta -
wié> stb.) Ez az elv vonatkozik a jövevényszavakra is, pl. <eks - pansja>,
<im - port> stb. Ugyanígy járunk el az elkülöníthető szuffixum esetén is, pl.
<warszaw - ski> stb. A lengyel nyelvben sok esetben a szótő mássalhang-
zóinak és a szuffixumok első mássalhangzóinak összeolvadása következtében
un. morfológiai csomók jönnek létre. A csomó mássalhangzóit aszótagokra
való felosztás esetén kétféleképpen választhat juk el· egymástól: a szótővel
vagy a szuffixummal, pl. <Iudz - ki> vagy < lu - dzki>, < mes - two>
vagy < me - stwogfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> stb. Jobbnak látszik az a megoldás, amely a szuffixumot
különí ti el.

A magyar nyelvben azonban, a lengyellel ellentétben, ha két V k ő -

zött egy vagy több mássalhangzó van, akkor csak az utolsó mássalhangzót
visszük át a következő szótagba, pl. <mé - ter>, <hely - re>, <térd - re>,
<sztrájk - ba> stb. Az összetett szavakban viszont, a lengyelhez hasonlóan,
az alkotóelemek határai jelentik a SZIL határait is, pl. <tév - ut>, <épp -
oly>, <fel - ad>, <csak - is>, <Ma - gyar - or - szág> stb.

A két nyelv szótagstruktúráinak ismereteIehetővé teszi, hogy jobban
megértsük, milyen hasonlóságok és különbségek mutatkoznak felépítésükben
és fonikus kódjuk működésében a SZIL szintjén. A szerzett információkat
többek között a glottodidaktikában használhat juk fel. Megfigyeléseink pél-
dául bebizonyították, hogy a lengyel nyelv azon SZIL-jei, amelyek elején és
végén C-csoportok állnak, s ami a magyar nyelvre nem jellemző, komoly
nehézségek forrásai lesznek azoknak a szavaknak a helyes fonikus realizáci-
ójánál, amelyek e SZIL-t tartalmazzák. Ez egy sereg nyelvi hibához vezet,
amelyek sokszor akadályozzák a nyelvi kommunikáció folyamatát. A legtöbb
nehézség a szó belsejében előforduló szótagok esetén van. A legkönnyebb az
ajak- és foghangokkal összekapcsolt magánhangzók kiejtése. Az egyszótagú
szavak közül azok kiejtése ütközik komoly akadályba, amelyekben több C
torlódik össze, pl. <rngla>, <zziabl >, <ziólkl>, <zdéblo> stb.

Mint tudjuk, a szótag természetes percepciós és artikulációs egység.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy a nála kisebb egységeket nem lehet az
artikuláció vagy a percepció szempontjából elkülöníteni, s hogy nem tudjuk
az egyes fonémákat azonosítani. Többek között arról van itt szó, hogy a
beszéd percepciójának folyamatában a fonémákat másodlagosan. a szótagok
elkülönítése után azonositjuk. s a beszéd képzésének folyamatában a fonéma
artikulációs realizációja a szótagban elfoglalt helyétől függ.
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A NÉPI ÉPÍTÉSZET SZÓKÉSZLETÉNEK
TANULSÁGAIBÓL

BARABÁS JENŐ

ATSRQPONMLKJIHGFEDCBAk é m é n y szó szláv eredetének kérdését elemezve Kniezsa - Horgerre
és Cs. Sebestyénre hivatkozva - a nyelvészeti bizonyítás erősítésének te-
kintette az is, hogy "német eredetű szavak a házzal kapcsolatos régigfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ű -

szavak között nincsenek, szláv viszont sok van." (Sz1Jsz. 666) A TESz a
szláv eredeztetést lényegében elfogadta (1970), de hozzáfűzte, hogy a szláv
nyelvekben részint a latin, részint a német közvetítés feltételezhető. Mol-
lay (1982) viszont egyértelműen a német átvétel mellett foglalt állást s érvei
között szerepel az, hogy nemcsak a kfn.-ben, hanem az ofn.-ben is kimutat-
ható a magyar kémény szó előzménye (k é m fn ,utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkémi, sőt az építmény léte is
igazolható a szentgalleni kolostor 820 évi tervrajzán.

Az újabb történeti, műemléki, néprajzi vizsgálatok nem teszik kétsé-
gessé, hogy a kémény a jómódú városi polgárok házaiban, kolostorokban,
föúri palotákban, kastélyok ban bukkan fel először, de technikai nehézségek·
miatt Európa-szerte igen lassan terjedt el. Nálunk még a XIV-XV. század
fordulóján is ritkaságnak számít, hisz tudjuk, hogy Buda gazdag főú ri pa-
lotáiban 20-30 szoba kőzűl csak 3-4 fűthető - valószínűleg a kéményhiány

miatt. (Mályusz: Zsigmond kir. uralma) Még a XVII. századi források is
sűrűn emlegetik a kastélyokban a "fekete házat", bár ugyanekkor már a
mezővárosok parasztpolgári épületeiben is feltűnnek a kémények.

A Magyar Néprajzi Atlasz (MNA) térképlapjaiból jól dokumentálható
a népi építkezés (IV.k.) s benne a füstelvezetés rendszerének igen jelentős
táji különbsége. Ez utóbbit a 238. lap mutatja be, ahol látjuk, hogya szlo-
vén okkal és horvátokkal érintkező területen (Vas, Zala, Somogy, Baranya
m.) vagy egyáltalán nincs kémény a XIX. sz. végén, vagy ekkor kezd csak
szórványosan megjelenni. Ez tehát ellene mond annak, hogya szlovén vagy

a horvát lett volna az átadó vagy közvetítő. Átfogóbb műveltségtörténeti
megfontolások alapján feltételezhette a TESz a horvát, szlovén közvetítést,
hisz a földművelés, állattartás. táplálkozás, öltözködés stb. körében kimutat-
ható a szláv jövevényszavak régibb rétegében e két nép elődeinek domináns
átadó szerepe volt. Ezt akkor is érdemes figyelembe venni, ha tudjuk, hogy

a kémény nem köznépi, hanem úri, polgári érintkezés kapcsán került be kul-
túrjavaink körébe, ahol viszont az olasz és német hatással kell számolni.
Miután az olasz nyelvi közvetítés szóba sem került, így Mollay következte-
tései több szempontból is alátámaszthatók, megállapítása elfogadható.
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Valójában a XIV-XVI. századi, egymásnak sokszor ellentmondó, szűk-
szavú adatai alapján elég nehéz kibogozni, hogy egy-egy kifejezés pontosan
mit jelent. Feltehetően a korai kémények a nyílt füstvezetésű ún. szabadké-
ményekhez állhattak közelebb, mint a mai zárt rendszerűekhez. llyen sza-
badkémények az ország közepén még a múlt században is általánosak voltak,
de néhány példányuk a fővárosban is megérte a XX. századot, Óbudán és a
Ferencvárosban.

Az első hazai, kétségtelenül tüzelővel kapcsolatba hozható kéményadatutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1395: 'camena ta ': 'kemíes ha s' (TESz) inkább fűtött házra, mint tüzelő-
szerkezetre utal. A TESz kandallószerű tűzhelyként értelmezi, tehát nyílt
tüzelőre gondol, de ehhez szükségszerűen nem tartozik kémény. A camena ta
Bartal Glossariuma szerint tűzhellyel ellátott szoba, de ez lehet kémény nél-
küli is. Az OklSz. szerint a kémény infumibilum vagy [umar ium . Verancsics
ötnyelvű szót árába (1595) a caminus jelentései: fornace, (01.), Oven, jném.),
peech (ho), kemencze (ma), tehát mindenütt azonos a magyar jelentésseI,
ugyanúgy mint Paáriz Pápainal. Azinfumibilum Verancsicsnál camine (o),
Rauchfang (n), dimnya (h), kemeeny/ (m); a fumar ium igealakjában sze-
repel a magyar füstölögni értelemben. Pariz Pápai 1782 évi kiadásában a
magyar-latin részben a kémény jelentése infumibilum és fumar ium, viszont
németül Ofenloch, Rauchloch, ugyanúgy, mint az OkISz.-ban, amely való-
színű tőle vette áto Ez némileg zavart keltő, mert a füstlyuk a mennyezeten
ebben az időben csak Erdélyben (esetleg Palócföldön) létezett, olyan terü-
leten, ahol a falusi házakban a kémény csak csak igen későb jelent meg.
Itt a füstöt csak a padlásra vezették, helyenként még a XX. században is.
Nem teszi világosabba az értelmezést az OklSz. 1520 évi adata: Stuba seu

camina ta vulga r iter kemenyes haz.
A sokféle s egymással gyakran egyeztethetetlen elnevezés véleményem

szerint abból ered, hogy a XIV-XVI. század során újfajta, de vidékenként el-
térő tüzelőberendezések és füstelvezető rendszerek honosodtak meg, az alsó
és felső társadalmi rétegeknél egyaránt, amelyeknek nem volt latin megfe-
lelője s így az írástudók rákényszerült ek hozzávetőleges azonosításra, vagy
tájnyelvi megjelölések átvételére. Így érthetően nagyon sok kővetkezetlenség
bukkan fel a forrásokban s az értelmezések is éltérők.

A szláv, német, latin eredetű szókészlet mellett nem szabad megfelejt-
kezni az építkezés finnugor, vagy ugor gyökerű rétegéről sem, amely évszá-
zadok során a nyelv belső fejlődésénekmenetében, az építőtechnika előreha-
ladtával jelentösen bővűlt. Az eddig is számon tartott általánosabb épület-
nevek (hajlék, lak, fal stb.) mellett sok részletmegjelölést Ismerhetünk megMLKJIHGFEDCBA
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az MNA egyes lapjain, mégpedig gyakoriságuk, azaz jelentőségük és pontos
helyük rögzítésével. .

A legnagyobb múltú falféleség legelterjedtebb neve autsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsövény (fa l) , a sző
ige deverbális származéka. A Dunántúl és Kisalfőld egészén, az Alföld nagy
részén, Erdély közepén, ahol készítik e falfélét, így nevezik. Ugyanígy az
ősi rétegbe tartozik a ritkábban felbukkanó fonott(fa l). A nehezen értékel-
hető rekesztett fa l, rekesztés ésgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.a ker telés mellett az egyetlen ilyen típusú
fal megnevezés a pa tics, pacsit az északkeleti nyelvterületen, ami a bizo-
nyított szláv eredet, s az ukrán hatás irányába mutat. A szó különben a
szaknyelvben agresszíven terjed. (225.t.)

A födém és tetőszerkezet gerendáinak neve nagyrészt szintén az alap-
nyelv gyökeiből vezethető le. A fontosabbak között csak két kivétel van, a
gerenda és a szelemen, mindkettő korai szláv átvétel. Az utóbbival kapcso-
latban különös érdekesség, hogy a tárgy léte legalább az ugor kortól kimutat-
ható a régészeti leletek alapján, tehát az eredeti neve kihalt. (Fodor 1. Népi
Kult. Népi Társ. 1983) A szelemen szó egységesen ismert az egész nyelvte-
rületen, más megfelelője nincs. Csak Erdélyben ismeretlen, de itt maga a
tárgy is hiányzik.

A többi mennyezetgerenda elnevezés mind a honfoglalás előt ti szókincs
körébe tartozik, leginkább a gerenda jelzőjeként. Fő-,TSRQPONMLKJIHGFEDCBAf i- , fügerenda a Dél-
Dunántúlon, a kötő, kőtés-, á tkőtőgerenda a Dunántúl nyugati felében és a
Kisalfőld egészén, a fiókgerenda leginkább a Duna-Tisza közén, de szórvá-
nyosan másutt is; a fojógerenda a Tiszántúl északi felén, a kisgerenda ennek
déli részén használatos a mennyezetgerenda megjelölésére. (MNA 231.t.) A
födémet, falat és a tetőszerkezet gerendázatát összekötő elemek elnevezései
igen változatosak, van közöttük szláv, német, román és ismeretlen eredetű,
de elég jelentős a magyar alapszókészlet részaránya. Sá rfojó, fojógerenda

megjelölés a Sajó és Bodrog közötti területen jellegzetes, a vízvető és agyfa
az egész nyelvterületen szétszórtan, nem nagy számban. A technikát is meg-
világító va r ró-, vór rógerenda , sá rvóró Baranyában s a Csepel sziget alatti
Dunaszakasz mindkét oldalán feltűnik. Érdekes, hogy a német eredetű ma-
jorpang a Jászságban s a Tiszántúlon, tehát színtiszta magyar vidéken jel-
legzetes. (MNA 231.t.)

Jóval egységesebb a tető fedőanyagá tartó gerendák névanyaga. Itt a
ragfa -raga lja a Dunántúlon és a moldvai kapr ior , kepr ior , kipr ior megjelölé-
seken kívül minden változatmagyar gyökerű. Leggyakoribb a sza rufa -sza lufa

elnevezés, amely nyilván mint ácsműszó is terjedt s a nyelvterület egészén
ismert. Erdélyben ennek a sza rvaza t, 8za rvazó változata használatos, ami
összefügghet azzal, hogy a szarufákat itt párosával összeállítva emelik fel
a tetőre s így ez jobban utal a kiinduló szótőre. Ez nem zárja ki azt a
lehetőséget, hogy a szarv elnevezés képzetét a tetőcsúcsnál összetalálkozó
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gerendapár összekötésekor , a végükön kiálló 20-30 cm-es csonk teremtette
meg, amely aztán az ácstechnika fejlődésével eltünt, de a név utal a régi for-
mára. Ugyanilyen archaikus változat a zoboraljiutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsza r tJÚ (sza rvou, sza rvó).

A szarufa további elnevezése még a födélfa , amely általános a Kisalfőld déli
felében és aNagykunságban, de szórványosabban másutt is felbukkan. Az
Alföld nagy részén s a Kisalfőld északi, szlovákiai felében viszont a horogfa

a jellegzetes elnevezés. A szó utal arra a technikára, amely alkalmazásakor
a tetőgerincen végighúzódó, ága sokon nyugvó szelemenbe ferdén beakasz-
tott horgas rudak, a mai szarufák elődei, tartották a léceket, a fedőanyagot,
szalmát, zsúpot, nádat. (MNA.229.t.)

Lehetne még tovább vizsgálni az MNÍ\. terminológiai térképeit az épít-
kezés körében is, hisz a házbelső, a tüzelőberendezések, a gazdasági épületek
nevei még közel tucatnyi ilyen jellegű lapon jelentkeznek. De most csak két
dologra szerettük volna felhívni a figyelmet. Egyik a korai nyelvi források
értelmezésének különös nehézségére akkor, abban az esetben, ha egy új jelen-
ség lép be az ismeretkörbe. A másik cél az volt, hogy az építkezés területén
jelentősebb mennyiségű, finnugor gyökerű kifejezés lappangására felhívjam
a figyelmet. Ezzel természetesen nem azt kívánom jelezni, hogy ezek segítsé-
gévellehet rekonstruálni pl. az ugor kor házait, vagy sugalljam, hogy ezek az
elemek az említett korszakban már léteztek. Erről nincs szó, példáink sokkal
inkább a nyelv életerejét, fejlődésképességét, a belső keletkezés fontosságát
jelzik, mint lakóházaink legkorábbi szakaszát.
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DEBRECZENI MÁRTON SZÓTÁRSZERKESZTMÉNYEI

1. Nekünk, kolozsvári magyar literátus embereknek három okunk is van
arra, hogy megbecsüléssel emlékezzünk a kalotaszegi Magyargyerőmonostor-
ról származott Debreczeni Mártoura (1802-1851). Először: minden valamire
való lexikon vagy művelődéstőrténeti összefoglaló mű elmondja róla, hogya
reformkori Erdélyben a felnövekvő műszaki értelmi ség legkiemelkedőbb sze-
mélyisége, aki mind a bányászat korszerűsítése, mind a kohászat fejlesztése
terén kiválót és maradandót alkotott, Másodszor: a hősköltemények szerzése
évadjan ő is megírja a maga, régi dicsőséget idéző művét,,,AutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKióvi csa tá "-t"
és erről még "A magya r iroda lom tör ténete" c ím ű akadémiai kézikönyv har-
madik kötetében (716.) is találhatu~k egy ténymegállapító mondatot. Az
önkényuralom idején Erdélyben kultúrát teremtő Mikó Imre (aki egyben
Debreczeni eposzának a kiadója is) azt írja a kézirat sajtó alá rendezése
idején támadt gondolatairól, hogy "a gyermek nem kötözheti nagyobb sze-
retettel anyja' számára bokrétáját, mint én fűzőgetném koszoruba e' szép
szellemvirágokat. A' hazai irodalom' számára egy becses emléket fentartani,
nemzetünknek egY derék fiát, ki méltó lesz valaha életében dicsőittetni, leg-
alább halála után megismertetni, nevét az öröklét nek átadni, nemesfeladat,
hazafiui eljárás - gondolám, 's a' munka és fáradság megédesedtek kezeim
kőzőtt." (Debreczeni Márton: A' Kióvi csa ta . Hősköltemény [Kiadja Gróf
Mikó Imre]. Pest, 1854. V-VI.) Harmadszor: valahányszor felballagunk a
Házsongárdi temetőben adombélre, a délkeleti sarokban Bölöni Farkas Sán-
dor, Brassai Sámuel és Ujfalvi Sándor sírja közelében ott látjuk Debreczeni
Márton neogótikus sírkövét, melyet h ű barátja, Kagerbauer Antal jeles ko-
lozsvári építőmester emelt, aki a világesi tragédia után szállást adott Kos-
suth minisztériuma egykori vezető tisztviselőjének és családjának, mikor is
Kolozsvárott húzták meg magukat.

Az alábbiakban viszont egy kellően számon nem tartott oldaláról mu-
tatjuk be akalotaszegi bányamérnököt és költőt, jelesen a szótárszerkesztő
teljesítményéről igyekszünk tájékoztatni a magyar nyelv múlt jának és jele-
nének kutatóit.

II. Debreczeni Márton halála után kéziratai Mikó Imréhez kerültek. Ö

állította össze belőlük és adta ki a már emlí tett hőskölteményt, s e kötet be-
vezetőjeként írta meg nagyrabecsült kincstári munkatársa életrajzát. Mikó
gondosan átnézte a kéziratokat és így állapította meg, hogy köztük van a
bányászati szótár kézirata is kész állapot ban. A kéziratos hagyaték Mikónál
maradt és az ő halála után az egyesített Mikó-Rhédey családi levéltárral
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együtt az Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltárának állományába került. Innen
néhány darabot kiemeltek és a kézirattárba helyeztek el. Ebből kővetke-
zően ma Debreczeni Márton kéziratainak egy része a Mikó-Rhédey családi
levéltárat őrző Kolozsvári Állami Levéltár birtokában van, másik része a
Kolozsvári Egyetemi Kőnyvtár kézirattárában található. Ez utóbbi helyen
13 leltári tétel jelől Debreczeni-kéziratot, ezek kőzíil 3 szótárszerkesztmény,

1. Az Mss. 3174 jelzetü (az Erdélyi Nemzeti Múzeum Kőnyvtárának
régi jelzete: On. 144-1912), 94, géppel számozott, 39-2 x 235 mm méretű
levelet tartalmazó, cérnával négy füzetbe összevarrt kéziratra idegen kéz
ceruzával ezt írta fel: "Bányászati műszótár". A ceruzával hasábra osztott
kéziratlapok első oszlopa anémet címszót tartalmazza, a következő hat a
munkatársak (Mikó, Szentkirályl, Császár, Bartha, Nemes és Veress, Mezei
és Vajda) javasolta magyar megfelelőt, az utolsó hasáb a Debreczeni által
elfogadott magyar szót, illetőleg kifejezést tartalmazza. Az első két hasáb
íródeák, az utolsó Debreczeni kezétől származik. Teljesen esetleges, hogya
munkatársak közül ki melyik német szónak adja meg a magyar megfelelőjét,
Debreczeninak ezt természetesen minden esetben meg kell tennie.

A negyedik füzet a "Testschüssel" (Debreczeni értelmezésében: "Ha-
mócz tál, vastál, melybe a' hamóczot bé döngetik") szóval végződik. Ez azt
jelenti, hogy a kézirat csonkán maradt fenn, hiányzik (esetleg valahol lap-
pang) ötödik füzete, amely alkalmasint a T-vel kezdődő szavak folytatását,
valamint az U, V, W, Z kezdőbetűs szavakat tartalmazza.

A kézirat négy füzetében összesen 2367 címszót és a magyar fordítását
találjuk rendszerbe szedve. A munkatársak közül Mikó Samu 711, Szentkirá-
lyi Zsigmond 1418, Császár Zsigmond 160, Bartha Gyula 298, Nemes János
és Veress Márton közösen 157, Mezei János és Vajda Mihály ugyancsak
együtt 55 német szót, illetőleg kifejezést fordít magyarra.

2. Az Mss. 2175 jelzetű (régi száma az Erdélyi Nemzeti Múzeum Kézi-
rattárában: On. 146-1912) 12, géppel számozott, 390 x 232 mm méretű le-
velet tartalmazó, utólag félvászonba kötött kézirat gerincére ez van nyomva:
"Debreczeni Márton Sóbányászati német-magyar műszótár", ugyanez a sző-
veg van felírva ceruzával az első lapra is. Ez a kézirat is hasábokra van
osztva; az első hasáb a német szót tartalmazza, a második "Magyarázat"
cimet visel, mely hol német, hol magyar nyelvű; négy hasáb a munkatársak

(Berényi, Houchard, Kováts, Váradi) neve alatt az általuk javasolt fordítást
tartalmazza, míg az utolsó hasábban a Debreczenitől elfogadott magyar szót
találjuk meg. Ebben a kéziratban is csak az utolsó hasáb a Debreczeni kéz-
írása.MLKJIHGFEDCBA
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A szerkesztmény 204 címszót tartalmaz. Anémet sóbányászati szavak
közül Berényi Manó 75-öt, Houchard József 79-et, Kováts János 51-et, Vá-
radi József 82-őt fordított magyarra.

3. Az előbbi két, az előmunkálatok bizonyos fázisát rögzítő kéziratok-
kal szemben az Mss. 2176 jelzetű (régi száma az Erdélyi Nemzeti Múzeum
Könyvtárában: On. 145-1912),54, géppel számozott kétféle (az első 20 le-
vél 386 X 233, a többi 353 X 216 mm) méretű papírra kéthasábosan írt
szerkesztmény véglegezett kéziratnak tűnik. Valószínűen erre kell vonat-
koztatnunk Mikó Imre megállapítását, nevezetesen azt, hogy a Debrecze-
ninekutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfélben és készen maradt kéziratos munkák között a "Német-magyar
bányász-szótár" kész műnek tekinthető.

Ezt a kéziratot is utólag félvászonba kötötték és a kötés gerincét címké-
vellátták el, ezzel a felirattal: "Debreczeni Márton Német-magyar bányá-
szati műszótár". A kéziratnak nincs eredeti címlapja és címe. Kezdődik az
"Abathmen, kihevitni"-vel és végződik a "Zustossen, bédöngölni"-ve1.

A kézirat összesen 2925 szócikket tartalmaz.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ill. Az itt leírt kéziratok első lapjuktóI az utolsóig szócikkeket tartal-
maznak. Nincs Debreczeni kezétől származó címük, nincs előszavuk és sem-
milyen felvilágosítással szolgáló magyarázó jegyzetet nem lelünk bennük.
Pedig mind a készülőgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ű címe, mind az előszó szövege foglalkoztatta Deb-
reczenit. A Kolozsvári Egyetemi Könyvtárban őrzött 13 Debreczeni-kézirat
között van egy, az Mss. 712 jelzetű kötet, melynek a könyvtárosok "Debre-
czeni Márton bányászati naplójegyzetei 1848-ból" címet adták, és ebbe be-
kötöttek egy oda nem tartozó ívet (18-19.1.) is; ennek az ívnek első lapján a
szótárszerkesztőfeljegyzéseit, "tollpróbáit" olvashatjuk. Néhány német bá-
nyászati szó magyar megfelelőjének felsorolása után címvariánsok következ-
nek: "Erdélyi Bányászati müszavak Gyüjteménye", majd alább: "Az erdély
bányászatnál részint használt és nagyobbra használtatni próbált müszavak
Gyüjteménye" és egy sorkőzzel alább: "több honi bányásztisztek közlései
után egybe rakva [e szó áthúzva] és saját nézetei szerint" I A mondatnak,
illetőleg az elképzelt címlapnak nincs folytatása. Viszont lejebb ugyanazon a
lapon találjuk a következő szöveget: "Előszó. A' M. Tudos társaság Elnöke
kegyes felszolitása következésében több Erdélyi bányásztisztek meg talál-
tattak a' hivatalos körökben már használatban lévő, vagy csak használni
probált bányászati müszavakat öszve irni, több egyének, és különösön Bá-
nyásztörvényszéki Ülnökök Sztkirályi Sigmond és Császár Sigmond, Kohár-
nagy Miko Samu, tartománybeli Fö Bányamérnök Nemes János, Bányajáro
Veres Márton. Kohó és hámornagy László Josef, nemkülönben Ellenör Bar-
ton Josef dicséretes szorgalommal jártak el a' kivánat tellyesitésében."
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Arról, hogy Debreczeni írt előszót készülő szótárához, a mérnöki mun-
kásságát értékelő Faller Jenő is tud. Ö ugyanis 1951-ben, Jakó Zsigmond le-
vélbeli információira támaszkodva a kézirati hagyatékról szólva ezeket írja:
"Igy ott találjuk Debreczeni 1842-43-as években készített .•utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANémet-Magya r

Bányász Szótá r«-á t, melyet - mint annak előszavában olvassuk - a Ma-
gyar Tudós Társaság elnökének, gróf Nádasdy erdélyi kincstárnokhoz inté-
zett felszólítására készített. (Faller Jenő: Debreczeni Már ton (1802-1851)

bányamérnök élete és munkássága .gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= BÁNYÁSZATI LAPOK VI. évf. 1951.
10. sz. 517). - Feltételezhetö, hogya Mikó - Rhédey levéltár rendezetlen
anyagában van olyan,előszótervezet, mely alapja lehetett a fennebbi megál-
lapításnak, ugyanis az általunk idézett előszó(tervezet) csak arra utal, hogy
Debreczeni és munkatársai a Tudós Társaság elnökének kezdeményezése nyo-
mán láttak a szótárszerkesztő munkához, és nincs szó benne arról, hogya
kincstartó Nádasdy Ferenc tóvábitotta volna hozzájuk a felkérést, s a munka
keletkezésének éve sincs feltüntetve.MLKJIHGFEDCBA

I V . Debreczeni Márton és munkatársai szótárszerkesztményei a reform-
kori magyar szótárirodalomnak a Vörösmarty Mihály és Schedel Ferenc kez-
deményezte vonulataba tartoznak. Ök ugyanis a Tudós Társaság 1831. jú-
nius 13-i kis-ülésén szakszórárak szerkesztését javasolták. Előterjesztésüket
a jelenlevők több "hozzáadásokkal" hagyták helyben. Ac) pont alatti "hoz-
záadás" így hangzott: " ... a' természeti és mathematicai tudományok osztá-
lya találjon abban módot, hogya' kézi mesterségek, a' bányászság, hajósság,
földmívelés eszközei, szerei elnevezését magok tói azok gyakorlóitól vegye ál-
tal." (Gáldi László: A magyar szótárirod alom a felvilágosodás korában és a
reformkorban. Budapest, 1957.448-449.)

Nem hisszük, hogy ennek a kis-gyülési határozatnak közvetlen hatása
lett volna Debreczeniék munkálkodására, de kétségtelenül ettől az időtől
kezdve vált időszerű akadémiai feladattá a szakszótárak szerkesztése, s az
akadémiai serkentés buzdítólag hatott a vidék tudományosságára is. A kőz-
vetlen lendületet az erdély bányászati szótár rnunkálatainak az elkezdésére
az adta meg, hogy Teleki József akadémiai elnök még mielőtt Erdély főkor-
mányzója lett volna, maga kezdte sürgetni a bányászati "műnyelv" magya-
rositását és az erdélyi bányászéletben honos magyar szakkifejezések, szólás-
módok összegyűjtését,és rendszerezését. Debreczeni pályatársa és munka-
társa, Szentkirályi Zsigmond főlőtt elhangzott emlékbeszédében Jakab Elek
mondta el a következőket: "A magyar tud. Akadémia egyebek közt a bányá-
szati műnyelv megmagyarosításával is foglalkozván: kívánta megismerni az
erdélyi bányászéletben tényleg gyakorlatban volt magyar kifejezéseket, szó-
lásmódokat és műszavakat; ez indokból gr. Teleki József elnök 1841. július
2. fölkérte gr. Nádasdy Xav. Ferenc kincstári elnököt, hogy az Akadémiát ez
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üdvös törekvésében segítse elé. Ez júl. 9. levelében bizalmasan irt Szentkirá-

lyihoz, megkérve öt, hogy azon szókat és kifejezéseket, miket az általa ismert
banyavidékeken és saját hivatalos körében a bányászati ipar-világ és jog-élet
használ, írja össze és hozzá a megtaláló akadámiai elnökhöz juttatás végett
küldje el, annyival Inkább - úgymond - mert a tisztelt tudom. Akadémia
e szakmában jártas tagjai által oly munkát reményllétesíthetni, mely a ma-
gyar nyelv fejlettségi fokahoz mérve, a bányászati tudományok hazai nyelven
mívelését, terjesztését s kellö méltánylását fogja nagy haszonnal elömozdí-
taní. Szentkirályi aug. 12. vette a felhívást s arra tett sajátkezű foljegyzés
szerint -a kivántutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzógyüjtemény-t azon évi oct. elején személyesen adta be
az elnöknek. Mi történt vele? a t. Akadémia kézirattárában nincs nyoma."
(Jakab Elek: Emlékbeszéd Szentkirá lyi Zsigmond lev. tag fölött. Értekezések
a Társadalmi Tudományok kőréből. 1876: IV. kötet VI. szám 16-17.)

Jakab Elek nem szól róla, hogy Szentkirályi bekapcsolódott volna a
Debreczeni által irányított munkába, sőt egyáltalán említést sem tesz ar-
ról, hogy tudomása lenne az utóbbi ilyen irányú munkásságről, pedig jól

ismerték egymást és egyike volt azoknak, akiknek Mikó Imre megmutatta
"A Kióvi csata" kéziratát, és megosztotta vele a szöveggondozással járó ve-

sződségeket.
. Feltehető, hogy Debreczeni Márton 'és a nála két évvel fiatalabb Szent-

királyi Zsigmond, valamint a szócikkek szerkesztésében résztvevő többi bá-
nyakinestari tiszt.egyidőben és egyazon akadémiai kezdeményezésre láttak
munkához. Arra a kérdésre: miért Debreczeni lett a "munkaközösség" veze-
tője, illetőleg a szótár "szerkesztője", talán azzal felelhetünk, hogy ő volt a
dolgozó társak között a legmagasabb rangú bányatiszt, de minden bizonnyal
benne élt a legerősebb szótárszerkesztői lelkület (mert van ilyen!) és a becs-

vágy is benne buzgott a leghatékonyabban.
Debreczeni Márton bányamérnök, kincstári tanácsos szótárszerkesztvé-

nyeiben, mint láttuk, rajta kívül tizenketten vettek részt. Köztük tudomá-
nyos munkájának kőszőnhetően a legismertebb a már említett Szentkirályi

Zsigmond (1804-1870) bányamérnök, zalatnai bányatörvényszéki ülnök (VÖ.
Szinyei József: Magyar írók élete és muknái. XIII. Budapest, 1909. 757-759.)
Mikó Samu azalatnai Bánya-kohászat és uradalmi igazgatóságon "igazgató-
sági segéd", azaz aligazgató volt. Császár Zsigmond tanácsos és bíró az Er-
délyi Királyi Bányabirőságnál, Bartha Gyula ugyanott iilnők, Nemes János
tartományi mérnök a bányászati kerületi hivatalnál, Veress Márton bánya-

igazgató Offenbányán, Mezei János titkár az Erdélyi Királyi Kincstárnál,
Vajda Mihály tanító Zalatnán a "bányavidéki iskolá"-ban.

A Sóbányászati műszőtámak mind a négy munkatársa sóhivatali vezető

tisztviselő. Berényi Manó a désaknai, Houchard József a kolozsi, Kováts Já-
nos a marosújvári Sóaknai hivatal kamaraispánja, Váradi József ellenőr aMLKJIHGFEDCBA
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DEBRECZENI MÁRTON SZÓTÁRSZERKESZTMÉNYEI

marosujvári Sóaknai hivatalban. Kőzűliik Houchard József (t1883) bánya-
mérnök tudományos munkásságát tartja számon a szakirodalom (VÖ. Szi-
nyei József:utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMagya r írók élete és munká i. IV. Budapest, 1896.1321-1322.) A
szótárszerkesztmények fejléceiben felsorolt munkatársakon kívül az idézett
előszó-töredék még László József és Barton József mérnökök nevét említi,
megnevezve szolgálati beoszsáukat is.

A szótárak anyagába bekerült a bányakitermelés, az anyagmozgatás,
a kohászat, a geológia, a kémia, a bányaigazgatás, a bányatörvénykezés
szókincse, természetesen abban az arányban, ahogy a szavakat az erdélyi
bányaipar és fémkohászat, a kincstárigazgatás és igazságszolgáltatás gya-
korlatában használták.

Az alábbiakban izelítőűl mind a három kéziratból idézünk néhány szó-
cikket, példázva ezzel a közösségi munkálkodásnak azt a módját, ahogyan
az erdélyi bányamérnökök négy-öt emberöltővel ezelőtt anyanyelvünk szol-
gálatába szegődtek.MLKJIHGFEDCBA
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BENKŐ SAMU

Szemelvények a 3174 számú kéziratból

Mikó Szentkirálví Császár
Abhube

Abkehrzettel elbocsáto levélke
Auslaufkarren toloka
Befundsbericht lelet felirás

Bergeisen csákány feszítő vas
feszit-ék
czinkus

Berzfeste bánva oszlop bánva erösséz -
Berghaspel bánva vitla
Brudelgeld testületi járandó-

ság vagy testületi
pénz

Docke (bei dem függő rud
Treibkorb)

Fahrt létra lábto létra
Faustl öklöncz putzka
Gebirz bércz szikla bércz
Geding alku alku (munka szakmány

nem)
Gesenk ereszke ereszke. ereszkedő padmaly

Geschiebe Gömbör
Gestüb por szénvegy,

fenékpor
Glátte onaz, zélét zelét máz máz

Gráupel perkelt kén v
oerkelék

Grubenlicht bányamécs bánya lámpa

Grundsohle, auf oszlopfa, talpfa,
welche die talp

Stámpel ruhen
Halde halmaz halom romlás halmaz
Hasnél tekerő forzattvu vitla emelécsiza
Herd gocz túzhely, túzpad, lapád

oadka
Joch kötés, járom 1) feszitékgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.

2 ) homokalj,
melyen az istaj
homlokfája fek-
szik

Kluft repedék, ér repedék ér, érhely, repe-
dék hasadék

Kobolt bányarém
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Bartha Nemes és Veress Mezei és Vaida roebreczenil
léha Léha felzék

bucsulevél
toloka, toloszekér csille

leletielenrés
bányavas csákány, feszék

(czinkus oláhul)

zvámoszlon, láb
zúzora vitla
pajtás pénz

vállfa vállfa

hákcso lábto
öklöncz suioz

bércz
alku szakmány alku

kut ereszke
zömbör

por, katlanpor fenékpor

olomaz, máz olmag, máz
göcsör, pergelék

mécs, bánya mécs mécses,
bánvamécs

alapfa párnafa,
alygerenda

halom vadrakás meddódomb
zúzora zuzora

öböl, tűzhely, Höd
pad

járom kötés, járom,
oszlop

repedék zsegenye ér zsegenye,
reoedék. érke

bánvarém
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Mikó Szentkirálví Császár
Laufkarren toloszekér

Ladholz (bei dem kapocsfa, járomfa
Pochwerk) támaszfa

Lazer á~ás szék
Luppe

Maznetnadel iránvtű iránvtó
Mild láS!V.porhanvo szelid

Mundloch száj, bányaszáj, nyilás, száj
szád

Muthen felkérni kémi felkérni felkérni
Pauschen

Pochen törni törni, zuzni törni
Pochwerk tórmív stomp törmú törómú törmú zuzony
Probieren kémlelni, probálni kémlelni, kisér-

teni kémvezetni
Raubbau terikmívelés rablomúvelés, ragadozo mivelés

rablobánvászat
Reiserwerk galyazat, galymú,

vesszózet,
vesszómú

Rollknecht bei mozgattyu pipa
dem Pochwerke

Scheibe tányér korong, karika,
kerék

Schicht szak 1) rét, réteggfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" 2) szak a rnun-
" kában

3) birtoknézved
Schlich érczfövény, fövény,

érczhomok slik érczfövénv
Schubkarren taliza tarzoncza

Schulter an den loborgo
Pochschüssern

Stempel zvámfa
Stossherd lókópad lökpadka, örvény - az oláh

függö padka Yolburából
forditva

Sumpfdes gúbú fenék, öböl
Schachtofens o.
des SchachtesMLKJIHGFEDCBA
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Bartha Nemes és Veress Mezei és Vaida rDebreczenil
toloka toloszekér tarzoncza

zuzmű-járom járom járomfa

ülep, réteg szék fekvénv
vaskenyér (Tho-

roczkói sző)
íránytö

lázv puha molvha porhanyó
ékzet-szái bélárat szái nvilás

felkérni
sujkolni Ca'nem
elég tiszta ková-
csoltvasat öszsze-
hajtván ujra he-

vitni és kovácsolni
tömi stompolni

zuzrnú törómúv, istamp törrnü stomp
kémlelni

tenkrnivelés,
rablóbánvászat
Rö'se, csozga

bizgentyú bizgentyú

TárcsagfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 ) réteg szak 1 ) réteg, kőré- 1 ) rét, réteg
2) munka szak teg 2) szak
v. munka szünet 2) munka szak

mosat, mara forgaték, mosadék mara

taliza toloka tarzoncza
lódörgó lödörgó lödörgó

pap pap. zvámfa
lüktetó lökpad

öböl göbe, kutyor torokfenék gübü,
katlangübüMLKJIHGFEDCBA
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BENKŐ SAMU

Szemelvények a 2175 számú kéziratból

Magyarázat Berényi

Aufschlageisen A 'tulkot és sopapot fel ütö. Felveró
veró 10 #-os csákány

Aufgeschlagene Bank

Ausschusstein Olyan formális vagy
Maschier kö s6, a'
melya' kiszabott mér-
téknél kissebb, erede-
te "vess mást".

Bergfeste

Docke Gépely ostorfaszék

Dockenholz A ' Gépelynek az os-
torfa végihez foglalt
része, mely által a ' Gé-
pely huzása történik

Einfahrtsknecht

Hángebank (a' felsó ajtója az ak- Toroktábla
nának)

Stehende bank Pap

Schlepphund (Egy terúvel megra- Gépelyszán
kott kurta szán, a'
mely nagyobb terük-
nek a Bányába valo
eresztésekre, a' gépely
igen sebes forgása
akadályoztatására egy
köldökfához akaszta-
tik.)gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. .

Ulmabsatz (A' hibás bánya olda-
lain hátra hagyott
erősség.)

Vorsumpf EmésztőMLKJIHGFEDCBA

8 8



DEBRECZENI MÁRTON SZÓTÁRSZERKESZTMÉNYEI

Houchard Kováts Váradi [Debreczeni]

ütö v. Felveró ütö csákány

Tulko tulkó

Vesmás Vesmás Vesmás vesmásgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

,

Hagyás sőláb

Ostorfaszék ostorszék

Köldökfa Köldökfa köldökfa

Ülószolga kötélnyereg

Tábla Tábla Bányatorok lappancs
tábla

Pap pap

Gépelyszán Szánka Gépelyszán hurcza, czö-
lönk

Hagyás falpadma

,

Emésztó, Viz- Kutakna Kutakna, vizfo-
kut gó
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BENKÖ SAMUutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Szemelvények a 2176 számú kézira tból .

Abhub, der, léha, felzék (a' rostán mosásnál felül kerülő kőnnyü meddő
részek)

Abkehrzettel, bucsulevél, melyet a' dologból kilépő munkásoknak szoktak

adni

Ablassfluder, das, csapózsilip, zugó

Aufgeschlagene Salzbank, Tulkó, kivésett és felvert gerendás alaku sótömeg,
mely darabokra törve soköveket ad.

Auslaufkarren, targoncza, tolószekér

Aufschlageisen, ütö, tulkóvas, melyel a' só aknába a tulkót felverik

Ausschusstein, ves más , a' kiszabott mértéknél kissebb sokő, mely helyett
mást kell vetni

Befundsbericht, der, lelet jelentés

Fahrt,lábtó

Fáustl, öklöncz, sulyog

Gebirg, das, bérc

Geding, der, alku

Geschiebe, das, gömbör, hömp, hőmpkő

Gesenk, das, ereszke

Gestüb, das, por, szénnel vegyített agyagpor , melyel a' katlan fenekét ki
döngölik

Glatte, die, olmag, máz

Graupel, das, göcsör, pergelék

Grubenlicht, das, bánymécses

Grundsohle, die, ászok, párnafa, algerenda

Halde, die, Hánt, halom, hányda

Haspel, der, vitla, gugora

Herd, hőd, höcze, tüszely

Joch, kötés, járom, oszlop

Kluft, erecs, reI>esz, repedék

KoboIt, bányarém

Ladholz (bei dem Pockwerk), járomfa

Lager, das, telep, ülep



DEBRECZENI MÁRTON SZÓTÁRSZERKESZTMÉNYEI

Laufkarren, targoncza

Luppe, vaskenyér, vasbocs

Magnetnadel, iránytő, delejtő

Mild, molyha, porhanyó

Mundloch, száj, nyilám

Muthenm felkérni (a' bányát)

Pauschen, sujkolni (a' nem elég tiszta vasat őszszehajván, ujra hevitni és
kovácsolni)

Pochen, tőrni, stompolni

Probiren, kémlelni

Raubbau, Tenkmivelés, rablóbányászat

Reiserwerk, rö'se, csozga

Rollknecht, bizgenttyü

Scheibe, tárcsa, csigakerék

Schicht, die, rét, réteg, szakgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

Schlich, der, mara

Schubkarren, targoncza

Schulter, lődőrgő

Stempel, pap, gyámfa, oszlop

Stossherd, lökpad

Sumpf des Schachts, torokfenék, gűbii, katlangűbű

Tasche, die, málha melyel az aknából sot emelnek, kötélmálha

Ulmabsatz, hagyás

Versetzen (sich), megdugni, megdugulni (igen nagy megterhelésből eredő
baja az olvasztó ka.tlannak)

Wacke, die, varjúkő, gezse

Zapfenlage~, csapágy, csappersely

Zwistigkeit, perpatvar, EgyenetlenségMLKJIHGFEDCBA
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BERECZKI GÁBOR

AZ ABLATÍVUSZ PROLATÍVUSZI ÉS LOKATÍVUSZI
HASZNÁLATÁRÓL A VOLGA-VIDÉKI NYELVEKBEN

A cseremiszben és a votjákban a határozószók és a névutók ablatí-
vuszragos alakjai gyakran fejeznek ki az ablatívuszi mellett prolatívuszi és
lokatívuszi helyviszonyt. Ez az alábbi példákkal szemléltethetjük.

Cser. (Beke! ) P M CÜutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo7Í3a t ka jem 'elől megyek'; UP o7Íja t kossa

'leánykérő, násznagy' (tkp. elől járó'; (MarRS1.2) pör t oTÍ3a t er ten ka ja s

'elmenni a ház előtt'.
Az oTÍ3a t alak o7Í3a l 'vminek az eleje' szó ablatívusza. (A ta finnugor

nyelvtudományban általánosan elfogadott vélemény szerint az ur. *-ta , -tii

ablatívuszragra vezethető vissza. A t a cseremiszbenTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí vagy korábbi í után
nem ritkán t-vé vált (vö. fi. tiiyte- 'tele' '" cser. tit ua.).

Cser. (Beke) B pasu seIJget er ten ka ja s 'a mező mögött ment el'.
A seIJget alak a sengel 'vminek a hátulja' szó ablatívusza.

Cser. (Beke) CÜ komakam ümba tan lewe8a t kerma t ten 'a kemencét
fönt téglával befódik'.

Az ümba tan alak töve az ümba l 'vminek a felszíne, felsö része'.
A cser. ~ ablatívuszraghoz itt még egy n latívuszrag járul, melynek a

kitétele fakultatív. Egyébként az ur. *7Í latívuszrag folytatása, s az ablatí-
vuszrag mellett csak nyomatékosító szerepe van.

Cser. (Vikár-Bereczki'") KH küsacaniit cOIJgeÚii kefkJ komba pa r t'a et

'magasan repül a vadlibacsapat'.
A küsacan alak a küsa l 'főnn, magasan' szó ablatívusza. A -can a fen-

tebb tárgyalt .é s « ablatívuszi végződés hegyi cseremisz változata.
Cser. (Wichm.) U kum-jolan mera IJ í wat ku8a les ... 'ein dreibeiniger

Hase rennt ... über das Eis ... (SUST LIX 157).
A wat a wal 'vminek a fólseje, színe' szó ablatívusza.
Cser. Galileja teIJaz woktet er ten ka jsazla ... 'a Galileai-tenger mellet

jártában ... (Máté 4:18).4 .
A woktet alak a uiokte- valami mellett levést kifejező névutói tő abla-

tívusza.

1 A Bekétöl idézett példák mind kéziratos cseremisz nyelvjárási szótárából származnak.

2 MarRSl.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= Marijsko-Russkij Slovar. Moskva 1956.

3 Vikár-Bereczki = László Vikár and Gábor Bereczki, Cheremis folksongs. Budapest
1971. 283. dal.

4 A Máté evangéliumából idézett mondat a század elején Kazányban, illetve a csuvas
esetében Szimbirskben kiadot t evangéliumfordításokból származik.MLKJIHGFEDCBA
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AZ ABLATívusz PROLATíVUSZI ÉS LOKATfvUSZI HASZNÁLATÁRÓL

A votjákból hasonló példákat idézhetünk.
Votj. (Munk.)utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta a3istimi sur -s~r ! gina ki3i-ka potono va l! 'csak ezen

előttünk lévő folyón juthatnánk valahogy által'.
A -timi Pl. 1. sz-ű személyrag nélküli a3iS alak az 'előrész, elő' szó elati-

vusza. Az ablatívusz és az elatívusz egymáshoz közel álló esetek, számunkra
itt nincs jelentősége a különbségnek.

Votj. (Wichmann-Korhonen) G sobre samoj bpfs lfktem gondfr 'darauf
karn als der letzte der Bár'; J bór is vetliS 'Brautführer' (tkp. 'hátul menő').

A b~r!s, bór is alakok a ber , b~r , bór 'spat, Hinterteil' szó elatívuszai.
Votj. (Wichmann-Korhonen) MU voi viwis éaéka 'die auf der Wiese

wachsende Blume'.
A v!wis alak a vii, viw 'Oberfláche' szó elatívusza.
A cseremisz és a votják eset használat nak pontos megfelelését találjuk

a csuvasban és a tatárban.
Csuv. (Mészáros") maltan pira pa lmeram,

ka jran siire pa lmeram.

Elől menni nem tudtam,
Hátul járni nem tudtam.

A maltan alak a mal 'elülső rész', a ka jran pedig a ka j 'vminek a möge'
szó ablatívusza.

Csuv. (Aém.) kerkunne ta rna siilten veésen: .. 'ha ősszel a daru maga-
san repüL .. '

A siilten alak a siil 'magas, magasság' szó ablatívusza.
Csuv. Iisus Ga lilea tina sa pa tanten ir tse pina cux ... 'Jézus a Galileai-

tenger mellett jártában ... ' (Máté 4:8).
A pa tanten alak az önállóan nem használatos névutói pa t- tő ablatí-

vusza.
Csuv. (CuvRSl.6) tin suna jur sinten 'az épppen most leesett havon'.
A sinten alak a si 'főnn: vmi fölső része' szó ablatívusza.
Végül következzenek a tatár példák.
Tat. (TatRSU) a Idan muzekantla r ba ra ida 'elől a zenészek mentek'.
Az a idan alak az a l 'elülső, elülső rész' szó ablatívusza.
Tat. (RTatSl.8) minamTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo r ts m n c n ba ra /a z 'gyertek utánam'.
Az a r témnas: alakban a tő a r t 'hátulsó rész' az -S m Sg. 1.sz.-ü birtokos

személyjel, a -nan pedig ablatívuszrag.

5 MészárosgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= Mészáros Gyula, Csuvas népköltési gyüjtemény II. Budapest 1912.117-
118.

6

7

8

CuvRSl. ~ CuvaSsko-russkij slovaf. 1961.

TatRSl. = Tatarsko-russkij Slovaf. Moskva 1966.

RTatSl. = Russko-tatarskij slovaf, Moskva 1984.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Tat.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGalileja di'lgaza jananan ütkán ta ,anda ... 'a Galileai-tenger mel-
lett jártában ... ' (Máté 4:18).

A jananan alak töve a jan 'oldal' szó, melyhez a Sg. 3. sz.-ű a birtokos
személyjel járul, a -nan viszont ablatívuszrag.

Amint a fenti példából kitünik, a tárgyalt négy nyelv határozószóiban és
névutóiban megegyezik az ablatívusz prolatívuszi és lokatívuszi használata.

Bár az ablatívusz prolatívuszi és lokatívuszi használata az ugor nyel-
vekben is előfordul (1.Klemm, TörtMondt. 206; Beke: NyK XXXV. 180-182;
Liimola, SUST 127-174), a cseremiszben és a votjákban kétségkívül török
hatással magyarázható a jelenség. Ezt erősíti meg az is, hogy a többi finn-
permi nyelvben nem találkozunk ezzel a jelenséggel. Kűlönösen a zűrjén
esik itt nagy súllyal latba, mivel tudvalevőleg egyébként nagyon közel áll a
votjákhoz.

Ami az ugor nyelveket illeti, nem tudunk bizonyosat mondani, de a
magyart illetően nem lehet kizárni a török hatás lehetőségét. A kül, kívül
névutó régi ablatívuszi vonzata (pl. Istentől kívül) biztosan török hatással
magyarázható (1.Erdődi: MNy. 72: 213-215; Bereczki: Annales Universitatis
Scientiarum Budapestinensis; Sectio linguistica XV. 37), s aligha képzelhető
el, hogy ez a hatás a magyar névszóragozás területén csupán egyetlen jelen-
ségre korlátozódnék.

A török nyelvekben eredetileg egyesetrag szolgált a lokatívuszi és az
ablatívuszi helyviszony jelölésére, s csak igen későn alakult ki a tA lokatí-
vuszból a tAn ablarivusz.? Innen a két helyjelölő eset szoros összefonódása.

9 Sravnitel'no-istoriéeskaja grammatika tjurskich jazykov. Morfologija, Moskva 1988.
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BÉKÉSI IMRE

A mert bá r gyakori, a de bá r viszonylag ritka kötőszókonstelláció
cr Fritsche: Papiere zur Textlinguistik 30, Hamburg: Buske, 1982. 38).
OsszehasonIításuk lehetőségét az adja, hogyMLKJIHGFEDCBAj e le n té s s z e r k e z e tü k alapja azo-
nos: egy ellentétesen viszonyított kettős szillogizmus. Először - az (1) példa
elemzésével- ezt mutatom be:

(1) Rossz gyerek voltam, ezér t nem bizakodha ttam, de jól vágott a z
eszem, s így felvettek ingyenes kollégistának. (E példa korábbi elemzése:
Békési 1. MNy. LXXXV. 82-6.)

Ha sémába rendezzük a példamondatban felismerhető két szillogizmus
2-2 tételét, láthatjuk, hogy - mint legtöbbször - a felső tételek itt is
implicitek maradnak. (Az implicit jelenlét jele Petöfi S. János kanonizált
nyelvében: *):

A szíllo- Első szillogizmus Második szillogizmus
gizmus jele: [A] jele [B]
sémája:

Preszup-TSRQPONMLKJIHGFEDCBA[A p *] A rossz magaviseletű [B p *] A jó eszű gyere-
pozíció gyerekeket nem veszik keket fölveszik
(jele: p ) fel ingyenes kellé- ingyenes kellé-

gistáknak. gistáknak.

Aktuális ok [A o ] Én rossz gyerek [B o ] Én jó eszű
(jele: o ) voltam gyerek voltam

Konklúzió [A k ] Nem bizakodhattam [B k ] Fölvettek ingyenes
(jele: k ) kollégistának

Az (1) példa jelentés szerkezetének formális ábrázolása:
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dsTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e zé rt

/~
lA a ] hlszsn*TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 \
[ '\ * )

R o ss z

g ye re k

vo ltam
[A k ]

n em b i-

za ko d -

h a tta rn

s Igy (= e zé rt)gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~

[B o ]

J 6 lv á -

gott az
es zem

hlszen*

/\
[B k ]

fö lv e tte !<

In g yen es

ko llé g is -

tá n ak

Ha az itt ábrázolt jelentésszerkezetet alapsémának tekintjük, akkor
komponenseinek (a két szillogizmus tételeinek sorrendi változtatásával el-
jutunk autsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmert bárral és a de bárral viszonyított változatokhoz.

a) A mert bárral viszonyított jelentésszerkezet
(la) Nem bizakodha ttam, de fölvettek, mer t bá r rossz gyerek voltam, jól

vágott a z eszem. - Ábrázolása:

hiszen*

/~MLKJIHGFEDCBA

lA k i [A p *)

N em b lza -

ko d h a ttam

de

men

~ ~

[ i\l bár

fö lv e tte k /\

[A J [B o ]

J 61

vág o tt

a z e s z e m

ro s s z

g ye re k

vo ltam

A sémárólleolvashatjuk, hogy a megengedő bá r a két szillogizmus ak-
tuális okai: [Ao ] és [B o ] kőzőtt viszonyít.

b) A de bárral viszonyított jelentésszerkezet
(lb) A rossz magaviseletű gyerekeket nem vették fel ingyenes kollégis-

táknak, de bá r én rossz gyerek voltam, fölvettek, mer t jól vágott a z eszem.

- Ábrázolása:
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deMLKJIHGFEDCBA

e z é l1 *

/~TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

[A p (A k *)gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A ro s s z g y e -

re k eke t n em

ve tté k fe lTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b á r

-> > :

[A J

én ro ss z

g ye re k

vo ltam

men

/\
[B ~

fö l-

v e tte k

[B o ]

jó l v á -

g o tt a z

e s zem

A megengedő bá r ebben az esetben az első szillogizmus oka: [Ao] és
a második konklúziója: [B k ] között viszonyít. Az (la) és az (lb) ősszeha-
sonlításából azt is láthatjuk, hogy csupán önmagukban az explikált tagok
nem adják össze a teljes jelentésszerkezetet. Johannes Fritsche alábbi de bá r
elemzése is azért problematikus, mert megelégszik az explikált tételek viszo-
nyaival. (Felfogásában mondatok, tagmondatok közti viszonyokról van szó,
ezeket jelöli az S):
(2) (Sl) Mindig, amikor Ká roly iskolába megy, János otthon marad.

(S2) De bá r Ká roly ma iskolába megy,
(S3) János nem marad otthon.
A három mondat összefüggéseit Fritsche az alábbi gráffal ábrázolja:

de

Ez az ábra a példa szintaktikai tagolódásának kétségtelenül megfelel, a
példában rejlő jelentésszerkezet feltárásához azonban két szillogizmus imp-
licit tagjait kell rekonstruálnunk:
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Mindig, amikor Károly is-
kolába megy, János otthon
marad.

Károly ma iskolába megy.

Arra lehet számítani, hogy
János otthon marad.

Ha Jánosnak fontos dol-
ga akad, nem marad ott-
hon.

Jánosnak ma fontos dol-
ga lesz.

János ma nem marad ott-
hon.

Az explikált és a rekonstruált implicit tételekböl a (2) példa jelen-
tésszerkezete így ábrázolható:

ds

bárgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~ MLKJIHGFEDCBA
[A o l lE \]TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K á ro ly m a

is kó láb a m eg y

Jáno s n em m a -

rad o tth o n

M in d ig , am iko r

K á ro ly is ko láb a

m eg y , J án o s o tt-

h o n m a rad .

A fenti sémából (s a rajta nem jelölt implicit tagok explikálásából) autsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

mert bá r viszony így jelenik meg:
(2a) Arra lehet számítani, hogy János ma otthon marad, de nem ma-

rad otthon, mer t bá r Ká roly iskolába megy, Jánosnak fontos dolga lesz. -

Ábrázolása:
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de

mert"

/~MLKJIHGFEDCBA

[A lJ [A o 'TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A rra leh e t s zá -

m ftan l, h o g y Já -

n o s o tth o n m a rad

mertgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~ ~

1.1\] bir

Ján o s m a n em ~

m a rad o tth o n / ~

[A o ] [B o ]

K á ro ly m a Ján o sn ak m a

Is ko láb a m eg y fo n to s d o lg a le s z

A két müvi példa után tekintsünk meg egy élő szőveget is! De bárral
viszonyítja gondolatmenetének két fő részét Németh László az alábbi idé-
zetben. Az élő szővegben nehezebb széttagolni a kettős szillogizmus tételeit,
de ~ ha vitathatóan is - meg lehet tenni. (3) "Amióta mint huszonkét éves
kamasz [Szabó Lőrinc] az Est-lapokhoz került, ha va laki, ő ha rcolt a tőkével,
ott élt a gyomrában, benne ült a z emésztőnedveiben. De bá r egy időben igen

közel já r t a mozga lomhoz, úgy érezte igaznak, hogy ha rca pa r tizánha rcként
folyjék tovább." (Németh László)

A (3) példa két szillogizmusának elkülőníthető tételei:

[Bp *] Ha valaki lirikus,
akkor harcát par-
tizánharcként vívja.

Sz. L. lirikus volt:

Aki bekerül a tőke gyom-
rába, közel kerül a moz-
galomhoz is.

Sz. L. az Est-Iapokhoz
került

kőzel járt a mozgalomhoz

[Bo *]

úgy érezte igaznak,
hogy harca partizán-
harcként folyjék tovább.

A de bárral viszonyított szövegrészlet jelentésszerkezete:
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deTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e z é r t*

/~
[Aal [Ak"]gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S z . L . a z

E s t- Ia p o k h o z

k e rü lt

b á r

~

[~)

k ö z e l já r t

a m o z g a lo m -

h o z
[B k ]

ú g y é re z te

ig a z n a k , h o g y

h a rc a P a r t IZ á n -

h a rc k é n t fo ly jé k

h ls z e n *

~ *Jo

A (3) példa gondolatmenete átalakíthatóutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmert bárral viszonyított gon-
dolatmenetté. Ebben a sorrendi változatban a [Bo]-nak explikálódnia kell:

(3a) Szabó Lőr inc közel já r t a mozga lomhoz, de úgy érezte igaznak, hogy

ha rca pa r tizánha rcként folyjék tovább, mer t' bá r beker iilt a z Est-lapokhoz,

mindenékeldtt lir ikus volt. - Ábrája:

de

h ls z e n *

/~
[~] [Ap*]

S z . L . k ö z e l

já r t a m o z g a -

lo m h o z

mert

~ ~

[B k ) b á r

ú g y é re z te

ig a z n a k • .•

[A )
o

a z E s t-

la p o k h o z

k e rü lt

[B o J

m ln d e n e k -

e lö t t l ir ik u s

v o lt

Összegzés. - A három elemzett példa kőzős alapját két szillogizmus
alkotja, ezek ellentétes viszonyát - Deme László elnevezésével - a főkap-
csolás szerepű de jelöli. A de bá r és a mert bá r egyaránt a de utáni/alatti
pozícióban van; különbségüket a beépülésük sorrendje, valamint az általuk
viszonyított tételek explicit vagy implicit jelenléte fejezi ki. (E témakör-
ről részletesebben: A kettős szillogizmus. In: Petőfi S. János-Békési Imre
(szerk.): Szemiotikai szövegtan, Szeged, 1991.)
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ÁLLAPOT- ÉS/VAGY VÁLTOZÁSVIZSGÁLAT?

1. A címül írt kérdés alighanem a legnagyobb dilemmája a mai magyar
nyelvjáráskutatásnak. Olyan kényes probléma, amely a gyakorlatban is lép-
ten-nyomon felvetődik, de elméletileg sincs a kívánt mértékben tisztázva.
Annak a furcsa helyzetnek ugyanis, amelyben nehéz egyértelmüen kimon-
dani, hogy ma állapot-MLKJIHGFEDCBAv a g y változásvizsgálat legyen-e a dialektológia, avagy
állapot- és változásvizsgálat, nyilván több oka és összetevője van.

Napjaink nyelvjá.ráskutatása - kétségtelen eredményei ellenére - bi-
zonyos válságjeleket hordoz. Úgy tetszik, mintha leértékelődnék, szinte hall-
gatásra ítéltetnék nagy-múltú tudományunk. Igaz, egy-egy magányos ku-
tató, tudós szakember mindmáig erején felül sokat tett érte, sőt még a kőzel-
múltban is akadtak lelkes és szorgos gyűjtői, hívei, a nyelvjárások jelenlegi
kutatottságának mértékével és szintjével mégsem lehetünk teljesen mege-
légedve. Súlyos gond, hogy a magyar dialektológia, amely története során
nemegyszer európai színvonalon állt, most rangjához méltatlan helyre kerül:
kiszorul az egyetemek, a főiskolák, a tudományos intézetek falai közül, ho-
vatovább nem lesz központi irányítása, s alig jut rá némi erkölcsi és anyagi
támogatás.

Azt hiszem, a kialakult helyzethez döntően járult hozzá a nyelvjárások
megítélése körüli több bizonytalanság, amely egyfelől létüknek mintegy a
kétségbe vonásában, másfelől a bennük végbement változásoknak a túlbe-
csülésében, illetve a kellő figyelembe nem vételében nyilvánult meg. Ez az el-
lentmondásosság mind a gyűjtésre, mind a feldolgozásra rányomta bélyegét.
Egyesek talán csak megriadtak a dialektológiai vizsgálatok valós nehézségei-
től, mások azonban sajnos még a szükségességét is mintha megkérdőjelezték
volna.

Pedig a nyelvjáráskutatás felerősítését és megújítását ma az idő is sür-
geti. Az állapotvizsgálatot éppúgy, mint a célzott változásvizsgálatokat.
Nyilvánvaló, hogy napjainkban még megragadható és bemutatható az a
hagyományos nyelvjárás, amelyet a modern leírás követelményeivel csak ke-
vesen közelítettek meg. Ugyanakkor viszont most már jól kitapinthatóak
és megrajzolhatóak a mozgás jelenségei és szabályszerűségei is, amelyek-
nek adekvát leírása úgyszintén nem várathat magára sokáig. Igaz tudniillik,
hogya nyelvjárások megváltoztak már, de tény az is, hogy megvannak még
(vö. Benkő L.: DialSzimp. 22; ISiss J.: MNy. LXXXIII, 389).

2. Noha a nyelvjárásgyűjtők régtől jegyeztek föl változó, visszaszoruló,
esetleg kihalt nyelvjárási alakokat, a változások rendszeres feltárására és mo-
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dern leírására hosszú időn át nem volt igény és példa. Amikor sokan jóformán
figyelemre sem méltatták a nyelvjárások bomlási termékeit, szinte termé-
szetes, hogy azok sem tekinthették vizsgálható, sőt vizsgálandó anyagnak
a hagyományos nyelvjárás helyébe lépő átmeneti - és még mindig mozgó
- nyelvváltozatot, a köznyelvies nyelvjárást. akik egyébként rendszeresen
utaltak nyelvjárásaink tűnő jelenségeire. Tény, hogyaszkepszis csak las-
san oldódott.' A nyelvatlaszgyűjtők tapasztalata, figyelemfelhívása és egy
valóban nagyobb arányú nyelvi változás kellett hozzá. Így a múlt szinte tör-
vényszerűen maradt adós a valódi nyelvjárási helyzet bemutatásával, hiszen
a változásokra még akkor sem reagált kielégítően, amikor a {alu nyelve már
nem esett teljesen egybe a falu nyelvjárásával.

Az utóbbi két évtized dialektológiai szakirodalma azonban határozott
elmozdulást jelez a változó nyelvjárási kép megrajzolása irányában. Végh
József, Imre Samu, Kiss Jenő, Szabó József és mások nyomán többen is
megkísérelték a nyelvjárások egy-egy vagy egy-két szegletében a szinkró-
nián belüli mozgás feltárását. Mintegy jó évtizede engem is komolyan fog-
lalkoztat a változásvizsgálat lehetősége. Végh József szerint néhányunk át
is esett a ló másik oldalára. "Az a sejtésem - írja -, hogy az utóbbi
években a kelleténél többet foglalkoztunk - és nem is mindig a legjobb
megfigyelések alapján - a nyelvjárási alakok eltűnésének kérdéseivel" (1.
MNy. LXXXII, 95). Pedig Imre Samu is hasznosnak látná néhány település
mai nyelvállapotának olyan monografikus feldolgozását, amelyben "a fő cél
a klasszikus helyi nyelvjárás megbomlásáből kővetkező változás vizsgálata"
(1. MNy. LXXIX, 415) volna. De "nagyon nehéz a változásokat tetten érni
és a valóságnak megfelelően visszaadni.;" - figyelmeztet ismét Végh Jó-
zsef (i. m.,98). Jóindulatú, segítőkész szavai azt sejtetik, hogy állapot- és
változásvizsgálat megítélésében meglehetősen szélsőséges gyakorlattal szá-
molhatunk. Olyannal, amely nem kedvez a nyelvjáráskutatás elméletének
sem.

3. Benkő Loránd épp tíz esztendeje, 1981 tavaszán beszélt részletesen a
szombathelyi dialektológiai szimpozionon A nyelvjárási monográfiák c. elő-
adásában az állapot- és változásvizsgálat kérdéséről. Számomra nemcsak
meggyőzőek, de egyúttal eligazító erejűek is gondolatai. Benkő szerint a
változásvizsgálatot "manapság és a jövőben is erősen előtérbe kellene he-
lyezni"; a változásvizsgálat, "az élő nyelv területi aspektusainak a változás-
vizsgálata nemcsak városon, hanem falun is elvégezhető", sőt "ma a faluban
a változásvizsgálatnak talán nagyobbak is a lehetőségei, mint városon" stb.
(1. DialSzimp. 21). De ne!ll zárja ki a másik lehetőséget sem, "amely -
hogy úgy mondjam - a nyelvjárási alaprétegre, mélyrétegre vonatkozik"
(i. h.) .... "Ezt az alapréteget még mindig nemcsak lehet, hanem kell is vizs-
gálni" (i. m. 22). Itt Benkő két fontos okot említ: a hagyománymentés és a,
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tudományosság ügyét. Így írt: " ... hiszen ezek olyan értékes nyelvi hagyomá-
nyok, amiket nem volna szabad veszendőbe hagyni..." És " ... mert valamely
terület, település nyelvjárási alaprétegét mai tudományos szinten, a teljes
nyelvi rendszer megragadás ának igényével még senki sem írta le" (i. m. 23).

Benkő Loránd szavai nem hagynak kétséget afelől, hogy milyen fontos
feladat ok állnak a mai nyelvjáráskutatás előtt. Azóta jól érzékelhető a szink-
rón dinamizmus iránti érdeklődés fokozódása. A címben feltett kérdés immár
nem a vagy, hanem az és kőtőszóval értelmezendő helyesen. Vagyis állapot-
és változásvizsgá1atra egyaránt szükség van. Akár együtt is, akár kűlőn-kii-
lön, de minél többször és mennél arányosabban! Ne felejtsük, hogya tágab-
ban értelmezett nyelvjáráskutatás ma egyik lehetőséget sem nélkülözheti!
Azt is alaposabban kell ismernünk ugyanis, amihez viszonyítunk, amiből a
változás indult, s azt is reálisan kell látnunk, amit viszonyítunk, amilyen a
változó helyzet, a pillanatnyi eredmény. Ahogy Kiss Jenő A magyar nyelvé-
szek V. nemzetközi kongresszusán Budapesten 1988 augusztusában Balogh
Lajosra, Benkő Lorándra, Deme Lászlóra és Károly Sándorra hivatkozva ki-
fejtette: " ... napjaink nyelvi tényeinek olyan program felel meg legjobban,
amely egyesíti magában az állapot- és változásvizsgálatot, amely tehát őt-
vőzi, szerves egységben tekinti a nyelvjárás s az abból létrejövő, köznyelv felé
mutató formák vizsgálatát ... " (1. az előadás kéziratát, 16, ill. MNy. LXX-
XIII, 389-90).

Való igaz persze, hogy ama viszonyai közepette állapot- és változás-
vizsgálat nem kőnnyű vállalkozás. Külön sem, együtt pedig még kevésbé.
Beleszól ebbe a mindenkori téma, a vizsgálat tárgya, a kutató célja, szemlé-
lete, a gyűjtés módszere stb. stb. A tematika nyilván tovább bővül. Lénye-
gében többféle nyelvváltozat kőziil kell válogatni. De magának a szorosan
vett nyelvjárásnak is legalább archaikus, normatív és neológ vonásai vannak
minden részlegében, sőt ezek arányai, illetőleg több mindentől, de legfőképp
a helyzettől függő megnyilvánulásai sem kőzőmbősek. Nem mindegy az sem,

hogy valaki statikus vagy dinamikus képet akar-e festeni. Ráadásul az át-
menetiség föltárása önmagában, viszonyítások nélkül elképzelhetetlen; kellő
ismerete szükségeltetik hozzá eredetének és várható végeredményének egy-
aránt.

Növeli a gondot a metodika kiforratlansága is. Nemcsak arról van szó,
hogy a nyelvjárási anyag feldolgozásának módszertana sokáig nem tartott
lépést a gyűjtés iitemével, hanem arról is, hogy ma sincs igazán szinkron-
ban vele. Máig időszerű Végh Józsefnek a csaknem negyven évvel ezelőtti
aggodalma: "Nincs eléggé tisztázva az anyag közlésének és feldolgozásának a
módszere, a gyűjtött anyag nyelvészeti értékesítése" (1. MN.y. II. 46). Ennek
ellenére nincs visszaút, nem mondhatunk le arról, amit többekkel együtt
Bárczi Géza is régtől kívánt: " ... feldolgozni a gyűjtötteket, mégpedig olyMLKJIHGFEDCBA
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módon, hogy abból nyelvjárásaink egész rendszere, összefüggése, története
nagy vonásaiban és részleteiben pontos képpé kerekedjék ki; de feldolgozni
változatos egyéb szempontokból is, az egyetemes magyar nyelvtörténet, az
irodalmi nyelv alakulása, az általános nyelvtudomány, a társadalom és a
nyelv összefüggése stb. szempontjából" (1. 1. OK. VI, 63.).

S akkor még nem szóltunk a gyüjtésrö1. Pedig terepmunka nélkül nincs
újabb eredmény. A gyűjtés módszere ma különösen nagy körültekintést kí-
ván. Most újra felértékelödhet, újból reneszánszát élheti a passzívmegfi-
gyelés, amelynek megbízhatóságához aligha férhet kétség. A hangtan és a .
grammatika egésze terén ugyanakkor persze továbbra is sokszoros elönyt
élvez a szöveggyűjtés, amelynek a gyorsaság megcáfolhatatlan érdeme. De
vajon mellözhetö-e a korgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z e rű állapot- és változásvizsgálatokban az aktív
indirekt vagy az aktív direkt gyűjtés? Az a meggyözödésem, hogy nem. Söt
a szókészlettani vizsgálatokban egyszerűen elengedhetetlennek tartom öket.
Az aktív indirekt módszernek történetesen nagy előnye, hogy gyorsabb, mint
a passzív megfigyelés, s így viszonylag rövid idő alatt nagy mennyiségű és
összehasonlítható szóanyag felgöngyölítését teszi lehetővé. Az a tapasztala-
tom, hogy különösen alkalmas a szókészleti archaizmusok és neologizmusok
feltárására. Úgy látom azonban, hogy a tervszerű és céltudatos gyűjtőmunka
még az aktív direkt módszert sem nélkülözheti igazán. Bizonyos jelenségek
földrajzi, társadalmi vagy lélektani jellegzetességeinek megfigyelésére a di-
rekt módszer is sokszor igen jó lehetőségeket kínál. Megvannak tehát a ki-
próbált, máig hasznosítható módszereink. Csakhogy gyűjtenünk is többet
kellene! " ... gyűjteni, gyűjteni, gyűjteni - ahogy Bárczi tanított - tudo-
mányos pontossággal, kifinomult módszerrel és tervszerűséggel ..." (i. h .) .

Hogy a jelen se valljon szégyent a jövö előtt ....MLKJIHGFEDCBA

1 0 4



A MAGYAR BESZÉDHANGOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
A TOLDALÉKCSÖ ARTIKULÁCIÓJA SZEMPONTJÁBÓLgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

B O L L A K Á L M Á N

A 70-es években az MTA Nyelvtudományi Intézetében nagyszabású fo-
netikai kutatásba kezdtem. Hét nyelv hangállományára kiterjedő komplex
vizsgálatokhoz sokszor költséges és nagyon munkaigényes kísérletekre volt
szükség, s hogy ez megvalósulhatott, nagymértékben Benkő tanár úr tu-
dományszervező és irányító tevékenységének köszönhető. Legyen e kis kőz-
lemény a fonetikus tisztelgése a kutatást segítő, támogató 70 éves tudós
professzor előtt.MLKJIHGFEDCBA

B e s z é d h a n g o k é s h a n g s a já t s á g o k

A beszédhangok fonetikai minőségének a vizsgálata és tudományos
meghatározása a nyelvészeti fonetika kardinális feladata. A hangsajátságok
képezik a fonetikai leírás lényegét, akár képzési jegyek, akár hangzási, akusz-
tikus jellemzőknek, akár hangérzeti tulajdonságoknak nevezzük is őket. A
fonológia pedig a hangtulajdonságokból választja ki a fonémák konstitutív
és megkülönböztető jegyeit.

A beszédhangok fonetikai minőségének a formálásában a toldalsékcső
artikulációs folyamatainak van meghatározó szerepe. A rezonátorként is
részben önálló hangforrásként is műkődő üregrendszerben alakulnak ki vég-
legesen a hangok különböző típusait egymástól elválasztó, nyelvileg releváns
hangsajátságok.A zörej képzésre szolgáló akadályok, továbbá a zönge mo-
dulálására alkalmas rezonátorok, akusztikus szűrők a toldalékcsőben végbe-
menő képzőszervi állapotváltozásokkal jönnek létre. A hangzást meghatá-
rozó akusztikus tulajdonság - nevezzük akár szűrőkarakterisztikának, akár
rezonanciasajátosságoknak - változtatásában az állkapocsmozgásnak, az
ajakartikulációnak, a lágyíny elmozdulásainak, anyelvtest helyzetváltozta-

tásainak és a gégefő mozgásának van szerepe. Ugyanis ezek hozzák létre a
legkülönbözőbb artikulációskonfigurációkat, s ezzel együtt változtatják a
rezonáló tér akusztikus tulajdonságait. Tudjuk, hogya rezonanciatulajdon-
ságok változása a rezonáló tér nagyságának, nyílásának és belső tagoltsá-
gának függvényében történik. A beszédhangok fonetikai minőségét a hang-
sajátságok adják. Azért irányult a kísérletünk a hangok ún. tiszta fázisban
megragadható artikulációs helyzetei nek a vizsgálatára, hogy felderítsük, mi-
lyen eltérések vannak valójában az egyes beszédhangok között, különösen
pedig az azonos képzési jegyekkel jellemzett hangok kőzőtt. A hangszerkezet
fonetikai tagoltsága világosan látszik, pontosan megítélhető az artikulációs
adatokból és a grafikonokról.
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A m ó d s z e r r ö l

Igényes hangtani kutatás nagyszámú adatközlővel (kísérleti alannyal),
terjedelmes élőnyelvi vizsgálati anyaggal, szigorú metodológiával és nagy
adathalmazzal dolgozik. Mi is ezt tettük, jóllehet e kis közleményből nem
világlik ki eléggé. Az itt bemutatott mérési adataink egy körültekintöen
kiválasztott férfi adatkőzlőtől származnak. (Több kísérleti alany adatainak
közlésére terjedelmi okok miatt nem volt lehetőség, az adatok statisztikai
átlagolása pedig félrevezetö lenne.) A hangállomány reprezentálására a len-
tebb felsorolt értelmes szavakat válogattam össze úgy, hogy a hangok minél
kevésbé eltérő fonetikai pozícióban legyenek. A hangelemek nem fonémák,
hanem a magyar beszédhangsorban előforduló, fonetikailag egymástól eltérő
minőségjegyekkel rendelkező hangtípusok, köztük nem egy csak marginá-
lis eleme a magyar beszédhangállománynak vagy ritka előfordulása miatt
(pl. [cJ, cJ:, dvz,d3, d3:, x, x:]), vagy pozicionális kötöttségek miatt (pl. [11),

11), by, Rfj)· A háromféle <e> hangot ([e, é,G]) pedig regionális változatként
szerepeltetem a magánhangzók között.

Az elemzéseket és a méréseket saját röntgengrafikus felvételeimről vég-
eztem, a feldolgozáshoz IBMyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApe számítógépet használtam.

A módszer részletesebb ismertetésére most nem tére ki, erről 1. Bolla:
Újabb eljárás hangsajátságok megállapítására. In: Emlékkönyv Zsilka János
professzor hatvanadik születésnapjára. Budapest, 1990. 12-18.

A fenti rajzról leolvasható, hogy a táblázat adatsorai mire vonatkoznak.
A táblázatban A-val az ajaknyílásnak az [a:] hangéhoz viszonyított nagysá-
gát, T-vel pedig a toldalékcső összterületét jelzem, ugyancsak az [a:] össz-
területének %-os arányában. A toldalékcső öt részterületét labiális (Lab.),

1 0 6



A MAGYAR BESZÉDHANGOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA ...

palatális (Pal.), veláris (Vel.), faringalis (Far.) és nazális (Naz.) területnek
neveztem el, de e megnevezések nem azonosak a labiális-Illabiális, palatális,
veláris, faringális, nazális képzési jegyekkel, mégha több-kevesebb megfelelés
van is közöttük.

A beszédhangokat reprezentáló szavak listája

A szavak sorrendje megegyezik a táblázatban megadott hangokéval. [+]
jellel a zárt lélegzö állást, [-] jellel pedig a nyitott lélegző állást jeleztem.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

báb, bab, pop, mór, muff , búb, süt, hűt, hit, hív, hév, per , el,
mer , pör , bőr ; baba , babba , papa , pappa l, Soma, somma, madár ,
nádda l, ha tá r , va tta , kaná l, kanna , magyar , adja , a tya , a tyja ,
anya , anyja , tágas, fagga t, okos, rokkant, hangos, szavá t, sav-
va l, kofá t, koffer , hamvas, színfa l, haza , hozzám, kasza , kassza ,
mozsár , rozzsa l, vasa l, vassa l, ha jas, ha jja l, ha rapj, ihlet, peches,
dohos, sahha l, nahá t, ahhoz, há t, szabvány, napfény, br indza , bo-
dza , kaca t, moccan, ha landzsa , hodzsa , mocsár , loccsan, várom,
várrom, szelem, szellem.

A beszédhangok mérési adatai

Hang összterület Részterület az adott hang

az [a:]-hoz összterületének %-ában

viszonyítvayxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A T Lab. Pal. Vel. Far. Naz.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ol. l+l 5: 73 : 2 : 21 : 13 : 55 : 9

02. [-] 17 : 96 : 3 : 27 : 13 : 49 : 8
1. [a:] 100 : 100 : 5 : 40 : 20 : 36 : O

2. [;)] 33 : 105 : 6 : 49 : 17: 29 : O

3. [o] 17 : 97 : 4: 38 : - 13 : 45 : O

4. [o:] 7 : 105 : 4: 45 : 10 : 41 : O

5. [ul 7: 97 : 2 : 34 : 13 : 51 : O

6. [u.] 4: 100 : 2 : 36 : 12 : 50 : O

7. [y] 13 : 104 : 2: 16 : 21 : 60 : O

8. [y:] 9: 111 : 2 : 15 : 18 : 65 : O

9. [il 56 : 98 : 4: 14 : 19 : 64-: O

10. ri:] 42 : 105 : 4: 11: 18 : 66 : O
11. [~:] 65 : 98 : 5 : 17 : 19 -: 59 : O

12. [el 80 : 98 : 5 : 30 : 19 : 46 : O
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13. k:] 87 : 97 : 6 : 27 : 19 : 47 : O
14.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA[~] 64 : 108 : 5 : 33 : 21 : 40 : O
15. [~] 15 : 89 : ·4: 28 : 21 : 48 : O
16. [~:] 9 : 102 : 3 : 22 : 19 : 55 : O
17. [b] 5 : 97 : 4: 50 : 14 : 32 : O
18. [b:] 6: 102 : 3 : 44 : 14 : 39 : O
19. [pl 4: 96 : 3: 46 : 16 : 35 : O
20. [p:] 5: 109 : 3: 44 : 15 : 38 : O
2I. [m] 5: 92 : 3: 44 : 12 : 36 : 5
22. [m:] 5 : 98 : 3: 46 : 10 : 35 : 6
23. [d] 41 : 79 : 5: 30 : 19 : 47 : O
24. [d:] 28 : 87 : 3: 25 : 17 : 54 : O
25. rt] 30 : 77: 3: 26 : 18 : 52 : O
26. [t: ] 27 : 85 : 4: 23 : 20 : 53 : O
27. [nl 35 : 80 : 5: 28 : 12 : 47 : 8
28. [n:] 23 : 85 : 4: 24 : 13 : 52 : 8
29. fJ] 27 : 93 : 3: 11: 21 : 65 : O
30. fJ: ] 20 : 92 : 3: 11: 22 : 64 : O
3I. [e] 30 : 91 : 3 : 9: 24 : 64 : O
32. [e:] 31 : 87 : 3 : 10 : 22 : 65 : O

33. [Pl 33 : 92 : 5: 15 : 22 : 55 : 4
34. [p:] 32 : 86 : 4: 9 : 16 : 66 : 5
35. [g] 44 : 72 : 7: 21 : 14 : 58 : O
36. [g:] 28 : 74 : 4: 14 : 14 : 67 : O
37. [kl 26 : 79 : 4: 17 : 17 : 62 : O
38. [k:] 27 : 64 : 6: 28 : 10 : 55 : O
39:ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA[~] 34 : 71: 5: 21 : 10 : 59 : 5
40. [v] 13 : 87 : 3: 32 : 21 : 44 : O
4I. [v:] 13 : 98 : 2: 37 : 18 : 41 : O
42. [fl 9: 92 : 2 : 44 : 16: 38 : O
43. [f:] 10 : 96 : 3: 34 : 18 : 44 : O
44. ["l] 4: 107 : 3: 43 : 13 : 33 : 8

44-a. ["l] 3: 87 : 3: 29 : 13 : 49 : 6
45. [;] 31 : 81 : 4: 23 : 19 : 54 : O
46. [z:] 34 : 85 : 4: 22 : 18 : 55 : OZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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47. lS] 37 : 87 : 4: 25 : 19 : 51 : O
48. [s.] 32 : 97 : 4 : 25 : 21 : 50 : O
49. [?] 46 : 83 : 4: 21 : 20 : 55 : O
50. [?:] 42 : 79 : 4 : 25 : 19 : 52 : O
5l. [fl 43 : 77: 5 : 25 : 22 : 47 : O
52.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAU : ] 45': 89 : 3: 26 : 20 : 50 : O
53. [j] 42 : 96 : 5: 21 : 23 : 51 : O
54. [j:] 44 : 105 : 3: 14 : 22 : 60 : O
55. [C;] 27 : 88 : 4: 17 : 20 : 59 : O
56. [ch] 39 : 94 : 5 : 12 : 19 : 63 : O

56-a. [cJ:] 35 : 88 : 5: 15 : 20 : 59 : O

57. [x] 13 : 92 : 4: 45 : 12 : 39 : O
58. [x:] 26 : 96 : 5 : 37 : 17 : 40 : O
59. [Ii] 43 : 98 : 6 : 46 : 15 : 32 : O

59-a. [Ii:] 17 : 104 : 4: 45 : 12.: 38 : O
60. [hl 84 : 108 : 6: 41 : 18 : 35 : O
6l. [b y ] 3 : 90 : 2 ; 40 : 18 : 39 : O

62. [pJ] 2 : 83 : 3 : 29 : 21 : 47 : O

63. [dvz] 32 : 77: 4 : 14 : 18 : 63 : O

64. [dvz:] 24 : 82 : 4 : 21 : 20 : 54 : O

65. [ts] 36 : 80 : 4 : 25 : 22 : 48 : O

66. [ts:] 26 : 84 : 4: 24 : 18 : 54 : O

67. [Ó?] 42 : 88 : 4: 15 : 25 : 56 : O
68. [Ó?:] 53 : 90 : 4: 17: 26 : 56 : O
69. [t1J 60 : 83 : 4: 14 : 25 : 56 : O
7Q. rt]:] 57 : 87 : 4: 12 : 23 : 61 : O
7l. fr] 37 : 79 : 5 : 30 : 21 : 44 : O
72. fr:] 63 : 79 : 5 : 24 : 17 : 54: O
73. [1] 81 : 92 : 6 : 28 : 24 : 42 : O
74. [1:] 64 : 91 : 6 : 27 : 23 : 43 : O

Mérési adataink fonetikai feldolgozása sokféleképpen lehetséges, most
csak kettőt említek.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1. Akár egyes hangcsoportra, akár az egész hangállományra vonatko-
zóan grafikont készíthetünk a táblázatban kőzőlt adatok felhasználásával.
A grafikonról leolvashatók mind az egyes hangokra, mind pedig az egész
hangképző mechanizmusra jellemző sajátságok, a beszédképzésben érvénye-
sülő konkomitanciák és kompenzációs lehetőségek. Így pl. a magánhangzók
esetében a rövid-hosszú szembenállás markánsan fejeződik ki az ajakterü-
let és a toldalékcső összterületének változásában, méghozzá ellentétes irányú
változásában.

2. Adataink a beszédhangok artikulációs jegyek szerinti osztályozására
is felhasználhatók. A dolgozatom végén egy differenciáltabb tipizálásra adok
példát.

A hangrendszer elemeinek belső összehasonlítása céljából megkísérel-
hetjük a számadatoknak hangminőségjegyekhez való sorolását. Például a +
= tág, x = közepes, - = szük ajakréssei történő képzés megnevezésére; vagy
a + = palatális jelleg, x = neutrális, - = nem palatális jelleg kifejezésére.

Az adatok interlingvális hangtani egybevetés esetében- más értelme-
zést kaphatnak, mint a csupán egynyelvi belső összehasonlításban, mivel
az artikulációs bázis nyelvenként lényeges eltéréseket mutat a labialitásban,
a palatális, veláris jegyekben éppúgy, mint a faringális és nazális artiku-
lációban. Például a magyar + faringalitás jegy a mássalhangzók bizonyos
csoportjainál az oroszban és a lengyelben neutrálisnak felel meg.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A beszédhangok csoportosítása az ajakrés és a toldalékeső nagysága,

valamint a labiális, palatális, veláris, faringális és nazális terület

aránya szerintzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A beszédhangok csoportosítá sa az a jaknyílás nagysága szer int

1. 1-10%: [o:, U, U:, y:, ~:]

lb, b:, p, p:, m, m:]

[f, f: , rl), 11)]

[bvv, pf],yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+: -
2. 11-20%: ly, ~, o]

~]

[v, v:, x, k]

3. 21-30%: [d., t, t:, n:, j:, e, g:, k]

[<;, x:]
ld}:, ts:]

4. 31-40%: [;J]

tn, e:,cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp , p : , 1), r]
lz, z:, s, s:, evh, eJ:]

[dvz]

5. 41-50%: li:]

ld, g]
[3, 3:, l . f : , j, j:, Fi]

[d.?]

6. 51-60%: [il
[d ,? : , tj, tj: ]

7. 61-70%: [~:, E ]

tr:]
[1:]

8. 71-80%: [el
[1]

9. 81-90%: [<il

[hl
10. 91-100%: [a:]ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A beszédhangok csoportosítá sacbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl i tolda lékcső nagysága szer int

1. 60-70%:

2. 71-80%:

3. 81-90%:

4. 91-100%:

5. 101-110%:yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

[k.]

ld, t, n, g, g:, k, 1), r, r:]

[3:, fl
ld}, tJ;], +

[~]

[d., t:, n:, j:, p:]

[v, ~, z, Z:, s, 3, J : , C;, eJ:]

[b y , pJ, d"zj , tJi:, d>, d>:, tj, tj: ]

[o, u, U:, i, e:, e, E , a:]
lb, p, m, m:, j, j:, e, p ] , -

[v:, f, f:, S:, j, e"h, x, X:, li, 1, 1:]

[ : J , o:, y, i:, E , ~ : , y:]

[b., p:]

["], j:, li:, h]

A beszédhangok csoportja i a labia litá s foka szer int

1. 2%: ru, U:, y, y:]

[b y ] , +

2. 3%: [~:]

[b., p, P:, m, m:, d:, t, j, j:, e, e:]

[v, v:, f, f:, "l, rT), J : , j:]
[Rq, _ o

3. 4%: [o, o:, i, i:, ~]

lb, t:, n:, p : , g:, k]

lz, Z:, s, s:, 3, 3:, C;, x, li:]

[d"z, dz:, tJi, tJi:, d,;;, d,;;:, tj, tJ:]

4. 5%: [a:, e, ~:, ~]
ld, n, p , 1), r, r:]

(f, j, e"h, eJ:, x:]

5. 6%: [ : J , E ]

19, k:]

fh, h, 1, 1:]ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A MAGYAR BESZÉDHANG OK ÖSSZEHASONLíTÁSA ...zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A beszédhangok csoportosítá sa a pa la ta litá s foka szer int

1. 10-20%: ly, y:, i, i:, ~:]yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

li, j:, e, e:,}l, }l:, g:, k]

U:, e, eJ, eJ:]

[dvz, d), d):, tj, tj: ]

2. 21-30%: le, E, ~, ~:]

ld, d:, t, t:, n, n:, g, k:, 1), r, r:]

[11), z, z:, s, s:, 3, 3=,cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ , J : , j, 1, 1:]

[pf, dvz:, ts, ts:], +, -
3. 31-40%: [o, u, U:, ~]

[v, v., f:, x:]
4. 41-50%: [a., J , o : ]

lb, b:, p, P:, m, m:]

[f, 11), x, s, Fi:, h]

[by]

A beszédhangok csoportosítá sa vela r itá suk szer int

1. 10-15%: [o, o:, u, u:]

lb, b:, P:, m, m:, n, n:, g, g:, k:, 1)]

[11), "l, x, Fi, Fi:], +, -
2. 16-20%: [a:,;, y:, i, i:, e:, e, E, ~:]

[p, d, d:, t, t:, }l, k, r:]
[v:, f, f:, z, Z:, s, 3, 3:, J : , <;, eJ, eJ: , x:, h]

[by, dvz, dz:, ts:]

3. 21-26%: [y,~,~]

li, j:, e, e:, }l, r]

[v, S:, 1 , j, j:, 1, 1:]

[pf, ~, d), d):, tj, tj: ]

A beszédhangok csoportosítá sa a fa r inga litá s-jelleg ezer int

1. 30-40%: [ J , a:, .;-]

lb, b:, p, p:, m, m:]

[f, "l]
[by]BA
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-

2. 41-50%: [o, o:, U:, e, é, ~]

[d, n, r]
[V, V:, f:, s:,cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl , f : , 11),1,1:]
[pf, ts], _ o

3. 51-60%: [u, ~:, ~:]
[d., t, t:, n:, 1', g, k:, 1), r:]

[z, Z:, s, 3, .3=, j, e, eJ:]

[d"z:, d), d):, tj,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtj: ] , +

4. 61-70%: [i, i:, y, y:]

[j, j:, e, e:, 1':, g:, k]
[eJ, j:]

[dvz, tj]ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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SZATMÁRNÉMETI TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI NEVEI

BURA LÁSZLÓ

Szatmárnémeti+ a Szamos egyik - később kiszáradt - ága által el-
választott Szatmár/ és Németi'' egyesüléséből 1715-ben lett e néven szabad
királyi várossá. Addig - az 1230. évi szabadságleveleik tanúsága szerint -
mindkét város, Zotmár 'Szatmár' és Németi", Némethi 'Szatmárnémeti'
önálló kőzigazgatású, azonos jogú."

Szatmárnémeti mai földrajzi helyzete a Szamos medrének XVIII. szá-
zad végi szabályozása, s ezt követően a holt medrek fokozatos megszünése
nyomán alakult ki. 5

Szatmár városa a Szamos mellé épített királyi vár" szomszédságában
települt, mindkettő a Szamos két ága által körülvett területen, szigeten. (Ké-
sőbb - nem pontosítható időben - a Szamos balpartján is kialakult egy -
utcaneveinek ismeretében, s ezek számaból kővetkeztetve" - jelentős nagy-
ságú városrész, ezt azonban teljesen elpusztították Apaffy Mihály Szatrnárt
ostromló seregei.) A Szamos kisebbik ága mellett, Szatmárral átellenben
létesült Németi.

Szatmárnémeti városa és 184 km2 területü határa" a Szamos folyó mel-
lett ott terül el, ahol a folyó elhagyta már a hegyek aljában elterülő erdőövet

1 A Romániához tartozó város hivatalos közigazgatási neve: Satu Mare.

2 Szatmár az államalapítás után létesített királyi várak egyike, amely körül már István
király korában kőrűlhatárolt területtel megszerveződött a vármegye, (akkor határv árme-
gye). (Vö.: Györffy: 183, 209). A név személynévi eredetű (vö.: FNEtSz: 598), valószínüleg
a vár első ispánjának a neve. A név egykori írásváltozatai:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASothmar, Zathmar, Sacmar,
12I5-ben Sza tmár alakban írják (Györffy: 469).

3 Németi nevének tkp. jelentése: német(ek)é. Szatmárnémeti város 1230. évi kivált-
ságlevele szerint a Szatmár vár mellett lakó német telepesek "Gizella királyné védelmében
jöttek Magyarországra" (in fide domine regine Keyole ad Hungariam convenisse). (VÖ.
Györffy: István: 512, Borovszki: Szatmár-Németi: 162).

4 Vö.: Borovszky Samu: Szatmár-Németi sz. kir. város. MVV. Budapest, é.n.(1908):
69-70.

5 Vö.: Borovszky, i. m. 69-70.

6 A 'várra vonatkozó adatokat Burai Béla (szatmári tanár) foglalta össze Despre ce-
ta tea de tip ita lian din Sa tu Mare ('Szatmár olasz típusú váráról') címü tanulmányában.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

In: Satu Mare - studii §i comunicári. h.n., 1969. 125-148. old. A megyei múzeum gon-
dozásában (Szatmáron) megjelent kötetben közölt tanulmány különlenyomatában (17
képmelléklettel) is megjelent.

7 Vö.: Bura Lá.szló:Szatmárnémeti utcaneveinek jelentéstani vizsgálata és adattára.
1985. (Kézirat).

8 Vö.: Borovszky: Szatmár-Németi 9.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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is és a fűvel borított Alföldre ér. Mind Szatmár, mind Németi az alacsony

partvidék mocsarai közül kiemelkedő magasabb teraszos részen, "szigete-
ken" települt meg és épült.

A városban és határában egykor használat os földrajzi nevekről, helyne-
vekről a XVI. századtól vannak adataink.? a városi tanács jegyzőkönyvei, a
református egyházközség egykori okiratai őrizték meg őket. Erre az okleveles
anyagra alapoznak a város történetével foglalkozó munkák.U'ezeket vezették
r.á a Szamos szabályozásakor és az ármentesítéskor készített térképekre.l!
közülük több a később készült kataszteri térképeken, sőt a századfordulón
vagy még később készült térképeken is szerepel.P

Szatmárnémeti történeti földrajzi neveit - a XIX. század második fe-
léig keletkezett népi neveket sorolom közéjük ~ kevés kivétellel sikerült
azonosítani és a város mai kőrvonalait és határát ábrázoló térképen elhe-
lyezni.

A szócikkekben a földrajzi nevet (szükség esetén) követi a név etimoló-
giája, majd okleveles előfordulásának, a Szamos folyó szabályozásakor készí-
tett térrajzokon vagy más térképeken megjelenésének időpont ja, esetenként
a domborzat jelölése, valamint a földrajzi név jelölte terület megváltozására
vonatkozó észrevétel. A szócikk végén (zárójelben) kőzőlt szám a földrajzi

név helyét jelöli meg a városról és határáról készített tréképen.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Forrásjelzések és egyéb rövidítések

Borovszky: Szatmár-Németi = Borovszky Samu (szerkesztésében): Szatmár-Németi sz.
kir. város. Országos Monográfia Társaság. Budapest, é.n. (1908).

Burai 1969= Burai, B.: Despre cetatea de tip italian din Satu-Marc. In.. Satu Mare -
studii §i communicári. H.n. (Szatmár), 1969. 125-148.

Burai 1980 = Burai, Adalbert: Dezvoltarea orasului medieval Satu Mare. In: Satu Mare
- studii §i comunicári. IV. H.n. (Szatmár), 1980. 143-160.

Csánki = Csánki Dezső: Magyarország történeti földrajza a Hunyadiak korában. I-III., V.
Budapest, 1890-1913.

9 Vö.:Bura László, i. m. 4, Burai Béla i. m. 136.

10 Szirmay Antal: Szatmár vármegye fekvése, 'története és polgári esmérete. I-II: Buda,
1809-1810; Sarkadi Nagy Mihály: Szatmár-Németi szabad királyi város egyházi és polgári
története. 1-11. Szatmárnémeti, 1860-1861; Satu Mare - str ávechi centru de jude]. h.n.
(Szatmár), 1972; Burai, Adalbert: Dezvoltarea orasului medieval Satu Mare. In: Satu
Mare,- studii §i comunicári. IV. 1980. 143-160; Borovszky Samu: Szatmár-Németi.

11 A' Szamos folyó szabályoz ás ai után 1777-ben, 1847-ben és 1907-ben készült hely-
zetrajz. (VÖ.: Borovszky, i. m. 73). Azadattárban jelzem az egyes szócikkekben a név
előfordulását az egyes helyzetrajzokon.

12 Aszócikkekben a következő huszadik századi térképekre történik utalás: 1902 =
Szatmár-Németi szab. kir. város Térképe. Mérték: 1:7200. é.n. (1902); 1908 = Szatmár-
Németi szab. kir. város Térképe. Mérték: 1:7200. é.n. (1908); 1946 = Szatmárnémeti t.h.j.
város tájékoztató Térképe. Brassó, 1946. Lépték: 1 : 8640.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Csapody-Priszter: MNövSz. = Csapody Vera - Priszter Szaniszló: Magyar növénynevek
szótára. Budapest, 1966.

DRM.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= Dictionar roman - maghiar. 1-11. Editura Academiei R.P.R. (Cluj), 1964.

ÉrtSz. = A magyar nyelv értelmező szótára. I-VI1. Budapest, 1959-1962.

Fehértói: ÁrSzt. = Fehértói Katalin: Árpád-kori kis személynévtár. Akadémiai Kiadó,
Budapest, 1983.

FNEtSz. = Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. Akadémiai kiadó, Budapest,
1978.

Györffy = Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. 1-. Budapest,
1963 - .

Halász = Halász Előd: Német - magyar kéziszótár. Budapest, 1953. 3. kiadás.

hn. = helynév, földrajzi név

k. = kőrűl

Kálmán: NV.2 = Kálmán Béla: A nevek világa. (Második kiadás] Budapest, 1969.

k.lat. = középkori latin

1. = lásd

Ladó: Utónévk. = Ladó János: Magyar utónévkönyv. Budapest, 1971.

lat. = latin

Laziczius = Laziczius Gyula: A magyar nyelvjárások. Budapest, 1936.

m.(adat előtt) = magyar

Melich: SzlJsz. = Melich János: Szláv jövevényszavaink. l/l-2. Budapest, 1903-1905.

mn. = melléknév

N. = népnyelvi, nyelvjárásbeli

ném. = német

NéprLex. = Magyar Néprajzi Lexikon. I-V. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1977-1982.

R. = régi nyelv

Rásonyi = Rásonyi László: Hidak a Dunán. A régi török népek a Dunánál. Magvető
Kiadó, Budapest, (1981).

Sarkadi = Sarkadi Nagy Mihály: Szatmár-Németi szabad királyi város egyházi és polgári
története. I-II. Szatmár, 1860-61.

Stelczer-Vendégh = Stelczer Árpád - Vendégh Imre: Szlovák-magyar kéziszótár. Akadé-
miai Kiadó. Budapest, 1973.

SzabSzatm. = Mező András - Németh Péter: Szabolcs-Szatmár megye történeti-
etimológiai helységnévtára. Nyíregyháza, 1972.

SzamSz. = Csűry Bálint: Szamosháti Szótár. I-II. Budapest, 1935-1936.

Szirmay = Szirmay Antal: Szatmár vármegye fekvése, története és polgári esmérete. 1-11.
Budapest, 1809-1810.

szn. = személy név

SzT. = Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár. I-IV - . Bukarest, 1975-1984 - .

Sztáray = A Nagymihályi és Sztáray gróf Sztáray család oklevéltára. 1-11. Kiadja Nagy
Gyula. Budapest, 1987., 1889.

TESz. = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. Főszerkesztő Benkő Loránd. I-II1.
Budapest, 1967, 1970, 1976.

vö. = vesd ősszeZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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BURAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALÁSZLÓ

ADATTÁRzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Akasztódomb : Akasztófa domb (75)

Alsógarandhá t. Az '" h.n. előtagja a Felsőgarandhá t hn. előtagjával van köl-
csönös viszonosságban. A Garandhá t utótag a tájnyelvi garand «cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAq o -

rond '(domb, halom), hosszan elnyúló, széles, alacsonyabb kiemelkedés'
(ua.: há t) (Kálmán: Ny2: 135, TESz. 1. 1079) és a há t 'valamely terü-
letnek emelkedettebb része' (ÉrtSz. Ill. 144), 'főldhát ' (TESz. II. 72)
összetétele. (43).

Balkán. A ba lkán : ba lkány hn. tkp. jelentése: mocsár, vízállásos hely (Kál-
mán: Ny2: 135). A város határában előforduló Balkán hn. tkp. folyót
jelölt (Borovszky: Szatmár-Németi: 281), a Hirip község határából Szat-
márnémeti irányába tartó Folyó Balkán (Szirmay: II. 184) folytatása.
(A város környéki helynevek tanúsága szerint volt Száraz Balkán is.)

Balkánhá t. Egykori mocsaras, vízállásos helyből kiemelkedő területrész
neve. 1481-ben Szárazba lkánhá t : Szárazba lkányhá t néven elmlítik (Bo-
rovszky: Szatmár-Németi: 176). (68).

Békakuruttyoló. Tó. (44).
Belső-Postaker t. A ",hn. jelölte terület azonos az 1777-ben Nagypostaker t

néven ismert területtel, 1847-ben azzal, ami e terűletből megmaradt.
1946-ban a Szamos törltésétől a város felé eső terület neve. A '" hn.
előtagja a Külső-Postaker t előtagjával van kőlcsőnősségi viszonyban.
Vő, még: Postaker t. (28).

Borjútila lmas. (47).
Borszeg. A '" hn.-et 1627-ben említik (Sarkadi 27), ekkor kert 'elkerített

szénatermő, kaszáló' (vö.: Györffy 407); feltünteti a Szamos szabályozá-
sakor készített 1777., 1847., és 1907. évi helyzetrajz. Határrésznévként
szerepel az 1972-es térképen is, ekkor szántó. A N hn. a vitatható eti-
mológiájú bor fn. és a szeg 'kiszögellés, területrész' illetőleg esetünkben
(valószínűbben) 'éles folyókanyar' (vö.: Inczefi: Nytud.Ért. 22: 84-5)
összetétele. A bor fn. lehetséges jelentései közül (az adott viszonyok is-
meretében) legvalószínűbbnek az 'ugar' jelentésű török származtatását
tartom; vö.: kun bor 'ugar' (Pais, MNy. XYIII. 98, Rásonyi 127). Lehet-
séges személynévi eredeztetését (ui. az Árpád-korban ismert szn., vö.:
Fehértói: ÁrSzt. 60) ez esetben nem tartom valószínűnek, hasonlóképp
a szláv bor 'fenyves' fn.-re való visszavezetését (vö.: Stelczer-Vendég
53) sem. (35).

Csaholc 1411-ben Csaholcz telke, puszta (Borovszky: Szatmár-Németi 172),
1696-ban,1712-ben Csáhóczdomb (uo. 233). A '" hn. szláv eredetű sze-
mélynév: Cach + az oowci (csak emberre vonatkozó) képző szánnazéka
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(SzabSzatm. 38), feltehetően a földterület egykori tulajdonosára utal.

(11).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Császár földje. 1848-ban említi Sarkadi Nagy Mihály (i.m. 18) az uralkodó

számára kiszakított fóldterületként. (55).
Cse re rdő. (87).

Cserná tszeg. A '" hn.-t a Szamos 1847. évi helyzetét szemleltető hekyzet-
rajz említi, a lakosság határrésznévként az utóbbi években is használta.
(VŐ.: Borovszky: Szatmár-Németi 73). A '" hn.-t. a (valószinűleg szláv
eredetű) meghatározatlan jelentésű Cserná t fn. és a szeg 'éles folyóka-

nyar; kiszögellés' összetétele. (58).
Csonk'ás. A '" hn.1812-ből adatolt (Sarkadi 13), jelentése 'csonkolássalirtott

erdő'. (81-82).
Datvas. Már 1230-ban és 1261-ben királyi adománylevél említi a szatmári

erdők között; 1738-ban is emlí tik (Borovszky: Szatmár-Németi 57, 60).

(80).
Dezső hídja . A batizi országút egykori hídja nevét a közeli Dezső-tanyáról

kapta. (13).
Dianna-ker t. Neve régen Dianna . 1783-ban osztották ki teleknek, neve et-

től kezdve Dianna-ker t, A Dianna hn. névadási indítékát nem ismer-
jük. (Feltételezhetnők, hogy vadászterület volt, lévén Diana a vadászat

istennője. VÖ.: Ladó: Utonévk. 38). 1908-ban a várostól Nyugatra, a
Szamos folyó partján lévő terület neve; az itt települő városrészt Diána

negyed néven említik (Borovszky: Szatmár-Németi 296). (50).
Dinnyés-ker t. A Nyigerszeg nevű határrész keleti részét dinnyevetésre adták

bérbe, neve ekkor lesz Dinnyés (1763), később Dinnyés ker t (1777, 1847,
1848; 1908 - ekkor a várostól Nyugatra a Szigetig terjed -). (49).

Doboló-domb. Az egykori vár területén levő domb, a vár őrsége számára a

dobos innét továbbította a jelzéseket. (20).
Dombos-rét. (63).

Ebes földje. A '" hn. ebes előtagja az (ebfa '" ) ebefa nevéből származik
(Kálmán: NV2: 140), a hn. olyan (vizenyős) területet jelöl, amelyen (a
vizes talajt kedvelő) ebefák nőttek. (Helyét nem sikerült azonosítani.)

Ékesker t. A XIX. század közepén-második felében elnevezett, a város szélén
fekvő - akkor (nyári) üdülőként használt - terület. (19).

Előcser . A Csérerdő Szatmárnémeti felőli része, 1799-ben emlí tik (Sarkadi

16). (86).
Erdőker t. Említésekor: rét (Borovszky: Szatmár-Németi 202). (62).
Felsőgarandhá t. A ",hn. előtagja az Alsógarandhá t előtagjával van kől-

csönös függőségi viszonyban. A Garandhá t utótag jelentését lásd:
Alsógarandhá t. (8).ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fűlencsés-tó. A ",hn. nevét a tó vizét ellepő apró békalencséről (Csapody-

Priszter: MNövSz. 64) kapta, 1609-ben, 1844-ben emIítik. (16).
Fogás. A hn. jelentése: az árterületből (el)nyert föld. A Szamos helyze-

tét 1847-ben, 1907-ben ábrázoló térképek jelölik (Borovszky: Szatmár-

Németi 73). (52).
Garandhá t. Az 1972-es térkép így jelöli az egykori Felsőgarandhá t nevű te-

rületrészt. Neve a lakosság névhasználatában is él.

Gehenna . lásd: Gyehenna .

Gelényes. A '" hn. puszta szn.-ből keletkezett. Az alapjául szolgáló m.R.
Kelianus '" Gelyanus szn. a k. lat. Kilianus r - Chilianus 'Kilián' szn.

átvétele (FNEtSz. 235, SzabSzatm. 48, Melich: Sz1Jsz. 1/2. 183). Ge-
lényes a XIV. századig falu volt, névalkjai 1234: Gilian, Gilien, 1271:
Gilienus, 1330: Gelenyes (Sztáray, 1. 224). (56).

Gyehenna : Gehanna . A '" hn. 'kárhozat, pokoli kínszenvedés' (ÉrtSz. II.
1091) a város putrikból álló szegénynegyedének volt a neve, 1847-
berr/től emIítik. (22).

Gorzás. A '" hn.-vel jelölt terület előbb félsziget volt, majd a vár tulaj-
donában levő legelő. Névalakjai: 1391: Gervás, (Szirmay 1. 149), 1694:

Gorsás (Sarkadi 22), jelöli a Szamos helyzetéről készített 1847-es és
1907-es térkép is. A '" hn. eredetet, jelentését és szófaját sem tudta

megfejteni a szaktudomány (Kálmán: NV2 81). (51).
Gorzás lanka . A hn.-t 1777-ben említik, feltehetően azonos a Gorzás határ-

rész kaszálóvá és gyümölcsössé alakult részével.

Gorzás porondja . Az 1777-ben említett hn. feltehetően a Gorzás Szamos-
parti része.

Halvány. A '" hn. 1775-ben (elkerített) lanka (Sarkadi 22), az akkori Szamos
déli kanyarja (holt medre) által körülhatárolt terület. A ha lvány hn. a

ha lvány 'mocsaras lapály; holt meder, morotva, hagyás' fn. származéka.

(26).
Halvány-há t. A hn. a HalványyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnevű területrészből kiemelkedő, magasabban

fekvő terület neve. (24).
Hammas-ezer : Hamvasszer . A '" hn. a hamvas 'bőrcserzésre használt fa-

kád', 'fahamulugos, vízzel töltött, alul csepegö csappal ellátott kád'
(NéprLex. I I . 457) és a -szer 'határrész, falurész' összetetétele. (Felte-

hetően a tímár-céh használta helyet jelölt.) (49).
Héder-á rka . A '" hn. a Héder szn. (vagy nemzetségnév) (vö.: Györffy 315)

és az árka fn. összetétele. Az 1946-os térkép helyét a Kiilső Postakerttől
Keletre jelöli. (49).

Hegyi kút. A Szatmárhegyre vezető Hyegyi út mentén levő forrás. (79).
Holt Szamos. A Szamos egykori medre a Sziget-lankában.

Homoród. Folyó. Az 1972-es térkép is jelöli.
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Homorád-ker t. A homoród töltése és a Homoród csatorna közti terület.
Hóstánc. Mind Hóstánc, mind Hóstád néven előfordul (Borovszky: Szatmár-

Németi 166). Szatmárnak a Szamostói Délre fekvő városrésze, amely
1678-ban teljesen elpusztult. Említik 1680-ban (Sarkadi 10), határrész-
névként tovább él, szerepel a térképeken 1847-ben, 1907-ben, 1946-ban
(a Károlyi úttól Délre levő területet jelöli ekkor). A f'V. hn. a ném. Hoch-

stadt 'felsőváros' (Halász 293) - itt valószínüleg 'előváros' értelmű -
származéka.

Hoswanth bástya . 1704-ben emlitik (vö.: Burai 1969: 139-140). Burai Béla
feltételezése szerint a várnak az a bástyája volt, amelyik a (Szamos bal-
partján fekvő) Hőstánc nevű városrész felé nézett. A f'V hn. valószínüleg
a ném. Hochstand 'magasles' (Halász 293) fn.-ből származik.

Kanális. Mesterséges csatorna. Lásd még: Vármegye-á rka . (7).

Károlyi-lapos. Szántó. (66).
Keleti-tag: Keleti-tagok. A Homoród-csatornától Délre fekvő szántóföldek.

Az 1946-os térképen szerepel. (77).
Kenderesker t. (34)'
Két malomköz. A Szamos folyó déli kanyarulat a által körülhatárolt gazos

terület, 1777-ben említi a Szamos térrajza, neve 1814-től Postaker t ,
1847-től Külső Postaker t. (73). Nevének eredete: a folyó mindkét ka-
nyarodásánál (a város felőli oldalon) egy-egy vízimalom működött.

Kis-ága . A Szamosnak a városon keresztül folyó mellékága. (14).
Kis-Csonka . A Csonka : Csonkás 'csonkolással írtott erdő', a Kis előtag a

Nagy Csonkás előtagjával van kölcsönös viszonosságban, a hn. mérté-
kére utal. (82).

Kis-Garandhá t. A Kis előtag a hn. mértékére utal, a Garandhá t utótag
jelentését 1. ott. (10).

Kis-Kőkert. Az egykori Kőkertet a Szamos 1814. évi szabályozásakor át-
vágják, s a Szamos medre ezután két részre osztja. A Kis előtag a
nagyságban csekélyebb területű rész megkülönböztető neve. (60).

Kis-Mocsár-erdő. Az előtag f'V a hn. nagyságára vonatkozó jelző. Az utótagra
vonatkozóan lásd: Mocsár-erdő. (84).

Kis-Ta jti. A Szamos által az 1814. évi szabályozásig három oldalról kőriil-

ölelt terület. 1691 előtt lanka (Sarkadi 23), szerepel az 1777., 1847. és
1907. évi térképeken. A Kis előtag a szomszédos Nagy-Ta jti előtagjával
van kölcsönös viszonosságban. A Tajti utótag a ta jt 'hab' szánnazéka
(TESz.BAIll. 823).

Kotrá -ker t. 1848-ban említik. Valószínüleg innét szervezték a Szamos-meder
kotrását , (21).ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Kőkert..A Szamos által (az 1814. évi szabályozásig) két oldalról körülölelt

terület. Említik 1634-ben, szerepel az 1777. évi folyószabályozási tér-
képen, 1848-ban lanka, gyümölcsös. A névadás indítéka bizonytalan.

(32+60).·
Körtvélyes. Rét, legelő. A '" hn. am. R. N. körtvély 'körte' fn. szánnazéka.

Jelentése tkp.: '(vad)körtefával benőtt hely' (vö.: TESz. 2: 621. körte

a.), (78).
Külső-Postaker t. Lanka. Az 1782. évi Szamos-szabályozás során a folyó új

medrét átvezették az addigi Postaker t-eiu s az két részre osztódott:
Kii.lső-, Belső-Postaker t. Lásd: Postakert. (72).

Lármabástya . 1704-ben említik, a szatmári vár (feltehetően) nyugati olda-
lán, a Doboló-domb közelében levő bástyája (vö.: Burai 1969: 139-140.).

Latorszeg. 1615-ben a Szamos kanyarulata által félszigetszerüen körülölelt

terület; erdő. 1777-ben: ua., neve 1847-ben, 1907-ben: Nagyla torszeg.

(36).
Latorszeg-a lja . A Latorszeg Szamos felőli része. (46).
Laza-ker t. Az 1839 táján említett hn. előtagja szn, Helyét nem sikerült rög-

zíteni.

Lá-oskola . 1840 körül említik először (vö.: Borovszky: Szatmár-Németi 262).

(18).
Lókert. 1847: Lovak legelője. Nevét az 1946-os térkép is közli. (69).
Macskabástya . 1704-ben említik, a szatmári vár egyik, (talán Szatmár városa

felé néző) bástyája (vö.: Burai 1969: 139-140).
Magosmart. Szántóföld. 1777-ben említik. A hn. a magos (magas) mn. + a

mart 'kisebb talajkiemelkedés; lejtő' (Kálmán: NV2. 135) összetétele.

Neve 1847-ben, 1907-ben Tajti há t. (39).

Majorok. A Szamos balpartján létesülő tanyaszerű települések; 1847-ben

említik. (70).
Malomszeg. AyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArv hn. összetevő elemei nek tanúsága szerint malom melletti

területrészt, esetleg (a Szamos medre alkotta) szegelletet jelölt. A Ma-

lomsegh helynévről (Burai 1980: 151) közölt (D. Prodan: Iobagiamin
Transilvania in sec. al XVI-lea. vol. 1-111. Bucuresti, 1967-1968. címü

munkájára hivatkozó) állítás, miszerint ez egyike volt a Szatmár és Né-

meti közti fő Szamos mederből (!) kiemelkedő szigeteknek, a hivatkozott

forrás tévedése.
Méntelep. 1894.-ben létesítették. (65).
Mocsárerdő. Mocsaras, vizenyős altalajú erdő. (85).

Moha. Erdő. (83).
Nagy-Berek. 1664-ben emlí tik (Sarkadi 21), az 1777-es Szamos-szabályozás-

kor készített térrajz is, az 1972-es térkép is jelöli. A hn. jelölte terület:
lanka. Előtagja megkülönböztető jelzőül szolgál, az utótag - berek -ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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jelentésfejlödése: 'part, parti liget' megfelel a térszínformának és a mű-

velési ágnak (TESz. 1. 283). (27).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nagy-Csonkás. A hn. előtagja a Kis-Csonkás előtagjával van kölcsönös vi-

szonosságban, a Csonkás jelentését 1. ott. Erdö. (81).
Nagyerdő. (Azonos a debreceni Nagyerdő Szatrnárig nyúló részével.) (41).

Nagyla torszeg. 1847-ben említik e néven. Lásd: Latorszeg. (36).

Nagykőkert. Az 1814. évi szabályozáskor a Szamos medre révén kettészelt

Kőkert nagyobbik része. Neve 1847-ben, 1907-ben is szerepel a térké-

peken. (32).
Nagy Mocsárerdő. Mocsaras altalajú erdő. Azonos a Mocsárerdő-vel. (85).

Nagy-Postaker t. 1777-töl emlí tik e néven. Lásd: Postaker t. (71).

Nagyrét. 1847-ben, 1907-ben, 1972-ben is szerepel a térképeken. (64).
Nagy-Ta jti. A ,....,hn. 1777-ben említi a Szamos szabályozásakor készített

helyrajz, a folyó által félszigetszerüen körülölelt terület neve, szerepel
az 1847-es és az 1907-es térrajzon is. A hn. előtagja korelációs jelzö.

(53).
Németi-erdő. (1).

Németi mocsár . Az 1946. évi térkép is jelöli. (9).
Nigerszeg 1. Nyigerszeg

Nyigerszeg. 1763-tól lanka, addig szabad legelö (Sarkadi 22). Az 1777-es
térszíni rajzon: Nigeszeg. 1847: a Nagykökert részeként ábrázolják. A
Szamos félszigetszerüen körülfogta. A hn. előtagja a lat. Niger 'fekete,
sötét' (illetöleg 'borzalmas, rossz') származéka (Hasonló névadásra vo-

natkozóan lásd Györffy 828), az utótag a szeg 'szegellet, területrész'.
Ördöngős: Ürdöngős. (Erdörés~?) (2).

Ördögárok. (40).
Pap-sziget. 1566-ban említik (Burai 1980: 151).
Pelikán-ker t. A hn. előtagja tulajdonosa nevét örzi. (12).

P iros-Berek. 1644-ben említik (Sarkadi 21), lanka, jelöli az 1777-es, 1847-es

folyószabályozási térrajz. Burai Béla 1566-ból P irosberek néven sziget-
ként említi (Burai 1980: 151), a korábban már emlí tett román forrásra

hivatkozva. (Tévedés.) (25).
Pokol-to. Ponotosan nem rögzíthetö helyen a Gorzás tájékán (vö.: Bo-

rovszky: Szatmár-Németi 163).
Postaker t. 1706-ban emlí tik , a postamester lovai számára legelöül kijelölt

terűletként (Sarkadi 23), 1782-ben Posta rét-nek nevezik (Sarkadi 15).

Az 1777-es folyószabályozási térrajzon a Két-malomköz névvel szerepel.

(71).
Rekettye. A ,....,hn. nevét a terület jellegzetes növényéröl, a 'rekettyefüz'-röl

kapta. A Tölgyestöl Keletre a Németi mocsárig terjedö terület (a 33 -
9 és a 29 - 12 között) neve.
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Sár-erdő. nevét valószinűleg a rajta keresztül folyó Sár patakról kapta. (3).

Sár pa tak. (5).
Sárrét. A Sár patakkal szomszédos rét. (6).

Sulymoshá t. 1481-ben említik (vö.: Borovszky: Szatmár-Németi 176). A
hn. előtagja a sulyom «sulymos) 'vizidió, vizigesztenye, vizi mogyoró ,

(Csapody-Priszter 171-2) származéka, a há t utótag a terület magasabb
fekvésére utal. (23).

Szamos. Folyó.
Szárazba lkánhá t. 1481-ben említik. A hn. szá raz elötagja feltehetően arra

utal, hogy ez a terület rész mindíg kiemelkedett a környező mocsaras
terület ből. Lásd: Balkánhá t.

Szentywan. 1566~ban emlí tik (Burai 1980: 151); állítólag sziget. Feltétele-

zésünk szerint a mélyenfekvő, mocsaras Németi egyik kiemelkedő -
esetleg a Szamos ágai által is körülfolyt - részéről van szó. A hn.

utótagja, az Iván a régi magyar Ivános rövidülése, ez a Jovános (ma:
János) alakváltozata (Ladó: Utónévk. 171). Lehetséges, hogy az egykori
németi róm. kat. templom védőszentje volt, s a templomról (védőszent-
jéről, oltáráról) nevezték el azt a.helyet. A mai Szent János templom

is Németi egyik kiemelkedő területrészén épült!).
Szentvér . Névadásának indítéka (a hagyomány szerint) felekezeti viszályból

származó (pap )gyilkosság. (17).

Szerencseker t. Szántó. A névadás indítéka tisztázatlan. (Talán a terület fo-
lyószabályozás nyomán művelésre alkalmassá válására utal (?). (45).

Sziget ..A '" hn. a mocsárból kiemelkedő helyet, vízzel körülvett területet je-
lölt. Említik 1566-ban (Burai 1980: 151), jelöli a folyószabályozás után
készült térrajz 1777-ben, 1847-ben, 1907-ben. Neve utcanévben is meg-
őrződőtt. (32).

Sziget-lanka . A Sziget határrészen, a Holt Szamos medre melletti lankás
terület. (30).

Szilbokor . A '" hn. előtagja a szil 'szilfa' (Csapody-Priszter: MNövSz. 181),
utótagja a bokor 'pár' (SzamSz. 99, SzT. 1. 972-973), tkp. jelentése:

szilfacsoport. (42).

Szőke mocsár . Mocsár. A '" hn. szőke előtagja a mocsár vizének, (s talán)
növényzetének világos színére utal. (67).

Tajti-há t. A '" hn. az 1814. évi Szamos-szabályozás után keletkezett. Az
1777-es térrajzon Magasmarti szántóföldek névvel jelzett területet az
új Szamos-meder kettészelte, az északi rész neve - az 1847-es és 1907-
es térrajz jelöli - Tajti-há t. A hn. Tajti előtagja a (nyelvjárásokban
is élő) ta jt 'hab' (TESz.BAIll. 823) származéka, a há t utótag a terület

teraszos voltára, a folyómedernél (jóval) magasabb fekvésére utal. (37).

Téglaszín. Téglagyártás folyt e területen. (15).
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Tölgyes. Erdő. (33).
Töltőttbástya . A szatmári vár egyik, 1704-ben említett (Burai 1969: 139-

140) bástyája, a'" lin. előtagjából következtethetően a bástyát feltöltött
területre építették. Helyét nem sikerült azonosítani.

Újbástya . A szatmárivár 1704-benemlített bástyája. A hn. előtagja a bástya
korára (valószínüleg utolsóként épült) utal. Helye azonosítatlan.

Utas-erdő. Névadásának indítéka valószínűleg a rajta átvezető út. (4).
Vacmán : Vaczmány : Váczmány. A királyi birtokok 1696. évi és 1712. évi

összeírása említi a hn.-t. (Borovszky: Szatmár-Németi 233), szerepel a
'folyó szabályozásának 1777-esés 1847-es térrajzán. Összetett helynév,
melynek előtagja a szláv eredetű Vác szn. (vö.: cseh R. Vác [FNEtSz:
675]), utótagja a mán r - mányyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA« mái) 'déli, verőfényes oldal' (vö.:
Pais Dezső, A mái változatai. MNy. XII., 168 kk.).
(Hasonló személynévből képzett nevekre vonatkozóan vő. Szabó T. At-
tila: Nyelv és irodalom. Válogatott tanulmányok, cikkek. V. 106-7.)

Vargacsere. A hn.-t Borovszky (i.m. 202) említi. Egykori erdőre utal, a hn.
előtagja feltehetően személynév, de lehet a vargák céhére való utalás is;
az utótag az erdőt alkotó fafajtákra utal. (59).

Vármegye-á rka . A földrajzi névelőtagja tenúsítja: a megyei hatóságok ké-
szítette mesterséges vízlevezető csatorna. Lásd még: Kanális. (7).ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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SZATMÁRNÉMETI TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI NEVEI

A Szamos folyó helyzetrajza Szatmárnémeti határában
1777-ben:

1: Gorzás lanka, 2: Magosmart, 3: Kis-Tajti, 4: Nagy-Tajti, 5: La-
torszeg, 6: Váczmány, 7: Borszeg, 8: Kőkert, 9: Nigerszeg, 10: Szi-
get, 11: Dinnyés-kert, 12: Szatmár, 13: Németi, 14: Két malomköz, 15:
Nagyposta-kert, 16: Nagy Berek, 17: Piros-Berek.

1847-ben:

20

1: Gorzás, 2: Fogás, 3: Gelényes, 4: Tajti-hát , 5: Nagy-Latorszeg, 6:
Nagy-Tajti, 7: Csernátszeg, 8: Kis-Tajti, 9: Latorszeg-alja, 10: Vácmány,

11: Borszeg, 12: Nagykőkert, 13: Kiskőkert, 14: Hostánc, 15: Nagyrét,
16: Sziget, 17: Dinnyés, 18: Gehenna, 19: Majorok, 20: Lókert, 21: Posta-
kert, 22: Piros-Berek, 23: Nagy-berek.
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1907-ben:

1: Gorzás, 2: Fogás, 3: Gelényes, 4: Tajti-hát, 5: Nagy-Latorszeg, 6:
Nagy-Tajti, 7: Kis-Tajti, 8: Latorszeg-alja, 9: Borszeg, 10: Nagykökert,
11: Kiskökert, 12:Hostánc, 13: Nagyrét, 14: Dinnyés- (kert), 15: Gye-
henna, 16:Szatmár-Németi, 17: Postakert, 18: Nagyberek, 19: Pirosbe-
rek.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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IRODALMI MŰFAJMEGNEVEZÉSEK MINT
ÉLETHELYZETEK,SORSHELYZETEK

LELKIÁLLAPOTOK JELÖLŐlyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

BÜKY BÉLA

1. Anyelvtudomány és a pszichológia kapcsolata a legkülönfélébb szin-
teken gazdag anyagot szolgáltat. Újabban a pszicholingvisztikának nevezett
diszeiplína különösen a mondatalkotás, a mondatfelfogás, adott tartalmakra
való emlékezés, bizonyos morfológiai kérdések pszichikus megalapozottsá-
gára mutatott rá. Maga a fonetika és a fonológia gazdag anyaggal szolgált
mindig a nyelv pszichikai vonatkozásainak dokumentálásában. A legutóbbi
időben például Vértes O. András írt gazdagon dokumentált dolgozatot az
érzelmi elszegényedés fonetikai jelenségeiről, ami egy a MN y- ben három rész-
ben publikált dolgoz at (MNy. LXXXII, 11-29,151-62,288-300) kis mérték-
ben bővitett változata (NytÉrt. 124.). Mint kettős megjelenésü írásmű -

igen helyesen - meglehetősen széles olvasóréteghez jutott el; nem beszélve
arról, hogy a témát a szerző még társasági felolvasásként is bemutatta.

2. Az előbb említett területek mellett - különösen akkor, ha a tör-
. téneti módszerre vagy a nyelvtörténeti adatközlésre gondolunk - kisebb
szerep jutott a lexikológiának. A történeti nyelvészet pedig számos ponton,
éppen talán leginkább a szókészlet leírása és etimológiai elemzése pontján,
kapcsolódhat a pszichológiahoz. Kitűnő észrevételei voltak a témát érintően
pl. T. Lovas Rózsának, Hexendorf Editnek, R. Hutás Magdolnának adott
szavak pszichikai vonatkozásairól, hogy csak néhány példát idézzek. Fabri-

eius Kovács Ferenc a szláv nyelvekre vonatkozóan nyújtott idevágó közlést.

Sajnos azonban egyes szorgalmas személyek munkássága sem szüntetheti
meg a megállapítás igazát: e téren még elég hiányosak a történetinyelvészet

eredményei. A nevezett téma kutatottságának szegényességét kívánnám az
alábbi kis adalékkal enyhíteni.

3. A metaforikus kifejezések alkalmazása - úgy tűnik - területenként,

és talán koronként is, más-más volumenű. A fonetikai műnyelv gazdag me-
taforikus szóanyagát Fónagy Iván (MNytTK. 179.sz.) elemezte. Nem nyel-
vészeti alapon, de mégis sok nyelvészeti vonatkozás említésével Győry János
annakidején utalt arra, hogy a szerelem térnakőrének szókincsében milyen
jelentős mértékben szerepel a középkori katonáskodás, hadviselés szóanyagá-

nak metaforikus felhasználása. A példákat gazdagon szaporíthatnánk. Saját
állításunk az, hogy a lelki állapotok, beállítottságok, élethelyzetek stb. meg-
nevezésében - egyes metaforikus mezők (pl. a térbeli elhelyezkedésből vett
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kifejezések, színnevek stb.) szerepén túl - meglepően magas az irodalmi

műnem- és müfajmegnevezésekből alkotott metafora.

4. AdatokZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4 .1 A műnemek és -formák megnevezései.ltt egyrészt azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApróza , ill. a vers, köl- .

teszet forma-megnevezésekről, másrészt az epika , dráma, líra műnem-meg-
nevezésekrőllehet szó. Az előbbieknekyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAújabb szaknyelvi szinonímái, mint a
kötött beszéd, kötetlen beszéd, valamint az epika és dráma szinonimái mint
az elbeszélő iroda lom és a színműiroda lom nem kerűlhettek bele adatbemu-

tatásunkba, mivel ezeknek nem találtuk idevágó metaforikus használatait.
4 .1 .1 A próza és származékai.

A szó első adata 'kötetlen folyóbeszéd' jelentéssei 1533-ból származik
(vö. TESz.), de átvitt értelmű használata 1809-ben Kazinczy leveleiben már
felbukkan 'hétköznapi, szépítés nélküli valóság' jelentéssei (vö. TESz.). Itt

azonban ez az' átvitt értelmű jelentés, még nem közvetlenül a lelkiállapotra.

hanem Kazinczy lelkiállapottal telített "óráira" vonatkozik, aki "leg prózább

óráimban" (Kazinczy: Lev. VI, 295) szöveget írja le idevágóan.
A 'hétköznapi, szépítés nélküli valóság élménye'. Ez a jelentés 1833-

ban fordul elő a próza esetében, mikoris Kovács Pál a lelked prózá ja (NSz.)
minősítést írja le. Összetételben ez már valamivel korábban előfordul, mi-
vel joggal feltehetjük, hogy a Ponori Thewrewk J. által használt 1830-ból
való prózaember 'hétköznapi, szépítés nélküli valóságra lelkileg beállított
ember'-t jelenti (NSz.).

próza i A nevezett jelentések ('hétköznapi, szépítés nélküli valóságot

tükröző'; 'hétköznapi, szépítés nélküli valóság élményét mutató') közül el-
sőként a próza i melléknév jelenik meg ilyenekkel. A másodikként említett,

számunkra elsődleges jelentés tíinik fel kronológiaílag elsőként: 1833 "a pol-

gári fűggetlenség próza i körei" megfogalmazásban (Széchenyi tollából), itt
ugyanis ezek a "körök" lélekben mutatják ezt a prózaiságot. Azok az adatok,

amelyek egy táj, egy vidék, egy irányzat prózaiságára utalnak, kronológiai-

lag csak későbbiek: 1843 "próza i irányú korunk (NSz.). Bizonyos idő eltelté-
vel néplélektani példák is feltűnnek: 1800 próza i fa j (NSz.). A fenti adatok
többnyire pejoratív értelműek, néha azonban melioratív jellegű használat is

előfordul: 1870 "Az értelemhez szóló előadás szabad menetű ... tehát próza i

(uo.).

próza ikus Az 1840- ben konkrét jelentés sei feltűnő melléknévi szárma-
zék (proza icus író) adatot jóval megelőzve elsőként a helyre, szituációra
vonatkozó minősítés tűník fel, tehát éppen ellenkező módon kronológiailag,

mint ahogy ezt a próza i származék esetében láttuk: 1812 "mikor prosa icus

világban vagyunk" (írja Kazinczy egy Szemere Pálhoz írt levélben; Kazinczy
levelezés V, 308). Meglepő azonban, hogy az NSz. szóanyaga olyan adatot
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nem is tartalmaz, ami kifejezett en lelkiállapotra vonatkozna azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAproza ikus
esetében, ilyesmi tehát, hogy *próza ikus lélek, *próza ikus felfogás nem ta-
lálható.

próza iság E származék 1833-ból adatolható konkrét jelentésű feltű-
nése után elsőként a szituáció, a helyzet hangulati töltése vonatkozásában
használatos: 1845/1911 "földi próza iság" minősítést alkalmazza Endrődi J.
Petőfi napjairól írva, egy évvel későbbi dátummal "vizivárosi próza iság" -ról
olvashatunk adatokat az NSz.-ben. A bennünket legközvetlenebbül érintő
jelentés: 'hétköznapi, szépítés nélküli valóság élménye; ezt tartalmazó lel-
kiállapot', megszemélyesítésként, népre vonatkoztatva, Petőfinél fordul elő
először: 1847/1956 ,,[az angol nép] a megtestesült ... ős próza iság" írja
a költő. (NSz.) Később tűnik csak fel e szó az egyén lelkiállapot ára utaló
használattal: 1877 "férjem a megtestesült próza iság és önzés volt" (uo.).

E jelentéskörhöz tartoznak a prozódia , prozodikus szavak is, ámde e sza-
vak esetében csak irodalmi, műnem-megnevezési használattal találkoztunk,
pszichikai metaforikus jelentésekkel nem.

A próza mint forma ellentéte - mint közismert - a vers. De sem e szó,
sem e szó származékai esetében, az imént említett két szakszó esetéhez ha-
sonlóan, témánkat, a pszichikus élménykört illető jelentéseket nem találunk.
Hasonló szerepű azonban a költői forma megnevezés.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4 .1 .2 A költő szó származékai és a költészet
4 .1 .2 .1 A költői forma , a költészet elavult szinonímája a költőbeszéd (vö.
1818: NSz.). Ennek pszichikai vonatkozású használatát nem leltük.
4.1.2.2 költői Jóllehet a költő 'versszerző' értelemben 1643-ban már meg-
van (vö. TESz költ 2 , a költői származék, legalalábbis átvitt értelemben,
csak 1814-ben tűnik fel: ekkor olvashatunk "költői nagyítás"-ról, ami 'költői
lelkiségből fakadó' túlzásra utal (NS~.). Egyéb szókapcsolatok is szép szám-
mal keletkeztek a költői melléknévvel. Ezek kőzőtt a költői egyrészt a 'költői
mesterségből fakadó; költőre jellemző' jelentésben áll. Ez a jelentés nem tar-
tozik témánkba. Egyes nyelvészek néha ide sorolnak olyan szókapcsolatokat
is, melyek nem feltétlenül ide tartoznak; a Petőfi-Szótár például a "költői
düh" szókapcsolatot sorolja ide (Petőfi-Szótár II. ), pedig itt az előtagnak
'emelkedett lelkiségből fakadó' stb. jelentése is lehet, tehát a jelentés nem
egyértelmű.
4 .1 .2 .2 .1 Átvitt és immár teljesen idevágó az 1835-ben aNagyszótárban
olvasható "költői lélek" kifejezés, ahol az 'érzelmekben és fantázia-élmé-
nyekben gazdag' jelentés szerepel, ugyanide tartozik az 1874-ben Eötvös
Józsefrőlleírt szövegrész, amiből megtudjuk, hogy ő "költői benyomása it"
a sétálások alatt gyüjtötte, érzékelte (NSz.), valószínűleg ide vonható az
1876-ból származó "költői suga lla t" kifejezés is.
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Egy további idevágó adat azt igazolja, hogy főnévként is állhat a szó
ilyen(féle) jelentésben: 1880-ból datálódik a következő költői rész: "Mit is
szülhetne az élet ...zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAköltöit? Az élet költőietlen koros" (uo.).
4.1.2.2.2 Egy újabb átvitt jelentés akkor keletkezik, ha a költői szó a 'ma-
gasszintű esztétikai érzéket tükröző' jelentésben áll. Nem vagyunk abban
teljesen biztosak, hogy az imént idézett adatot nem vonhatjuk-e ide vagy
ide is esetleg. A "költői szellem" kifejezésben, mivel a "szellem" szó nem
annyira az érzelmek és a fantázia-élmények területe, inkább már ez a so-
ron levő jelentés szerepel (1845/1951: NSz.). Ez a jelentés tűnik fel azonban
nagyrészt a később tárgyalandó költőiség fönévben is.
4.1.2.2.3 Végül egy eléggé jól elkülöníthető jelentés az 'ábrándos, álomvi-
lágban élő' jelentésárnyalat. Ez kűlőnős en akkor tartozik témakörünkbe, ha
pszichikai fogalmat jelentő főnév minősítéseként szerepel. A legjobb példa
azonban a jelentésre Petőfi Koros Hölgyéből (1843) idézhető, ahol a szó-
ban forgó szó határozóraggal ellátva jelentkezik: "egy húsz éves szerelmes
költőileg bámulná a hölgy ablakfüggönyeit (Petőfi Ősszes művei - a továb-
biakban PŐM - VI, 32). Elképzelhetőnek tartom, hogy a következő gúnyos
tartalmú szövegben is e jelentés pejoratív jellegű formája rejlik: 1868 "a sör-
házból jövén ... hazatért költői állapotban" (NSz.)
4.1.2.3 költőiség, költőiesség Az imént idézetteknél jóval! később jelentke-
zik a költőiség, ill. költőiesség szó, de ezeknek is a jelentésköre kissé egy-
síkú: 'magasröptűség'-et, 'minden szépért való lelkesedés'-t, 'ábrándosság,
a valóságtól való elszakadottság'-ot, valamint 'érzelemben, képzeletben való
gazdagság'-ot jelent; az irodalomtörténeti jelentés: 'a költészet követelmé-
nyeinek való megfelelés' (1800) jelentés mellett. Az imént említettek kőzőtt
harmadikként említett 'érzelemben, képzeletben való gazdagság' az ami leg-
közelebb áll kitüzött témánkhoz. Erre példa Petőfi "Első szerelem" c. költe-
ményének (1844) következő része: "A híi emlékezet. Meghozza ... szivembe
Első szerelmemet ... e prózai világban Nincs más költőiség" (PŐM 1: 105).
4.1.2.4. A költészet később tűnik fel (1830), de pszichés vonatkozása még
ennél is jóval későbbi. "Az a lány csupa költészet, csupa ábránd ... " írja
Gárdonyi 1907-ben (NSz.). Itt a jelentés 'lelkiekhez való vonzódás'. Azt,
amit a francia így fejez ki: c 'est de la poésie 'ez csak mese', erre jelentésa-
datot a költészet-tel kapcsolatban nem találtam.

5. Az eddigiekből azt a következtetést vonhatjuk le, hogya metafo-
rák igen gazdag' tárházára lelünk az irodalmi műnem-, míifaj- és műfor-

mamegnevezésekből alkotott és a pszichikai jelenségekre, ill. a szituáció-,
ill. sorshelyzetekre vonatkozó jelentések elkülöníthető rétegében. Hasonló
gazdagság korábban az állat nevekkel kapcsolatban jelentkezett, de ezek el-
sősorban a jellemre, karakterre vonatkozó metaforákhoz kapcsolódtak, és
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a szó-, ill. jelentésalkotás jóval primitívebb, népiesebb formáját képviselik.

Érdekes tény, hogy azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApróza és a költészet szembenállás poláris tagjai inkább
individuálpszichológiai, személyiséglélektani vonatkozásokat jelölnek, míg a

műnem- és müfajmegnevezések és származékaik (epika , dráma, dramatizá l,
líra , regény stb.) inkább a helyzetre, a szociálpszichológiailag valamilyen

módon érdekes környezetre utalnak jelentésükkel, metaforikus használatuk-
kal. Ez utóbbiak kronológiailag késöbb tünnek fel az előbbieknél, így pl. a

drámai szó 'nem szerencsés' jelentése csak 1908-ból adatolható (NSz.) és a
dramatizá l csak a XX. századból idézhető 'valamiből túl nagy ügyet csinál'

jelentésben. Ez utóbbiak bemutatására azonban majd más helyen kerítünk

sort.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 3 7



1 3 8 yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. , . . , ,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
TUDOMANYTORTENETIADALEKOKzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DEME LÁSZLÓ

Kutatói és oktatói minőségembem kartársam, 1921 őszi születésűek lé-
vén kortársam.Benkő Loránd életének e szomorúan örvendetes (s korántsem
örvendetesen szomorú) fordulója alkalmából - lehet bár, hogya mindket-
tőnkhöz illőbbnek tűnő magasröptű avagy mélyenszántó szakmai értekezés
helyett - hadd villantsam fel egymással több mint négy évtizede párhuza-
mosan futó (bár korántsem azonos ívelésü) pályánknak néhány olyan mozza-
natát, amely a tudomány történet számára egyébként homályban maradna,
s amelyeknek - bár főbb szereplöjük magam vagyok - mindegyikében van
bizonyos kettönket illető közös mozzanat.

A három adalék közös mottója az lehetne, amivel történész fiamat szok-
tam bosszantani, idestova két évtized óta. Hogy tudniillik a történelemírás-
nak egyetlen alapelve van: "Ezentúl minden másképp - volt". Ám ez a
bizonyos "ezentúl" itt nem "most" van, hanem 1949 őszén volt, illetőleg
1951 tavaszán, amikor az MDP Karolina úti pártfőiskolájáról, majd utána
magából az MDP-böl is kizártak, mint afféle "befurakodott elemet". Akkor
kezdődött azaz "ezentúl", amiről talán nem közömbös megvilágítani a tu-
dománytörténet számára, hogy a hozzá kapcsolódott "másképp" hogyan is
volt "azelőtt".

1. A N y e lv t u d o m á n y i I n t é z e t e l ö t ö r t é n e t é h e z

A negyedszázados intézeti jubileum ülésszakát bevezető előadásában az
akkori igazgató, Hajdú Péter, az alapítás körülményeiről és előzményeiről el-
várható jelzéseket ezzel hárította el: "a Nyelvtudományi Intézet munkájáról,
valamint az Intézet történetéről hiteles, objektív képet rajzoltak a huszadik
évforduló alkalmából Tamás Lajos és Király Péter (ANyIOK 27: 197-212),
ill. Balázs János (MNy. 65: 385-391), de egyéb alkalom adtán a közelmúlt-
ban mások is (pl. Imre Samu: NytudÉrt. 58.sz. 21-27)". (Az MTA Nyelv-
tudományi Intézete megalapításának huszonötödik évfordulóján szervezett
tudományos ülésszak előadásai. Különnyomat a Nyelvtudományi Közlemé-
nyek 77. kötetének 2. számából. 1975.5. lap.)

A Hajdútól idézett helyeken valóban sok mindent megtalálunk az Inté-
zet történetéről. Ám keletkezéséről nagyjából csupán azt, amit az imént idé-
zett ülésszak megnyitójában Köpeczi Béla, akkor akadémiai főtitkárhelyet-

tes, ekként summázott: ,,1949-ben minisztertanácsi határozat hívta életre a
Nyelvtudományi Intézetet". - Nos: az intézményt valójában nem a minisz-
tertanácsi határozat "hívta életre"; az csak szentesítette és minisztériumi
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felügyelet alá helyezte az akkorra már megszervezett és nagy lendülettel
műkődő munkacsoportot. (Az Intézet később, az akadémiai reform után ke-
rült át, az elsők égyikeként, az MTA kutatóintézeteinek hálózatába.)

Előtörténetéről röviden ennyit: Az akkori dékánnak, Eckhardt Sándor-
nak kezdeményezésére a budapesti bölcsészkar néhány tanszékvezető pro-
fesszora 1939-ben megalakított egy - tanszékektől független - interstu-
diális kutatócsoportot, ezzel az elnevezéssel: "A Királyi Magyar Pázmány
Péter Tudományegyetem Magyarságtudományi Intézete". Azzal, hogy 1941
őszén - a településtörténész Máksay Ferenc mellé - gyakornokként oda
került "Lőrincze Lajos gyakorló tanárjelölt és Deme László bölcsészettan-
hallgató" , s nem sokkal később oda kapott beosztást "Szabó Dénes egy. pro-
szemináriumi előadó, gimnáziumi tanár", az új intézmény munkájában fel-
erősödtek a nyelvjáráskutatásra irányuló törekvések. Ez a hármas készítette
elő egyebek között az "Első magyar népnyelvkutató értekezlet" programját,
mely "dr. Németh Gyula egy. ny. r. tanár, a Magyarságtudomanyi Intézet.
ügyvezető igazgatója", továbbá "dr. Pais Dezső egy. ny. r. tanár, a Magyar-
ságtudományi Intézet népnyelvkutató munkájának vezető szaktanára" el-
nökletével 1941. október 14-15-én zajlott le, s - bevonva az ország magyar
nyelvészeti tanszékvezetőit és szétszórtan műkődő egyéb népnyelvkutatóit
- hosszú távú, részletes koordináló programot dolgozott ki a nyelvjárási
gyüjtés és feldolgozás fellendítésére. (Lásd: A Magyarságtudományi Intézet
Évkönyve 1941-42. Budapest, 1942; az idézett személyi vonatkozású adatok
a 4., ill. a 3. lapon; a kutatási tervre vonatkozó határozat a 3-38. lapon.)

Müködésének kerek egy évtizede alatt a Magyarságtudományi Intézet
a magyar nyelvészeti kutatás több ágának - s a kutatásszervezés nem egy
területének - központjává fejlődött. Lőrineze Lajos néhány évre Pápán
vállalt tanárságot; de a közösség kiegészült a katonai szolgálat, illetőleg a
háborús események miatt némileg később érkezett Mikesy Sándorral, majd
Benkő Loránddal. Érdemes volna az Intézetnek ezt az - 1949-ig tartó -
korszakát feldolgozni: a csekély létszámú munkatársi gárda nemcsak kutatói,
hanem kiadói tevékenységében is hatalmasat produkált; s máig maradandót.

Ám a "fordulat éve" után a Magyarságtudomanyi Intézet nevének
egyre rosszabb akusztikája támadt, bár tevékenységének tartalmi része el-
len aligha lehetett kifogás. Mentendő a menthetőt, az akkor minisztériumi
előadóként műkődő Klaniczay Tiborral olyan megoldást igyekeztünk találni,
amely lehetövé tette a "megőrizve megszüntetést". Az eredmény a kővetkező
két minisztériumi leirat lett. (Hasonmást nem tudok közölni: a papírjuk úgy
megsárgult azóta, negyven év alatt, hogy csak valami gyászosan szürke má-
solatot lehet csinálni róluk. Aki hiszi, hiszi; aki nem, annak magánirattá-
ramban megmutathatom.)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Az egyik:

Vallás és Közoktatásügyi

Minisztérium

Budapest V. Hold u. 16.

Telefon: 129-430

214.543/1949.VI.l.szám

Adjunktus Urat megbizom a Magyarságtudományi Intézet lik-

vidálásával kapcsolatos feladatok elvégzésével, a Magyarság-

tudományi Intézetben teljesitett szolgálata alól felmentem

és további szolgálattételre a Keleteurópai Tudományos Inté-

zet nyelvtudományi munkaközösségéhez osztom be. Felhivom,

hogy a Keleteurópai Tudományos Intézet elnökénél szolgálat-

tételre haladéktalanul jelentkezzék.

,trtesitem azonban, hogy heti 3 óra önálló egyetemi el8a-

dást, ill. heti 6 óra proszemináriumot vagy nyelvgyakorlatot

uj szolgálati helyének ellenére is az egyetem bölcsészkarán

külön dijazás nélkül tartani köteles.

Kör-

pecsét

Dr. Deme László urnak

egyetemi adjunktus

Budapest

Tolnai Gábor

/dr. Tolnai Gábor/

miniszteri osztályf8nök

A másik ugyanaznap kelt, de az előbbinél lényegesen rövidebb. Mind-
össze ennyi:

Vallás és Közoktatásügyi

Minisztérium

Budapest V. Hold u. 16.

Telefon: 129-430

214.544/1949.VI.2.szám

Adjunktus Urat megbizom a Keleteurópai Tudományos Intézet

keretén belül létesül8 nyelvtudományi munkaközösség vezetésé-

vel. Felhivom, hogy a nyelvtudományi munkaközösséget 1949.

március 12-ig szervezze meg és err811949. március l5-ig hoz-

zám jelentést terjesszen fel.

Budapest, 1949. március 9-én. A miniszter rendeletéb81:

Kör-

pecsét

Dr. Deme László urnak

egyetemi adjunktus

Budapest

Tolnai Gábor

/dr. Tolnai Gábor/

miniszteri osztályf8nök

140



TUDOMÁNYTÖRTÉNETIADALÉKOKzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az alig néhány napos időközőkből (megbízás kelte: március 9., teljesítési
határidő: március 12., jelentési határidő: március 15.) alighanem sejthető: az
átszervezési procedúra a megbízással nem elkezdődött, csak legalizálódott.
A Keleteurópai Tudományos Intézet akkori elnöke, Bibó István, szeretettel
fogadott bennünket. (Öt és intézetét nem sokkal később érte el az a sors, ami
bennünket korábban, engem későbben. Ennek az "átszervezésnek" folytán
született meg a Kőpeczi Béla említette minisztertanácsi határozat.)

Az új munkaközösségbe sikerült visszahívnunk az akkor ismét Buda-
pesten, keretintézményünk egy másik intézetében dolgozó Lőrineze Lajost,
majd másokat is bekapcsolni a munkába, egyre nagyobb számban. Engem

. az év ő,szén, mint említettem, kizártak a pártfőiskoláról; így a munkakö-
zösség vezetéséről (az akkor szokásos rövid úton: szóbeli kőzléssel ) leváltot-
tak; s eltiltottak a megbízólevélben számomra előírt egyetemi oktatástói is .

. Nagyjából egy évig függőben maradt: lehetek-e rendszeresített munkatársa
az általam alapított intézménynek; addig havidíjon tengődtem. S hogy ne
érezzem magam egyedül: ilyen helyzetben tartották (az 1948. évi pártfelül-
vizsgálat során kizárt) Benkő Lorándot is. Rövid idő után ő (majd Szabó
Dénes is) Pais Dezső invitálására visszament az egyetemi tanszékre. Magam
kerek húsz évig, 1969-ig maradtam az Intézetben, de sosem vittem főmun-
katársnál magasabbra.

Az előzményeket pedig tanácsos volt sürgősen elfelejteni. S bizony még
1954-ben is személyes becsület és bátorság kellett Bárczi Gézának ahhoz,
hogy írásba- sőt nyomtatásba - adja ezeket a dokumentum értékű rész-
leteket: "Ugyanez év (ti. 1949 - D. L.) márciusában ... a Keleteurópai Inté"
zet egyik osztályaként megalakult a Nyelvtudományi Munkaközösség Deme
László vezetésével, Benkő Loránd, Kálmán Béla, Lőrineze Lajos, Sulán Béla
és Szabó Dénes munkatársakkal" (A magyar nyelvatlasz munkamódszere.
Szerk.: Bárczi Géza. 1955; az idézet tőle mint szerzőtől a 25. lapról).

Hát ennyiben lett akkor, s volt azóta is - "másképp".ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 . A z e l s ö ö t é v e s n y e l v t u d o m á n y i t e r v h á t t e r é r ö l

"A magyar és finnugor nyelvtudomány ötéves terve" címen megjelent
közlemény (MNy. 45: 97-100) rövid bevezetőjében egyebek közt ezt olvas-
suk: "Az ötéves nyelvtudományi terv vázlatát ... a Magyar Tudományos
Tanács keretén belül műkődő élvonalbeli nyelvészekből álló szakbizottság
készítette, előzetesen megállapított alapelvek és a beérkező egyéni tervek
alapján" (i. h. 97). - E "kollektív jellegnek" megfelelően megnevezetlenül
maradt mind a bevezető, mind a tervvázlat végén a szerző vagy szerzői

közösség.
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A Nyelvtudományi Intézetnek imént már 'emlegetett jubileumi ülésén
(tehát 1974-ben) tehettem csak néhány szerény megjegyzést az összeállí-
tás geneziséröl, illetöleg a vele kapcslatos felelösségemről; részleteket idézve
"ab ból a (személyi körülmények folytán végül is kézirat ban rekedt) társasági
közgyűlési előadásból. amelyet 1949 júniusában tartottam, mint az intézet
standardizálódását előkészítő és az ötéves tervet kidolgozó nyelvtudományi
munkaközösségnek (s az e munkát támogató országos kommunista nyelvész-
aktívának) vezetője, s egyben a frissen átszervezett Magyar Nyelvtudományi
Társaság titkára" (az írásom elején említett Kűlőnnyomat 105. lapján, jel-
lemző módon csak hozzászólásként Szépe Györgynek Az alkalmazott nyelvé-
szet néhány kérdése című előadásához); elismerve - nem is először -, hogy
"Ötévesnek ez a terv irreális volt"; de 'hangoztatva, hogy a terv "nemcsak
tematikusan vállalta az új korszak feladatait, hanem tudatos volt benne az
-alkalmazás-, azaz a társadalmi hasznosság szándéka is" (uo.).

Mindebből talán kiviláglik az utókor számára, de foglaljuk szavakba
is: az ötéves terv bevezetőjében szerényen emlegetett "előzetesen megállapí-
tott alapelvek" az akkori párttagok tanácskozó testületétől eredtek; s abban,
hogy - mint visszatekintésemből idéztem fentebb - bevezető előadásom
"végül is kéziratban rekedt", azok a "személyi körülmények" játszották a fő
szerepet, amelyeket pártbeli helyzetem megváltozásáról jeleztem korábban,
s amelyeknek folytán a Magyar Nyelv 1949. szeptemberi számának impri-
málásakor már "minden másképp - volt".

A tervben vállalt munkálatok megindultak, köztűk a nyelvatlaszé is;
de 1951-töl 1958-ig én - mint "kizárt párttag" - nem vehettem részt a
helyszíni gyűjtésben, minthogy abban az időben ez "politikailag kényes fel-
adatnak" számított (s ezt, akkori igazgatónk szerint, azért is be kellett lát-
nom, mert "politikailag jó érzékű" egyén vagyok, hiszen a falura indulőknak

magam szerveztem parasztpolitikai tájékoztató tanfolyamot , még 1949 késő
őszén). - Így hát évekig az intézetben üldögélve írogat tam munkatérképre
a helyszínen gyűjtő kollégák adatait, - köztük Benkő Lorándéit is. Nem
mondom: ahhoz is jól jött a szakértelem; s ők legalább több időt tölthet-
tek a terepen; - ami a padlások söprettetésének és egyéb rázkódtatásoknak
időszakában korántsem volt valamiféle népszórakozásnak tekinthető feladat.

3. A gimnáziumi nyelvtankönyv történetéhez

Évjelzés nélkül, de a hátulsó impresszum tanúsága szerint (256. lap)
1951-ben jelent meg a "Magyar nyelvtan a gimnáziumok I-IV. osztálya szá-
mára". Belső címlapjának verzóján ez áll: "Ez a könyv a Közoktatásügyi
Minisztérium nevelésügyi főosztályának irányításával készült - Benkő Lo-
ránd, Kálmán Béla munkája - Az anyaggyűjtésben részt vett Deme László,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Kerékgyártó Imre". A kiadvány jó néhány évig forgalomban volt, s a köztu-
datba "Benkö-Kálmán" (egyes emlegetői szerint olykor "Kálmán-Benkő")
becenéven volt közismert.

Ám itt is érvényesült az "ezentúl minden másképp volt" elve; s az "ezen-
túl" itt sem most kezdődőtt , hanem néhány hónappal a könyv megjelenése
előtt.

A tankönyv elkészítésére a megbízást még 1949-ben adta ki, nem is a
minisztérium, hanem az ONI, az Országos Neveléstudományi Intézet, mely
Mérei Ferenc vezetésével akkoriban a tankönyvügyeket gondozta. A munká-
lat ideológiai irányítójául Trencsényi- Waldapfel Imrét jelölték ki (azidőtájt
vagy nem sokkal később minisztériumi főosztályvezető volt), kidolgozására
én kaptam megbízást. Nem előzmények nélkül: ezt a bizalmat azzal sze-
reztem meg, hogy szerzője voltam a "Magyar kőnyv az általános iskolák
8. osztálya számára" címü tankönyv nyelvtani részének (irodalomtörténeti
anyagát Király István és Szabolcsi Miklós állította össze), amely az "Álta-
lános iskolai tankönyvek" sorozatban 1948-ban került forgalomba.

Sokirányú lekötöttségem miatt segítőtársat kellett keresnem. S mivel
már akkor a (szövegrésznek-szövegelemnek tekintendő) mondat kérdése iz-
gatott jobban (lásd a tankönyv 6. lapján), a hangtani és szót ani rész elké-
szítésére Benkő Lorándot kértem fel. Saját penzumunkat önállóan, de egy-
máséval - és egymással - jól összehangolva dolgoztuk fel. Hogy nyelvi
példáink túlnyomó részét Vörösmarty, Petőfi, Arany, Ady, Mikszáth, József
Attila, Tóth Árpád, Móricz Zsigmond, Veres Péter, Illyés Gyula műveiből

meríthettük - az újabb írók kőzül sem zárva ki néhány nemesebb tollút -,
az némi makacskodással, de elérhető volt; s hogy mellettük Sztálin, Rákosi,
Gerő és az Alkotmány is forrásul szolgált, és jó néhány "köznyelvi" példá-
nak aktuálisan "átpolitizált" a tartalma, az a korszellem nek és a felsőbb
irányí tásnak elháríthatatlan együ ttes hatása volt.

Kettőnk közül egyik sem bírván hosszabb kőzoktatási tapasztalattal,
a feladatok kijelölésében és megfogalmazásában Kálmán Bélától és Kerék-
gyártó Imrétől kértünk segítséget.

Ám mire a kézirat elkészült, 1951 elejére, bekövetkeztek az előbb már
említett "személyi körülmények". S nemcsak én kerültem feketelistára, ha-
nem (miként korábban a Keleteurópai Tudományos Intézet), a tankönyvün-
ket gondozó ONI is. S az illetékessé vált minisztériumi főosztály a bukóban
levő intézmény bukott szerzőjének művét nem merte átvenni. Veszélybe ke-
rült hát a kész mű megjelentetése. - A problémát - javaslatomra - az
oldotta meg, hogy Kálmán Béla vállalta a "helycserét" a belső címoldalon.
Így ő került társszerzőként Benkő Loránd mellé. Abba, hogy "az anyaggyűj-
tésben részt vettem", a minisztérium beletörődött.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Tudomány történeti szempontból azért érdemes ezt feltárni, mert a tan-
könyv bevezető (3-11) és mondattani (133-215) része csírájában tartal-
mazza a későbbi munkáimban részletesebben kifejtett, majd rendszerezéssé
kerekített funkcionális szemléletnek az elemeit: a társadalmiságra, a gon-
dolkodással való szoros kapcsolatra, a kommunikatív szerepre, a beszéd-,
illetőleg szövegközpontúságra való utalásokat, amelyeknek a rendszerszerű-
ség és a szerkesztett ség nem fólérendeltje, hanem csupán szolgálója. (VÖ.:
A nyelvről- felnőtteknek. Gondolat, 1966; Az általános nyelvészet alapjai.
Madách, 1969, hazai kiadásban: A beszéd és a nyelv. Tankőnyvkiadó, 1976;
Mondatszerkezeti sajátságok gyakorisági vizsgálata. Akadémiai Kiadó, 1970;
kisebb cikkek folyóiratok ban és tanulmánygyűjteményekben folyamatosan.)

E tankönyvnek - főleg mondattani részének - alapján jó néhány évig
tanítottam még a Színművészeti Főiskolán - akkor így hívták - a színész és
a rendező szakos növendékeket (főigazgatóját, Hont Ferencet, politikai "le-
bukásom" nem zavarta); s ez a magvában már itt is jelentkező szővegszem-
léletnek továbbmélyítésére serkentett. "Kiegészítő megjegyzések a Magyar
nyelvtan a gimnáziumok I-IV. osztálya számára c. nyelvtankönyvhöz" elne-
vezéssel sokszorosított jegyzet et készítettem (első kiadása az 1951/52. tan-
évre; a továbbiakban a némileg bővitett kővetkező tanévi változatból idézek;

az 1. félévnek 1-16., a'Il.-nak 1-34. lapnyi anyagából).
A nyelvtantanulás céljáról és fontosságáról a tankönyvben foglaltakhoz

ezt fűzt em hozzá:

A beszéd, a nyelv alapvető eszköze a színészi munkának. A színésznek
első feladata a szöveggel szemben, hogy az ott készen kapott gondolatokat úgy
megértse, hogy azután mint sajátjait, híven tolmácsoIni tudja. Ha meg klasszi-
kus szöveggel kerül szembe: meg kell értenie elavult szavait, régies szerkezeteit
is. Mindez akkor sikerülhet csak, ha a sZÍnész mesterségének alapeszközét, a
nyelvet, a legalaposabban ismeri és a lehető legnagyobb biztonsággal bírja.
Nyelvhasználatának tehát tudatosnak kell lennie, illetőleg szükséges, hogya
spontán nyelvhasználat tényei legalább alkalomszerüen, a kritikus esetekben
tudatosíthatók legyenek benne. - A rendezők, akik a sZÍnész instruktorai és
kétségeiben segítőtársai, el kell hogy érjék a nyelvi kultúrának legalább a szí-
nészekével azonos fokát. De van ezen túlmenő feladat is: a rendezőknek, a
dramaturgokkal közösen, feladatává válhat, hogy az írók szövegeit olykor meg-
bírálják, sőt át is javítsák, esetleg régi szövegeket modernizáljanak stb. Az ő

munkájuk tehát a színészekének lényegében passzív és reproduktív feladatai-
val szemben e vc.natkoaásban aktív, alkotó nyelvi munka. A rendezőnek és a
dramaturgnak félig írónak, illetőleg stílusérzékét tekintve, olykor többnek mint
írónak kell lennie. (i. m. 1.)

Amit a. tankönyvben a szakirányító és a lektor csak sejtetni engedett -
hogy az állítmány csak mondatszinten állhat, a jelző csak mondatszint alatt,
a tárgy, ahatározó és az alany viszont mindkét mélységfokozatban (elemzés-
minta a 166., további megjegyzések a 167-71. majd a 173-74. lapon), azt a
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kiegészítő jegyzetben kedvemre kifejthettem. Ezt a példamondatot: "A ha-
lálra fáradt fiú levette sajgó lábáról az ujjait szorító cipőt" így elemeztem:

Itt az állítmány:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlevette, az alany: a ha lá lra fá radt fiú; határozó: sa jgó

lábáról; tárgy: az ujja it szor ító cipőt. Tehát nem egyszerüen a fiúról beszélek,
hanem a a ha lá lra fá radt fiúról ... Az ilyen több szóból álló, de egyetlen mon-
datrészt alkotó szócsoportot általábanZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z e r k e z e t n e k nevezzük. (Az 1. félévi
jegyzet ll. lapján).

Ez a tankönyvben felvillanó, s a jegyzetben továbbfejlesztett szemlélet-
mód teljesedett ki később "Szinteződés és tömbösödés az egyszerű mondat-
ban" címen (Nyr. 90: 275-87). - Embrionális formában benne maradhatott
ennek a szemléletnek némi nyoma a tankönyvnek abban a részében is, amely
a többszörösen összetett mondatokról szól. A "Mikor kinéztem a vonat ab-
lakából, hogy még egyszer búcsút vehessek, már eltűnt a szemem elől" pél-
damondat grafikus képletében az időhatározói mellékmondat az alárendelés
első mélységszintjén, annak célhatározói mellékmondat a - "másodrendű
mellékmondat" elnevezéssel - az alárendelés második mélységszintjén áll,
mint amelyeknek együttese rendelődik a főmondat alá, hiszen itt "a mellék-
mondat maga is alárendelő összetétel" (a tankönyv 198-99. lapján). - A
főiskolai jegyzetben ez ilyen kifejtést kapott:

A mondatszövedékek rendszerint nem közvetlenül tagmondatokra bont-
hatók, hanem több mondatot átfogó úgynevezett értelmi egységekre. (Most
szúrom be: ez a megnevezés a későbbi "tömb" fogalmat' takarja.) ... Ez a
mondatszövedék három értelmi egységre bomlik: 1. "Nézegeti a paszujindát,
ami most virágzik"; II. "a tököt saccolja, ami már szépen fut"; Ill. "nem lehet
mondani, hogy nem törődik velük" a kapcsolatos viszony nem a második
és a harmadik tagmondat közt van, még csak nem is az első és a harma-
dik tagmondat között, hanem kimondott.an az első értelmi egység (vagyis az
első és a második tagmondat együtt) van kapcsolatos .viszonyban a második
értelmi egységgel (azaz a harmadik és a negyedik tagmondattal együttesen).
(A II. félévi jegyzet 2-3. lapján.) .

Nérni terminológiai korrekcióval nem nehéz ráismerni arra a szemlé-

letre és módszerre, amelyet később "Szintezödés és tömbösödés az összetett
mondatban" címenrészleteztern (Nyr. 90: 392-404), ugyancsak a "Mondat-
szerkezeti sajátosságok gyakorisági vizsgálata"yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcímű könyvem megalapozó
elözményekén t.

Máig is hálás vagyok Kálmán Bélának, hogy akkor - a megjelentet-
hetőség érdekében - vállalta a "keresztapaságot" , mégpedig anélkül, hogy
az akkor már kész anyaghoz hozzá akart volna nyúlni. - De ma már talán
eljött az ideje, hogy felmentsem őt (és magamat) az akkor megfogadott és
hosszú ideig érvényesített titoktartási kötelezettség alól. Ma még - bár ki
ilyen, ki olyan egészséggel - mindketten élünk. S él az elmondott adalékok
mindhárom részletének koronatanúja: Benkö Loránd.

S éljen is még, hosszan és eredményesen!
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"KELL LENNI VALAHOL EGY ÖSHAZÁNAK"

(V ÁCZI MIHÁLY)

DOMOKOS PÉTER

A "kik vagyunk, honnan jöttünk, miféle nyelvet beszélünk?" már-már
gyötrő kérdéssé nyomatékosult a magyarság tudatában a honfoglalást követő
évszázadokban; de Európa népei számára is kérdésessé vált itteni megjelené-
sük kezdetétől- többes szám harmadik személyben ("kik, mifélék ezek?").
A válasz - először - az elveszett őskrónikában fogalmazódhatott meg
(esetleg valamely nyugati forrástól ihletve, kiegészülve talán némi saját szó-
beli hagyománnyal): a Kárpát-medencében letelepedett nép Attila örököse, a
hunok leszármazottja, de lehet Szkítiából idekeveredett "szittya" származék
vagy avar maradék is. A nyelv hovatartozására már nehezebb volt magyárá-
zatot találni. Itt viszont az Ószövetség (is) segített, mikor a héber rokonság
gondolata felmerült. llyképp - viszonylag korán kialakuló - őstörténet ké-
pünk kezdett beépülni a kőztudatba, az Írásbelibe is, a szóbelibe is. Idővel
magába ölelte a teljes Keletet (" Turánig" , Japánig), valamint a múlt nagy
nyelveit is a sumertől a latinig (és tovább). Sajnos, persze, mindez nem
bizonyult igaznak. Gondolták ezt egyébként már a korai időkben is egyes
honfitársaink (IV. Béla Juliánust küldte a Keleten maradt magyarok fölke-
resésére, Mátyás királynak is voltak hasonló szándékai); különféle európai
országok tudósai, utazói szintén gyanítani kezdték éles szemű megfigyeléseik
alapján s jó fülük re hallgatva, hogy az oly igen "egzotikus magyarok" alig-
hanem inkább Európa, Eurázsia északi, ill. észak-keleti népeivel, nyelveivel
hozhatók rokoni kapcsolatba.

Az elmondottak - rendkívül elnagyolt módon - voltaképpen tudo-
mánytörténeti alaptételek, dokumentáció nélkül. Mégsem tekinthető ez a
problematika pusztán a tudomány belügyének, mert mindig is élénken fog-
lalkoztatta a közvéleményt, a kezdetektől napjainkig valamilyen formában
irodalmunkban is jelen van; témaként, motívumként, ihletőként jelentkezik
krónikairóinktól mai kőltőinkig számos alkotó életművében. Ez a jelenlét
azonban éppolyan ambivalens, miként egész őstörténetünk~ Akárcsak a szak-
tudományban, a szépirodalomban is két szélső pólus között - igen széles
skálán - jelenik meg múltunk, rokonságunk, a képletes inga az álom és
az igazság között leng a mesés Szkítia és a fagyos Lappónia között. E sző-
vegekben megragadható, olvasható tényanyag mindig is rendelkezésére állt
volna a tudománynak, az érdeklődőnek, rendkívül színes, változatos anto-
lógiául kinálkozva, kiaknázására, értelmezésére azonban nem akadt vállal-
kozó. Pontosabban: mazsolázásra találunk példát, azaz idézetek céltudatos
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összekeresgélésére valamely részigazság igazolása végett. Éppen ezért több-
nyire csak törmelékek, sorok kerülhettek szemlink elé, szőveg- és életmü
összefüggésből kiragadva. llyképp próbálták hosszú időn át igazolni például
a magyar irodalom finnugor ellenességét Barcsay Ábrahám gyakran citált
fragmentumával:

Sajnovics jármától ójjük nemzetünket,
Ki Lappóniából hurcolja nyelvünket ...

Hasonlóképp tekintélyes bizonyító erejü érvként zendül meg újra és újra
a hun-magyar azonosság teóriajának igazolására Arany János szépséges el-
beszélő költeménye, a "Buda halála", benne a mindenkitől jól ismert stró-
fával:

Vadat űzni feljövének
Hős fiai szép Enéhnek
Hunor s Magyar, két dalia,
Két egytestvér, Ménrót fia ...

A feltüntetett formában azonban egyik állítás sem bizonyító erejű. Bar-
csay állítása egy hosszabb versből való, amelyben bizonyos korai pánszláv
tőrekvések ellen tiltakozik, ilyképp és ezért határolódik eli777-ben az ak-
koriban egészen friss keletű (1770) finnugor tanítástól. S az sem igaz, hogy
éppen az ő kifakadása tántorította volna el Sajnovicsot a további finnugor
kutatásoktóI. A jeles csillagász - matematikus ~ nyelvész nem is ismer-
hette felvilágosult testőrírónk költeményét, amely csak kevéssel Sajnovics
halála előtt látott napvilágot. - Önmagukban véve Arany János szavai
sem perdöntőek. Noha filológiailag is kimutatható, hogy kőltői életművé-
ben a hun-szittya hagyományok hűséges őrzője (öntudatlanul is két nagy
romantikus álmodozó, a történész Horvát István, a kőltő Vörösmarty őrő-
köse), de több oldalon át lehetne idézni akadémiai főtitkári, ill. szerkesztői
jelentéseit, jegyzeteit, amelyekben viszont a finnugor tanítások kiváló isme-
rőjének bizonyul. Szívében hun, eszével finnugor - összegezhető életművé-
nek tanulsága.Röpke két példa ez, távolról sem érintve valamennyi fontos
összefüggést.

Az őstőrténetiinket és nyelvrokonságunk kutatásának történetét illető
hivatalos tanítás eddigi rendje, kronológiája egyebekben sem állja már a
szigorúbb vizsgálódások próbáját. Miért? Először: Sajnovics alapvetőnek
tartott munkáját pl. éppen 23 évvel előzte meg Torkos József győri lel-
kész szintén latin nyelvű munkája. 1747-ben jelent meg "az oroszországiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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magyarok" -ról (azaz a finnugor népekről) szóló gazdag tartalmú" Földrajz-
történeti leírása". Másodszor: Sajnovics majd Gyarmathi (1799) megha-
tározónak tartható műveit követően több neves tudós munkáit megelőzve
1844-ben jelent meg magyar nyelven az első igényes összefoglalás a finnugor
népekről. Kállay Ferenc "Finn-magyar nyelv"yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcímű tömör szintézisévei Re-
guly Antal híres vállalkozásához, utazásához, majd érvényesüléséhez kívánt
támogatást nyújtani. Ezek a szerzők gyakran még a szakemberek számára
is ismeretlenek, noha ugyancsak rászolgálnának valamennyiünk figyelmére.
Torkos József adatainak túlnyomó többségét a cári fogságba került svéd
Strahlenberg kapitány híres könyvéből merítette, de elsőként tette közzé a
rejtélyes Turkolly Sámuel úti beszámolóját a rokonok földjén tett látogatá-
sáról. Turkolly Rákóczi katonája volt, majd Oroszországba emigrált, sa cári
hadseregben teljesített szelgálatot. Bizonyos értelemben Juliánus utódának,
Reguly elődének mondható. - Kállay Kölcseynek iskolatársa és közeli ba-
rátja volt Debrecenben. 1832-től a Magyar Tudományos Akadémia tagja
s egyik legszorgalmasabb munkatársa. Ismeri kora teljes finnugor szakíro-
dalmát, s cikkek sorában igyekszik a tudós és a művelt közönséget megis-
mertetni a magyar őstörténetkutatás friss eredményeivel. Akár egyiküktől,
akár másikuktói szálak sokasága vezet visszafele is az időben, felénk is, s
e szálak vagy szervesen kötődnek vagy legalább irányt mutatnak nemzeti
tudományunk és irodalmunk szárnos jeles személyiségéhez. De nem mellő-
zendők nemzetközi kapcsolataik, ismereteik sem. Sem térben, sem időben
nem elszigetelt személyiség tehát egyikőjük sem.

1872-ben Budenz József vezetésével a budapesti egyetemen megalakul
a világ legelső finnugor tanszéke. Ezt akár Lappónia győzelmének is felfog-
hatnők Szkítia felett, miként bizonyos tekintetben meghatározó eredmény is
- nyelvünk eredetét illetően. Östörténetünk azonban jóval több és összetet-
tebb kérdésnyaláb a nyelv ügyénél, nem szólva arról, hogya megnyugtatóan
elintézettnek vélt nyelvszármaztatást sem fogadta el jeles tudósainknak egy
jelentős hányada. Rendkívüli hevességgel tört ki ezért a múlt század nyolcva-
nas éveiben az ún. ugor-török háború, amely aztán ismét kiújult századunk
húszas-harmineas éveiben, majd az ötvenes évek elején lezajlott az ugyan-
csak hírhedett őstörténeti vita. Teljesen leegyszerűsítve a dolgokat volta-
képpen Szkitia és Lappónia ütközött meg e kíméletlen (s voltaképp még
napjainkban is fel-felújuló diszkussziókban. A szittya táborban ott tolong
egész Kelet, s bár a nyelvrokonság kérdésében Lappónia bizton tartja had-
állásait, az ellenszenvet kiváltó halzsírszag igaztalan vádját az érdekeltek
köre nem tudta elhárítani.

Költőink és íróink akárcsak a múlt ban, a későbbi időkben is érzékelték,
sejtették, tudták, hogy őstörténetünknek csupán része a nyelv eredete. Ha
ezt többnyire el is fogadták (Ady, Zempléni Árpád, Kosztolányi, Juhász
Gyula, József Attila, Gulyás Pál, Áprily Lajos, Jékely Zoltán és mások,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ezt igazolja költészetünk finn ugor vonulata, kalevalás, ill. vogulos-osztjákos
verseik), népünk, egykori müveltségük, nyelvünk egyéb komponenseiről sem
felejtkeztek meg. Megemlíthetők itt Bartók és Kodály is, valamint Szabó
Dezső, Kodolányi János, Várkonyi Nándor, Németh László, Weöres Sándor
és mások. Ez az "egyéb" a Szkitia szóba tömöríthető.

Ösztöneik aligha csalnak, hisz nagy baj lenne, ha az inga nem lenne ál-
landó mozgásban, amely létfeltétele a tudomány fejlődésének és az irodalom
dinamikájanak. Múltunk, eredetünk összetettségét két, a kőzelmúltban eltá-
vozott nagy költőnk életmüvéből vett idézetek is igazolhatják. lllyés Gyula
finnugor ismeretei imponálóak, vitathatatlanok. De népünk őstörténetét il-
letően nem tették egyoldalúvá:

Hol a vásár, ott a vásár,

Közepében sámán kántál.

Közepéből az a lárma,
mintha Ázsiából szállna.

Itt kanyarog karikára,

itt csobog Emese álma.

Ni egy kabar egy ugorral,
egy onugor egy vogullal. ..

Tudvalevő, hogy Képes Géza legsokoldalúbb müfordítóink egyike. Tá-
voli tájakat és korokat hozott közelünkbe, szélaltatott meg nyelvünkön. Nem

kevesen mégis elsősorban a rokon népek költészete magyar meghonosítójá-
nak, a finnugor irodalmak legkiválóbb ismerőjének s egyben tolmácsolójá-
nak tartjuk. A magyar ősköltészetről írt gondolatgazdag tanulmányaiban ki-
váló költőnek, szellemes, bravúros verseiben pompás filológusnak bizonyult.
Mielőtt bárki is könnyelműen egyoldalú Lappónia-pártinak nyilvánítaná, áll-

jon itt néhány sora a nagy orientalista tudóshoz, Ligeti Lajoshoz intézett
verséből:

Ismeretlen isteneket s hazákat
kényszerítettél, hogy nevüket kimondják -

Kínba, halálba
horgadt népek sorsa kinyílt előtted:
hunn, avar, szogd, türk, szabir és alán had -
honnan indultak hatalomra és hogy
hulltak a mélybe ....

Nehéz e téma végére érni, de elkerülhetetlen. Talán így is sikerült némi-
képp érzékeltetnem, hogy az őstörténet, népünk és nyelvünk származásának
kérdése minden időben foglalkoztatta tudósaink mellett költőinket, íróin-
kat is.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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KELETEURÓPAI ROVÁSÍRÁSOS FELIRATOK

ERDÉLYI ISTVÁN

Hosszú éveket kellett várni, hogy újabb az eddigieknél hosszabb rovás-

írásos feliratok kerüljenek elő és kerüljenek közlésre, a régebbről már jól
ismert majackojei (H. E. MaKapeHKo, Apxeonor-axecxae HCCJIerOBaHHJI

1907-1909 ronoa, HAK BLm. 43. ellE., 1911.) és novocserkasszki (A. M.
IUep6aK, HeCKOJILKOCJIOBo npaeuax '1TeHHJI pyHH'IecKHX aannacea,
HaA.n;eHHLIXHa ,[lOHY. CA XIX. 1954. 269-282.) vagy humarai (észak-
kaukázusi) feliratok közlése után. Az említettekkel szemben most már je-

lentős hosszúságú emlékekkel rendelkezünk (H. JI. KLI3JIaCOB,PyHH'IecKHe
aazmaca MaJlII.KOrO roporrama. MaJlII.KHA apXeOJIOrH'IeCKHA KOMllJIeKC.

M. 1990.10-40.). Ezek megfejtése, jeleik hangértékének felismerése azonban
nem könnyű feladat. Jelen kis dolgozatunkkal csupán némi segítséget sze-
retnénk adni azok számára, akik majd megkísérlik eme feladat megoldását.

Kiindulásként az Ermen Tolga nevű, Eliszta város (Kalmük ASzSzK)
közelében állott kurgán feltárásakor előkerült, marhakoponyára karcolt, igen

töredékesen fennmaradt jelcsoportok vonatkozásában teszünk megjegyzése-
ket (S. Klastornyj-I. Vásáry, A Runic Inscription on a Bull Skull from the

Volga Region. Between the Danube and Caucasus. red. G. Kara. Bp., 1987.
171-180; Y. 3. 3p.n;HHeB, Apxeonor-axecxae llaMJlTHHKH lO:>KHLIXEpre-

HeA. 3JIHCTa, 1982.).
Takács István archaezoológus segítségével sikerült a közölt fényképfel-

vételek xeroxmásolatait elhelyezni egy valóságos marhakoponyán és ezzel az
eljárással az alábbiakat tudtuk kideríteni: .

A 2. töredék a szájpadlás egyik részlete, a többiek azonban mind (az 1.,
3.-4. és 5.) a homlokcsont darabjai. Elhelyezkedésüket sémánk szemlélteti.
Sajnos igen sok részlet hiányzik a homlokcsontból. A legnagyobb, azaz az

1. töredék elhelyezésében a sutura frontalis vonala segített. Az eredeti mar-
hakoponya, Takács 1. véleménye szerint, adultus/rnaturus életkorú egyedé

lehetett. A töredékek elhelyezkedése azt igazolja, hogy a felirat elkészítése-
kor annak bekarcolója a koponyát hossztengelyével párhuzamosan tartotta

maga előtt. Az írást végül belül, a szájpadlás csontj ának felületén folytatta.
Ennek a résznek a folytatásában, mivel ott az adott csontrészlet végetért,

még kb. három, esetleg négy írásjel lehetett, de ez a darab letörött és el-
kallódott. Valamilyen okból ugyanis az ásatók a csontdarabokat nem mind

őrizték meg.
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A csak röviddel ezelőtt közölt majackójei gorogyiscsei (majackojei kő-
vár) feliratokat 1978 és 1982 között találták meg a Szovjet-Bolgár-Magyar
Régészeti Expedíció ásatásai során, melynek magam is résztvevője voltam.

A majackojei vár egyes kövein talált feliratok ban előforduló írásjelek
száma harminc. Ezek közül tizenegy, vagy tizenkettő, azaz az ermentolgai

marhakoponya tizenkilenc, vagy húsz jelének több, mint a fele kölcsönösen
megtalálható, vagyis egyezik. A majackojei rovásjelek igen puha mészkőtőm-
bökbe lettek bekarcolva. Az eddig összesen előkerült tizennyolc feliratból tíz
az, amit kőzős expedíciónk eredményezett. Kitörések, kopások erősen meg-

nehezítik azok olvasatát. A Sz. A. Pletnyova, az expedíció vezetőjének hoz-

zájárulásával, valamint Sz. G. Kljastornyj beleegyezésével a rájuk vonatkozó
dokumentációnkat átadtam Róna- Tas Andrásnak, aki maga is érdeklődéssel
foglalkozik azok feloldásával. A 2. sz. képünkön a három leghoszabb felirat
rajzát adjuk most közre. Az általunk kőzőlt feliratrajzok némileg eltérnek a

Sz. A. Pletnyova, illetve I. L. Kyzlaszov publikációs rajzai tói, azért is tart-
juk szükségesnek ismételten közölni őket. A szovjet publikációban a feliratok

megfejtési kísérleteit - ha vannak olyanok - nem hozták nyilvánosságra.
A régebben felfedezett, jóval rövidebb feliratokat G. F. Turcsanyinov, 1971-

ben zömmel iráni típusú nyelven próbálta feloldani IlaMJlTHHKlI IIHChMa H
Jl3LIKa HapO.II.OBKaBKa3a H BOCTO'lHoit EBpoIIH. M.).

Az 1978-ban előkerült feliratokat Erdélyi Balázs építészmérnök másolta
le, fényképeiket pedig Sugár Lajos készítette a helyszínen. Ezek a dokumen-
tumok a MTA Régészeti Intézete Adattárában vannak (72. 551-553.).

A novocserkasszki (Ez a város szintén a Don völgyében van, csakúgy
mint a Majackoje gorogyiscse.) múzeumban őrzött két agyagkulacs felirata-
inak jelei közül hét az, amely az ermentolgai marhakoponyára karcolt felirat
jelei kőzőtt előfordul és szintén hét olyan jelet találtunk, amelyek egyaránt

előfordulnak a majackojei köveken és az említett két helyen is. Ez kétségte-
lenül szoros kapcsolatra utal, hiszen összesen tizennégy egyezésről van szó,
ami legalább e három emlék (illetve emlék csoport ) azonos körbe való tar-
tozására utal. Az ermentolgai a Kazár Kaganátus belső, a többiek pedig

annak peremterületein kerültek napvilágra. Kiemelünk egy összetett jelet
(1. Sz. Kljastornyj-Vásáry I. közleményének ll. sorszámú és I. L. Kyzlaszov

publikációjának a 27. sz. jelét.), amely az 1978-ban általunk is felkeresett,

észak-kaukázusi kazárkori humarai kővár (Erdélyi István, AntTan. XXX/2:
264-266.) falazókövein is szerepel. Talán ez a pont lehet a déli határa annak

az írásbeliségnek, amely zömmel azonos jelrendszerrel dolgozott. Nyilván
azért, mert pusztuló anyagokra voltak feljegyezve, igen sok emléke pusztult

ugyan már el, de amint példáink is bizonyítják, felfedezett emlékei egyre sza-
porodnak és számunkra olyan értelemben is támpontokat nyújtanak, hogyponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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jól elkülőníthessük akár a nagyszentrniklósi aranyedények, akár a jóval ké-
sőbbi székely rovásírás emlékeit.

Illusztrációk

1. kép. A nagyobb feliratos csonttöredékek helyzete a marhakoponyán,
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(yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

?---- --cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r

2. kép. A Majackoje várban talált rovásfeliratok rajzai (Erdélyi Balázs,
1978).ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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S Y L V E S T E R É S G U A R IN O

1 . S y lv e s te r rő l s z ó ló m o n o g rá f iá já b a n B a lá z s Já n o s " sz em b e tű n ő " -n e k

ta lá lta , h o g y S y lv e s te r n y e lv ta n -d e f in ic ió ja m en n y ire h a so n lít G u a r in ó éh o z :

»G u a r in o sz e r in t a g ram m a tik a " a h e ly e s b e sz é d n ek é s a h e ly e s írá sn a k a

p ró z a iró k é s a k ö ltö k n y e lv h a sz n á la tá t f ig y e lem b e v ev ő m ű v é sz e te " . E m eg -

h a tá ro z á s e lsö ré sz e sz in te te lje s e n e g y e z ik a S y lv e s te ré v e l. G u a r in o : "G ram -

m a tic a e s t a rs re c te lo q u en d i re c te q u e sc r ib e n d i" , S y lv e s te r : "G ram m a tic a

e s t a rs re c te lo q u en d i e t s c r ib e n d i" . L á tju k , h o g y a k e ttő k ö zö tt s z ám o tte v ő

k ü lö n b sé g n in c s . L én y eg b e li e g y e z é s t m u ta t a z o n b an e k é t m eg h a tá ro z á s m á -

so d ik ré sz e is . M in d eg y ik b en a rró l v a n sz ó , h o g y a g ram m a tik a a k ö ltő k é s

író k n y e lv é re ( te h á t n em a m in d en n ap i tá rs a lg á s n y e lv é re ) tám a sz k o d ik ; v ö .

G u a r in o : ." scriptorum et poetarum lectionibus observata", S y lv e s te r : "aut-
horitate optimorum poetarum et oratorum constans" . E k é t k ie g é sz íté s lé -

n y eg b e li e g y e z é se v ita th a ta tla n . N em ism e rü n k g ram m a tik a -m eg h a tá ro z á s t,

m e ly jo b b an eg y b ev ág n a S y lv e s te ré v e l, m in t G u a r in ó é .« (B a lá z s , S y lv J . 1 9 5 )

E n n ek a z e g y e z é sn e k p ed ig e g y sz e rű a m ag y a rá z a ta : "G u a r in o a n ag y h u -

m an is ta g ram m a tik u so k e lsö n em zed ék éh e z ta r to z o tt . T a n ítv á n y a v o lt a m i

Ja n u s P an n o n iu su n k is . E z é r t é p p en n em le h e te tle n , h o g y la tin g ram m a -

tik á já t a m ag y a r h um an is tá k is jó l ism e r té k . L eh e ts é g e s , h o g y S y lv e s te r is

m á r id e h a z a fo rg a tta G u a r in o n y e lv ta n á t." (1 . h .) M a jd m ég e z z e l e g é sz ít i

k i e lg o n d o lá sá t: "L eh e ts é g e s , h o g y a X V . sz á z a d i itá lia i la tin h um an is ta

g ram m a tik u so k n ak , e lső so rb a n G u a r in ó n ak a m ű v e i m á r M á ty á s k o rá b an

e lju to tta k h a z á n k b a , J a n u s P an n o n iu sn a k é s m á s m ag y a r h um an is tá k n ak

a m ű k ö d é se fo ly tá n . S y lv e s te r g ram m a tik a -m eg h a tá ro z á sa le g jo b b an G u a -

r in ó é v a l e g y e z ik , s S y lv e s te r g ram m a tik á já b a n eg y h e ly e n em líti G u a r in ó -

n a k Ja n u s P an n o n iu sh o z ír t k ö ltem én y é t. Jo g o sa n .h ih e tjü k , h o g y e n ag y

o la sz h um an is tá n a k eg y éb m ű v e it , k ö z tü k fe n te b b em le g e te tt n y e lv ta n á t is

ism e r te ." (1 . m . 2 3 3 -2 3 4 )

A B a lá z s Já n o s á lta l e lv e te tt m ag ig a z á b an m o s t, h á rom év tiz e d m ú l-

tá v a l ta lá lt te rm ék en y ta la jra . Ú ja b b an u g y an is S zö ré n y i L á sz ló e lh a tá ro z ó

sz e re p e t tu la jd o n ít G u a r in ó n ak S y lv e s te r n y e lv sz em lé le té n e k k ia la k u lá sá b an

(a n é lk ü l a z o n b an , h o g y B a lá z s Já n o s fe lte v é sé t é s h ité t s z ü k sé g e sn ek ta r ta n a

é rv e k k e l é s té n y ek k e l a lá tám a sz ta n i) . F ö lv e ti u g y an is a k é rd é s t: "m i a z a fő

m eg k ü lö n b ö z te tő v o n á s , am e ly ig a z á n h um an is ta a lk o tá s sá em e li S y lv e s te r

m u n k á já t? !" , s a z t ta r t ja , h o g y "B a lá z s Já n o s a d ta m eg e rre a d ö n tő (! ) v á -

la s z t. T u ró c z i- T ro s tle r re l s z em b en , a k i a k é rd é se s h e ly e n M e la n ch to n -h a tá s t
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gyanított, Sylvester grammatika-meghatározásában észrevette az olasz hu-
manizmus egyik legnagyobb nyelvtanítójának, Janus Pannonius mesterének,
Guarinónak majdnem szó szerinti hatását." Majd pedig így futtat ja tovább
az eszmét: "A humanizmus döntőyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(!) különbségtevése a középkori latinság-
gal szemben éppen a normaszerűség, vagyis, hogy - szakítva a barbárnak
tekintett latinnal - megállapítják azt a követendő nyelvszokást, amelyet a
klasszikus auktorokkal, elsősorban Ciceróval igazolni lehet. Csakhogy ez a
normaváltozás Guarinónál és tanítványainál, valamint a rokon elveket valló
pedagógusoknál nem csupán arra irányul, hogy a tudós írásmódhoz, előa-
dásmódhoz szükséges latin nyelvet az antik norma szerint optimalizálják,
hanem arra is, hogy az így értelmezett grammarikával a humanista mi-
nél tökéletesebben értse, értelmezze és magyarázza a klasszikus szerzőket."
(Szörényi László füzetben csatolt tanulmánya Sylvester János Grammatica

Hvngarolatina fakszimile kiadásához. Bibliotheca Hungarica Antiqua XXII.
Bp., 1989. 15-16.)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 . Lapozzuk most fel Turóczi-Trostler József A magyar nyelv felfede-
zése (Bp., 1933.) című tanulmányfüzetét, ahonnan Balázs János a Guarino-
idézetet átvette. Sylvester grammatikájanak forrásait kutatva, annak jellem-
zésére, hogy a középkor grammatika-Ielfogásával szemben, amely tagadja
a közösséget az antik gondolattal, a humanizmus hogyan siet helyreállí-
tani a folytonosságot az antikvitással, Turóczi-Trostler humanista szerzők
grammatika-meghatározását idézi. Kőzűlűk a következők keltik fel figyel-
münket (i. m. 19-20 és 50):zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Guarino da Verona : "Quid est grammatica? Grammatica est ars recte
loquendi, recteque scribendi Scriptorum et Poetarum lectionibus obser-
vata." (Guarini Veronensis viri eruditissimi Regulae Grammatices. Nunc
denuo, recognitae, et summa ac diligenti cura excussae... Venetiis, 1606.)

Sulpitius Verolanus: "Grammatica est recte loquele recteque scripture
scientiaque usu ratione auctoritateque constat." (Grammatica Sulpitii cum
suo vocabulario in fine annexo. Liptzigck, 1503.)

Jacob Henrichmani "Grammatica. Est ars recte loquendi: recteque scri-
bendi scriptorum et poetarum lectionibus observata." (Grammatice institu-
tiones Jacobi Henrichmani Sindelfingensis. Hagenau, 1506.)

Első látásra is valóban "szembetűnő" , hogy nem Guarino meghatáro-
zása az egyetlen, amely egybevág Sylvesterével, hanem pontosan megegyezik
vele Henrichmané is. További vizsgálat nélkül aligha állítható tehát, hogy
Sylvester Guarinótól kőlcsőnőzte definicióját , mert éppugy vehette Henrich-
mantól is. Inkább talán arról van szó, hogy Sylvester egy általánosan elter-
jedt felfogásból, immár közkinccsé vált nyelvszemléletből merített, amelyet
egyes szerzők kűlőnféle megszövegezéseiből ismert. Ennek egyik apró, de
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beszédes bizonyítéka, hogya Guarino-Henrichman-féle meghatározászyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlecti-

anibus observa ta szerkezetét az author ita te constans szerkezettel cseréli fel,
amely viszont készen állt számára egy harmadik szerző, Sulpitius meghatá-
rozásának auctor itute consta t kifejezésében.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 . Nekünk, magyaroknak természetesen szívűnk szerinti a párhuzam:
Guarino, Janus Pannoniusnak mestere, Sylvester Jánosnak is szellemi atyja
volt. A festett egeket jókedvünkben akár még tovább is színezhetjük. Hi-
szen Sylvester mecénása, Nádasdy Tamás Itáliában végezte tanulmányait,
ott megismerkedhetett Guarino grammatikájával, talán tankönyvül is hasz-
nálta, s haza is hozhatott belőle egy példányt. S amikor Sylvester hozzá-
fogott grammatikája megírásához, rendelkezésére bocsáthatta mint forrás-
munkát a könyvszerető nagyúr.

A képzelet szárnyalását azonban szállítsuk le inkább a filológia józa-
nabb talajára. Ha ugyanis Guarino kézikönyve Sylvester forrása lett volna,
akkor hatásának egyéb jele is megmutatkoznék magyar-latin nyelvtanában.
A grammatika-meghatározáson kívül azonban más hasonlóságot nem fedez-
hetünk fel a két munkában. Még a közös ókori latin örökség előadásában is
lényeges fogalmi és rendszerbeli eltérések állnak fenn. Íme így fest például
a nyelvi közlés elemeinek meghatározása a két szerzőnél:

Gurino: Litera est minima pars vocis compositae, vel litera est vox
indiuidua, quae scribi potest. Sylvester : Litera est minima pars uocis arti-
culatae. Guarino: Syllaba est comprehensio literarum sub vno accentu, et
vno spiritu instanter parlata. Sylvester : Syllaba est proprio comprehensio
literarum enunciata. Guarino: Dictio est minima pars orationis, quantum
ad sensum. Sylvester : Dictio est uox articulata cum aliqua significantione ex
qua instruitur oratio et in quam resoluitur. Guarino: Oratio est ordinatio
dictionum congrua perfectumque sententiam demonstrans. Sylvester : Ora-
tio est Sermo quae dictionibus constat. (Guarino-idézeteim forrása: Gvarini
Veronensis viri ervditissimi, Regulae Grammatices. Nunc denuő recognitae
et summa, ac diligenti cura excussae, et emendatae. Venetiis, M.De.XVI.
Apud Heredes Francisci Patriani. Budapesti Egyetemi Könyvtár, jelzete
Ha.834. ValósZÍnülegTurőczi- Trostler is ezt a példányt használta.)

4. Elfogadhatjuk-e tehát Szörényi László állítását, amely szerint a Gua-
rino képviselte grammatikai felfogás lenne "az a fő megkülönböztető vonás,
amely igazán humanista alkotássá emeli Sylvester munkáját"? Ezt annál ke-
vésbé tehetjük, mert Guarino kiváló szakértője, a.zolasz Sabbadini határo-
zottan elveti azt a nézetet, mintha a skolasztikus latin nyelvtan megújítása
Guarinóra menne vissza. Sőt egyenesen középkorinak minősíti a Regulae
Grammatices módszerét: "QaleyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe il metodo delle Regulae e che cosa rapp-
resentano esse nella storia degli studi grmmaticali umanistici? Ecco una
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domanda, a cui si vuol dare una rispsta precisa e netta; tanto piu che di tali
studi corrono idee erronee e imperfette non avendone ancora nessuno ricer-
cata sistematicamente l'indole. E dico senz'altro, che il metodo dellezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARegulae

e tutto medievale." (Sabbadini, Remi~io, La seuola e gli studi di Guarino
Guarini veronese. Catania, 1896. 39) Allításának részletes bizonyítása után
pedig abban összegezi az eredményt, hogy a munka "egész szervezete kőzép-
kori", s nyoma sincs annak a lázadásnak. amelyet el akarnak velünk hitetni:
"Qui, tranne i due paragrafi desunti da Prisciano e che non toccano del resto
la sostanza, tutto l'organismo emedievale, senza il minimo indizio di quella
ribellione, che ci hanno avvezzati a scorgere nell'indirizzo umanistico." (Lm.
45) Guarini könyveeskéjének legfőbb értékét és ebből fakadó népszerűségét
egyébként egyszerűségében jelöli meg: "Ecco nella sua concisa e nuda semp-
licita questo libercolo tanto famoso; e appunto la semplicitá costituisce uno
dei principali pregi, com'essa era un pregio della seuola di Guarino, il quale
non voleva che insistesse troppo nelle regole grammaticali.i." (i. m. 44).

Sylvester azonban a nyelvtani szabályoknak lemeztelenített egyszerű-
ségében sem követte a neves mestert és iskoláját. Ö nagyon is szeretett
elmélyedni a grammatikai regulákban.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A "BESZÉLŐ NYELVATLASZ"

1. Minden tudományág művelői, s így a magyar nyelvészek is munká-

jukban folyamatosan kénytelenek szembesűlni az elvégzett feladatok és a
még el nem végzett, meg nem oldott teendők kőzőtti súlyos feszültségekkel.
Szinte tudomány történeti hagyományként kísér valamennyiünket munkánk-
ban az állandó önvizsgálat kényszere, és gyakran érezzük úgy, hogy valamely
területen hátrányaink behozhatatlanul nagyra nőttek. Nem csupán a saját
magunkkal szembeni igényességnek, a kutatói etikának és felelősségnek kő-
szőnhető ez az érzés, hiszen az egyes tudományterületek vagy részfeladatok
nemzetközi összevetésekor gyakorta egészen nyilvánvalóvá válik, hogy efféle
rossz érzéseink bizony nem alaptalanok.

Nagyon komoly tudományszociológiai, tudománypolitikai vizsgálatok-
kal lehetne csak ezt a kőzős érzést adatokkal igazolható megállapításokká
formálni, s meggyőződésem, hogy az efféle kutatásokra nem kell sokat vár-
nunk. Tévedés ne essék: eszemben sincs kétségbe vonni a magyar nyelvtudo-
mány máig elért, komoly eredményeit, kűlőnős en akkor nem, ha mindnyájan
jól tudjuk, hogy számos, ma esetleg aprónak tűnő teljesítmény a jellegzetes
kelet-kőzép-európai viszonyok közepette milyen aránytalanul nagy erőfeszí-
tések és áldozatok révén született meg. Ugyanakkor minden társadalom tu-
dománnyal foglalkozó szakembert nyomaszt az érzés, hogy az elmúlt évszá-
zad kataklizmákkal teli átalakulásai közepette rengeteg tudás és mérhetetlen
mennyiségű tény pusztult el anélkül, hogy a tudomány a maga eszközeivel
megérthette, megőrizhette volna őket. Egyszerű lenne ezt a megállapítást
valami neopozitivista siralomnak feltüntetni, ám ha a moldvai csángókra,
a palóc nyelvjárásszigetre, a bánáti magyar nyelvű falvakra gondolnunk, '
világossá válik, hogy nem erről van szó.

Az elmulasztott, korábban meg nem valósított, meg-nem-valósíthatott
terveket ma már lehetetlen pótolni, a jelen tennivalóit pedig ugyancsak szi-
gorú feltételek határozzák meg. Egyre világosabb, hogy nagyon tudatosan,
nagyon átgondoltan kell dolgoznunk, ha a magyar nyelv múlt és jelen álla-
potával kapcsolatos ismereteinket bővíteni akarjuk, ha a nemzetközi tudo-
mányos életben is helyt kívánunk állni. Az alábbi írással szeretném kezde-
ményezni, hogy egy szűkebb területen belül vegyük át a kűlfőld tapaszta-
latait, s bár kőltségekkel jár, próbáljuk meg alkalmazni kollégáink eszközeit
és szakmai eredményeit a magyar nyelv esetében is.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2 . A hagyományokban gazdag magyar nyelvjáráskutatás egyik súlyos
gondja az egybegyűjtött, többnyire terjedelmes nyelvi anyag megfelelő szin-
vonalú feldolgozása, majd az ezt követő közzététel. A szakmai nehézsé-
gek mellett technikai problémák is nehezítik a helyzetet, a megjelentetéssel
összefüggő szerteágazó kérdések (a formátumtói az eladhatóságig) tovább
rontják a kutatás esélyeit. Úgy tűnik, hogy miközben az anyaggyűjtés lega-
lábbis folytatódik, a feldolgozás egyre erősebben az archiválas szándékával
folyik. ,A közzététel utolsó jelentős hazai vállalkozása a MNyA. köteteinek
kiadása volt. Ez a hat kötetes kiadvány a magyar nyelvtudomány legna-
gyobb vállalkozásai közé illik, anyaga, a kiilső-belső okokra visszavezethető
aránytalanságok ellenére is a magyar nyelv regionális változatainak repre-
zentatív gyűjteménye.

Az ÚMTSz. már koncepciójában és tartalmában egyaránt másfajta célt
és elveket tükröz. A változás mögött természetesen nem csak szakmai szem-
pontok rejlenek: világos' az is, hogy az adatközlés technikai feltételei és le-
hetőségei is alapvetően megváltoztak. A sorozatok (Magyar Nyelvjárások)
szerkezeti átalakulása ugyancsak erősíti azt a benyomást, hogya gyűjtött
nyelvi anyag teljességre törekvő feldolgozásának (mindenekelőtt a monogra-
fikus jellegű bemutatásnak) nem tudunk eleget tenni. Efféle kutatások csak
részletekben jelentek meg. Mindezekből következik, hogy egyedül a folyóira-
tokban (MNy.; Nyr.) valamint a sorozatokban megjelent anyagok különül-
nek el az általánosan megfigyelhető irányzattól, az itt közzéadott gyűjtések
azonban terjedelmüknél fogva csak egy-egy részterület, részprobléma bemu-
tatására alkalmasak.

A közzététel technikai lehetőségeinek beszűkülése mellett az elmúlt
években - legalábbis a szándékok és lehetőségek formájában - gyakran
szó esett azok bővüléséről is, mindenekelőtt a számítógépek alkalmazási le-
hetőségei kapcsán. Ehelyütt terjedelmi okok miatt nem járhatóak alaposan
körül a számítógépek nyelvtudománybeli alkalmazásának szakmailag szer-
teágazó kérdései, s nincs is különösebb ok a vitára, mivel a számítógépeket
a szakemberek ettől függetlenül már ma is használják a munkában. Ugyan-
akkor az is bizonyos, hogy e technikai lehetőség, s az egyre nagyobb tel-
jesítmények sem lesznek képesek minden, a számítógépek alkalmazásahoz
fűződö, gyakran eltúlzott szakmai reménység valóra váltásahoz. Konkrét és
behatárolt archiválási és feldolgozási munkára azonban már most is lehet és
kell is használnunk a számítógépeket. Jelen írásommal a már eddig közzétett
megoldások mellett (Számítógépen a magyar nyelvjárások, Magyar Nemzet
1990. december 10.) egy további, fontos és új lehetőségre szeretném felhívni
a figyelmet.
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3 . A Salzburgi Egyetem Romanisztikai Intézetében 1978 óta folynak a
közép-rétoromán nyelvjárás (ami legalább hatféle al-dialektusra osztható)
nyelvatlaszának gyűjtési és adatfeldolgozó munkálatai. Ehelytitt nem vál-
lalkozhatom a nyelvjárási atlasz szakmai szempontjainak, gyűjtési és feldol-
gozó megoldásainak részletes ismertetésére, noha ezt rendkívül fontosnak
tartom, mindenekelött azért, mert a közép-rétorománnak nevezett nyelvjá-
rások a nyelvek és nyelvváltozatok azon sajátos keveredési típusát jelentik,
amely a magyar nyelvterületre és a magyar nyelvre is fokozottan jellemző. A
tapasztalatok megismerése és átvétele, alkalmazása ezért mindenképpen fon-
tos lenne. Salzburgi kollégáink ugyanakkor a feldolgozásban is valami újat
nyújtanak, amint azt egy rövid video-demonstrációs anyaggal a Hamburgi
Egyetem Fonetikai Intézetében Hans Goebl professzor 1990. november 15-
én bemutatta. A nyelvjárásgyűjtés minden hagyományos adatfeljegyző és
megőrzö formája mellett ugyanis sikerült egy újfajta, elektronikus (számí-
tógépes) feldolgozási rendszert kidolgozniuk. Megszületett a "beszélő nyelv-
atlasz" egyik lehetséges változata, méghozzá a magyar nyelvtudomány szá-
mára is elképzelhető méretű nyelvi anyag, technikai felszerelés segítségéve!.
Az új megoldások azért is lényegesek, mert az elektronikusan (magnetofon-
felvételen) rögzített nyelvi anyagok feldolgozására, összehasonlítására, meg-
őrzésére és reprodukálás árayxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(!) nyújtanak lehetőséget. A magnetofonfelvéte-
lek mindeddig az archiválás számára is gondot jelentettek, további feldolgo-
zásuk és közzétételük pedig szinte megoldhatatlan nehézségeket jelentett a
nyelvtudósnak. Érdemes tehát szemügyre venni, hogy milyen megoldásokkal
műkődik a" beszélő nyelvatlasz" .

A rendszer lelke egyesseni számítógépes központ speciális gépe, illetve
az ehhez kidolgozott, nyelvjárási kutatásokra készített anyag (software).
Az elektronikus rendszerek összekapcsolásával egy olyan adatbank született
meg, amelyből egyfelől grafikus formában (térképen) képernyőte és nyomta-

tott lapokra egyaránt kiírható valamennyi fonetikusan felgegyzett adat (ez
lenne egyenértékű a hagyományos értelemben vett, szóföldrajzi jellegű nyelv-
atlaszokkal). Másfelől a rendszer képes a hangfelvételek elektronikus rögzí-
tésére, automatikusan elkészíti a felvételre bejátszott nyelvi anyag oszcillog-
ráfos diagrammját (rajzát) (!), ezt kiírja a képernyőre, s a feldolgozó ezután

egész pontosan ki tudja választani az oszcillogrammból azt a szegmentu-
mot (szótagot, ragot, szavat), amit vizsgálni szeretne. A kiválasztott nyelvi
anyagot a rendszerbe táplálva a gép végtelenszer képes mind hang, mind
oszcillogramm formájában reprodukálni az adatokat. Vagyis egy gombnyo-.
másra pl. lehetséges egy lexéma valamennyi realizációját sorban, egymás

után hallani. Hogy az adatok és programok kombinációjából még hányféle
további új lehetőség adódik a bemutató és feldolgozó alkalmazásra, arról elég
egyszerű utánagondolással is fogalmat alkothatunk. Az is nyilvánvaló, hogy
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különös jelentősége lesz az oktatásban is a beszélő nyelvatlasznak, noha oszt-
rák kollégáink ezen a területen mindezideig nem szereztek tapsztalatokat.
Miután az adatokat a legfejlettebb technikai megoldások segítségével rögzíti
a rendszer, azok korlátlan ideig őrizhetőek a minőség romlásának veszélye
nélkül, továbbá mind grafikus (nyomtatott), mind elektronikus (digitális,
tárolólemezes ) sokszorosításuk és alkalmazásuk lehetséges.

A salzburgi vállalkozás az itt felsoroltak mellett abban is újat (ugyanak-
kor a nyelvjáráskutatás hagyományait tekintve egyúttal nagyon "régit" is)
nyújt, hogy a helyszíni gyüjtések során nem egyedül a nyelvi tények rögzíté-
sére összpontosít. A gyűjtés a korszerű kulturális- és környezettudományok
módszereinek felhasználásával kiterjed a tárgyi világra, az élet fontosabb
területeire. Ugyancsak archiválási céllal felvételeken (dia- és videoképeken)
örökítik meg a vizsgált kultúra tárgyi környezetét is. Nyilvánvaló, hogya
kutatás előrehaladtával, valamint a technikai eszközök várható további fej-
lődése, kombinálhatósága révén a kőzép-rétoromán nyelvjárások atlaszának
elkészültévei egy olyasfajta "élő múzeum" megszületésének lehetőségei kőr-
vonalazódnak, ami időtlen időkig képes megőrizni és bemutatni összefüggé-
seiben a felgyűjtött anyagot. Az ilyen tipusú anyagmegőrzés éppen a magyar
nyelv- és kultúra sajátos és ugyanakkor jellegzetes "szigeteinek" vizsgálata-
kor lehetne rendkívül hasznos.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 . Nyilvánvaló, hogy a magyar tudomány és a hazai nyelvjáráskuta-
tás közvetlen közeli jövőjét egészen másfajta feladat ok és gondok fogják
meghatározni, és - sajnos - nagy a valószínűsége annak, hogy főleg tech-
nikai tekintetben lemaradásunk tovább növekszik az európai dialektológia
kiemelkedő művelői hez képest. Ez a rövid ismertetés nem a heroikus ha-
zai nyelvi anyaggyűjtés ellen szól, hiszen e területen még mindig nyomasz-
tóan nagyok az adósságaink. Az is világos ugyanakkor, hogya feldolgozás-
archiválás-kőzzététel jelenlegi feltételei Magyarországon nagyban nehezítik
a folyó munkálatok lezárását, az eredmények felmutatását, s ílymódon a
kutatók és a kutatások egész viszonyulásat is, tulajdon szakmai feladata-
inkhoz.

Ez a rövid híradás nem a hazai és külföldi lehetőségek közötti különbsé-
gek érzékeltetésének szándékával íródott. Egyedül arra kívánt csak szeretet-
tel figyelmeztetni, hogy mindennapos nehézségeink, személyünk és tudomá-
nyunk gyakorta nyomorúságos körülményei mellett sem feledkezhetünk meg
eredményeink nemzetközi szinten való megmérettetésének igényéről, szak-
mabeli társaink eredményeinek, lehetőségeinek figyelemmel kíséréséről. Nem
szeretnénk lemondani arról a reményünkről, hogy módszerei ket és technikai
lehetőségeiket idővel mi magunk is alkalmazhatjuk majd a magyar nyelvtu-
domány gazdagodására.
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A RÁDIÓ SPORTMŰSORAINAK NYELVÉRŐL

1. Még nem is oly rég mi magyarok hátulról kezdtük elolvasni az újsá-

gokat: először az utolsó oldal sporthíreit néztük át, mit sem törődve az első
oldal vezér cikk nek szánt írásával. Ha ez a szokás az utóbbi időben némiképp

módosult is, a sport továbbra is mindenkit érdeklő téma maradt, tehát bi-
zonyos,· hogya rádió sportmüsorainak nyelve változatlanul nagy tömegekre

hat. Ezért kell a rádió sportmüsorainak nyelvezetévei foglalkoznunk.
Megjegyzéseim egyrészt a rádió sportmüsorainak állandó figyelmes hall-

gatasán alapulnak, másrészt van kereken hét órányi sportközvetítést, hírt,

riportot és interjút megörökítő magnófelvételern a legváltozatosabb sport-

ágakból: a labdarúgástól az autóversenyzésen át a kerékpározásig, a sakkig,
a vízilabdáig.

2. Szándékom szerint voltaképpen csak a rádióban használt sportnyelvet
akartam megfigyelni, annál is inkább csak a rádiós nyelvet, mert a televíziós
sportmüsorokról Kemény Gábor már készített egy igen alapos beszámolót
(A televízió sportmüsorainak nyelvéről. Nyr. CXIII, 19-27). A televíziót
nézve és hallgatva, a rádiót meg csak hallgatva rövidesen arra a követ-

keztetésre kellett azonban jutnom, hogy a két intézmény sportnyelve nem

különbözik egymástól olyan mértékben, hogy külön televízós, ill. külön rá-
diós sportnyelvrőllehessen beszélni. A szétválasztást elsősorban a személyi
összefonódások teszik lehetetlenné: az országos ismeretségü rádiós sportri-
porterek között talán senki sincs, aki ne tünne fel gyakorta a képernyőn is;

és viszont: a tévés sporttudósítók is rendszeresen megszólalnak a rádióban.
Nyilvánvaló, hogy ugyanaz a személy itt is, ott is a maga egyéni stílusában

beszél. A különbség a két médium sportnyelvében nem a nyelvi anyagban,
hanem ugyanazon nyelvi anyagnak sajátos kezelési, előadási módjában, tech-
nikájában van. Ez a másság különös en olyankor válik nyilvánvalóvá, amikor

tévéközvetítéskor a kép kimaradása miatt a riporter kénytelen átváltani rá-

diós stílusra.
A sporttudósítók munkájának értékelésekor arról sem szabad elfeled-

kezni, hogy általában olyan beszélt nyelvtől van szó, amely többnyire egye-

nes adásban jut el a beszélötől a hallgatóig; legfeljebb a sporthírekben van
némi lehetőség vágásra, egy kis tisztogatásta. .

3. A rádió sportmüsorai sokféleségének taglalása eltérítene tulajdonkép-

peni témámtói, de két alapvető típust mégis ki kell emelnem a nyilvánvaló
nyelvi különbségek miatt.
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a) Az egyszemélyes közvetítés esetében a tudósító egyedül viseli pl. a
norvég-magyar válogatott labdarúgó-mérkőzésről való beszámolás minden

terhét; folyamatosan kell beszélnie 90-100 percig, nyelvileg (lehetőleg hibát-
lanul), láttatóan és szakszerűen. Erre a kegyetlen próbára csak a legjobbak
vállalkozhatnak, a sportosztály vezetője sem kísérletezgethet akárkivel. -

Érthető hát, hogy az ilyen típusú közvetítések nyelvi színvonala - néhány
hiba ellenére is - igen megnyugtató.

Ennek a műfajnak egy válfaja az olyan többszemélyes közvetítés, ami-
kor (többnyire egy vezérlő, szóosztó kolléga figyelmes irányításával) egymás

után beszélnek a riporterek, a sor rájuk kerülvén mint egyszemélyes kőzve-
titők. - A többszemélyes (körkapcsolásos) kőzvetitések nyelvezetéből sem

tudtam feltétlenűl szóvá teendő nyelvi hibákat nagyobb számban kiszűrni.
b) Az egylépcsős riportban egy rádiós és egy nem rádiós között folyik a

beszélgetés; az egyik profi a nyelvben, a másik profi a szakmában (játékos,
edző, menedzser stb.). - Ebben a beszédhelyzetben a riport kommunikációs
egysége gyakran két részre szakad: a nyelvileg nem hibázó tudósító nyelvileg

formátlan, hibás válaszokat kap; és ez ellen nem tehet semmit!
A kétlépcsős riport az előbbitől abban különbözik, hogy a rádiós tudó-

sító és a sportember csevegését a stúdióban a műsorvezető néhány mondat-
tal bevezeti (felkonferálja). - A nyelvi képlet persze ilyenkor is ugyanolyan,
mint az egylépcsős riportban: a nyelvi hibák túlnyomó többsége a riportala-
nyoktól származik.

4. A rádió kisebb-nagyobb műsorblokkjainak nyelvezetét elemezve a rá-

dió nyelvi bizottságának tagjai többször és nagy nyomatékkal hangsúlyoz-
ták, hogyarádiósok, ill. a rádióban megszólalók beszédének példaadónak
kell lennie a magatartás, a viselkedés kulturáltsága tekintetében is. - Nos,

a sportműsorokat. sporthíreket, riportokat stb. ebből a szempontból külön
is figyelve örömmel és megnyugodva állapíthatom meg a következőket.

A sportriporterek beszélgetésvezetési stratégiájában szinte nyoma sin-
csen annak a "letámadásos" stílusnak, ami a belpolitikai kérdezési harcmo-
dort jellemzi: nem vágnak a megkérdezett mondatának a közepébe, nem za-
varják meg cseles célzásokkal a gondolatmenetet stb. - S erre (természetes

viszonzásul) tárgyilagos, udvarias a felelet is. Az is feltűnt, hogya sportem-
berek egymásról is mindig a tisztelet és megbecsülés hangján nyilatkoznak, a
másik sikertelenségén való kárörömnek nyoma sincs, sem a sportolók, sem az
edzők vagy sport vezetők nyilatkozataiban. - Ez az udvarias és tárgyszerű,

azaz sportszerű magatartás, amely még az olykor formátlan mondatokon is

átsüt, minden bizonnyal elsősorban belülről jön; s ezt hiszem még akkor is,BA
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ha tudom, kialakulásába belejátszik a sport világában nem ismeretlen" tör-
lesztés"-től, a meg- és elítéltetéstől való félelem is. A sporttársadalomnak
ezeket az önvédelmi reflexeit csak helyeselni lehet.

Mindannyian tudjuk, hogyasporteseményeken biztatui szekták a spor-
tolókat a pályán belül is, a pályán kívülről is. A felhevült lelkiállapotú

sportolók és szurkolók szókincsét valamennyien ismerjük. - Nem lehet elég
sokra értékelni azt, hogy közéletünk (sőt irodalmunk) stílusának mai elkö-
zönségesedésének idején a rádió sportközvetítéseiben még csak egy illetlen
szót vagy kifejezést sem tudtam regisztrálni, nem hogy durvasággal, közön-
ségességgel találkoztam volna. (Mészöly Kálmánnak is jót tett, hogy első

kapitánysága idején olykor" beadták" a hangját a pálya széléről!)
Itt említem, hogy a magyar sportnyelv diákos-csibészes bemondásait

és kiszólásait mindig erénynek, nem pedig elítélendő stílustalanságnak tar-
tottam. Nem tudom miért, az én hét órás anyagom valahogy túl komolyra

sikeredett, nincs benne ilyen jellegű "reprezentatív minta". Vagy megválto-
zott volna e tekintetben a világ? Kevesebb lett a sportban (is) a jókedv, a

derű?

5. Mit mutatnak a részletesebb vizsgálatok?
a) Sportnyelvünk magyarságát mi nyelvészek mindig annak a példá-

jaként szoktuk emlegetni, hogy a nyelvújítás nemcsak egy soha meg nem
ismétlődő történelmi epizód volt nyelvünk életében, hanem egy mindig je-
len levő és műkődő törekvés arra, hogy anyanyelvünkön vehessük birtokba

a világot, s hogy jól érezzük magunkat benne. Érthető tehát az is, hogy
sportnyelvünk minden eddigi vizsgálója szóvá tette a sportnyelvbeli idegen
szavak kérdését, s hogy én is fontosnak tartom ezt az ügyet.

Sokan írtak és nyilatkoztak már arról (nyelvészek, újságírók, szocioló-

gusok stb.), hogy nyelvünkben sok (túl sok) az idegen szó, sőt hogy már
elavultnak hitt idegen szavak is új életre támadnak. Én is egyetértek ezek-

kel az aggodalmakkal, és én is károsnak tartanám, ha a sportágak magyar
szókincse visszaidegenü1ne, s emiatt tőlünk elidegenülne.

A rádiós nyelvi helyzetet még nem lehet nyugtalanítónak ítélni. Két
okból.

Egyrészt azért nem, mert a rádiós sportműsorok munkatársai jól érzé-

kelhetően a magyar megnevezések használatára törekszenek, tehát az idegen
szavak aránya a beszédfolyamat egészében eleve nem számottevő.

Másrészt azért sem, mert az idegen szó rendszerint a magyar megfele-

lőnek stilisztikai célú szinonimájaként, váltogatva. kerül be a rádiósok nyel-

vébe. Például: R.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(= riporter):zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApingpong, de M. (= műsorvezető): aszta lite-
nisz); R.: a második sorból sta r tolt, ámde egy nagyszerű ra jtta l megszerezte

a második helyet; R.: hamar kialakultak a teamek, az egy-egy versenyzőtZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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segítőzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcsapa tok; R.: északon már nem lehet labdarúgó-mérkőzést rendezni,
Tbilisziben még vígan lehet futba llozni; R.: juniorbajnokság, junior tájfutó
világbajnokság, de B.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(= bemondó): ifjúsági és serdülő asztalitenisz Euró-
pa-bajnokság; R.: 152 alkalommal kellett [az argentinok ellen] faultér t fújni;
de uő. általában: szabadrúgás. TIyen a meccs-mérkőzés, futba ll-labdarúgás

stb. is. - Adataírn és megfigyeléseim alapján úgy látom, hogy szóban, a
közvetítés hevében becsúszik ugyan egy-egy nélkülözhető idegen szó is a ri-
porter szövegébe, de rendszerint vagy már ő maga utána teszi annak magyar
megfelelőjét, vagy megcselekszi ezt a műsorvezető, a hírszerkesztő.

Persze vannak olyan sportágak is, amelyekben "sikkesebb" még egy-egy
idegen szó a magyamál (ilyen pl. az autóversenyzésben a pilóta ; vannak még
eléggé el nem terjedt, s ezért még részben idegen terminológiájú sportok is
(ilyen a tenisz, a tekvandó stb.); de ez és ennyi még nem okoz kárt a magyar
sport nyelvnek.

b) Az idegen szavak kiejtéséveI kapcsolatban azt figyeltem meg, hogy
a német, francia, svéd, román, lengyel, orosz, japán stb. személy- és város-
neveket a rádiós sportszerkesztők és riporterek a régi és bölcs nyelvművelő

tanács szerint, vagyis az idegen kiejtést megközelítve (de azt nem utánozva),
magyarosan (az első szótagon) hangúlyozva mondják ki: Saarbrűcken le:
szárbrükken; nem szárbrükn] stb. Az angol neveket sem szokás (még!) cif-
rázni a rádió sportműsoraiban. .

Az olasz és a spanyol (részben a portugál) nevek hangsúlyozása azon-
ban rendkívül zavaros képet mutat: Maradona - Maradona. Burruchaga
- Burruchaga, Sensini - Sensini, Bilardo - Bilardo, Schillaci - Schill a ci,
Cagliari - Cagliari, Taranto - Taranto stb. ugyanazon riportertől szinte
pillanatonként váltogatva. (Amikor ui. izgalmas helyzet alakul ki a kapu
előtt, rögtön Calderon lesz abból a játékosból, aki korábban Calderon volt,
a spanyol kiejtésnek megfelelően!)

Ennek a bizonytalankodásnak valószínűleg az az oka, hogy az olaszban
és a spanyolban a hangsúly eshet az első szótagra is: Tatanto, Cagliari,
Mdlaga; az utolsó előttire is: Verona, Vicenza, Bilardo; az utolsóra is: Cal-
derón, Cittd di Castello; stb. - Ariporterek, bemondók és általában min-
denki, aki megszólal a rádióban és a tévében, ebbe belezavarodik, és a to-
tólistákat már föl sem merik olvasni, ha olasz meccsek vannak benne. -
Célszerű lenne megszabadulni ettől az öngyötréstől (és a kinevettetéstől!)
azáltal, hogy ugyanolyan fesztelenül mondják ki a munkatársak Cagliarit
Cagliari-nak (ahogy az olaszok is) és Veronat Veronanak (ahogya magya-
rok évszázadok óta). Ugyanúgy, ahogyan eszünkbe sem jut a bordo (= Bor-
deaux), a hanófa (= Hannover) kiejtés erőltetése.

c) Az idegen betűszók kiejtése tekintetében is a magyar betűk neve sze-
rintikimondásának vagyok a híve; nem annak, amit hallani szoktam: á-csiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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MilanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(á -cé Milán helyett). Nem örvendtem tehát az egyik sportközvetítés-
ben az éj-bí-szí (= ABC) meg az en-bí-szí (= NBC) televízió emlegetésének
á-bé-cé ill. en-bé-cé helyett; örülök viszont, hogy az IBM cég új televízió-
reklámjaban í-bé-em-et mondanak a nagyképű á j-bí-em helyett. (Persze a
BBC meg a CIA maradjon bi-bi-sei meg szí-á j-é!)

d) A szellemes fordulatok, a találó hasonlatok, a láttató képek minden
sajtóműfajnak az ékességei. Mind a szóban élő, mind az írott sportnyelv
híres volt arról, hogy tele van az élénkítésnek ezekkel az eszközeivel. Ezt
még azok a nyelvészek is elismerték, akiknek nem tetszenek a megzörget-

te az ellenfél há lójá t, kapujához szegezte az ellenfelet, rákapcsolt a Dózsa,
szeme volt a labdának, két ponttal elhúzott, a kerékpáros négyesfoga t, a
magyar tr iumvirá tus v. tr ió, a trónkövetelő Barrell, az éllovas Csehszlovákia
együttese, nyolc-hatra elfűrészelték a kanadaiakat, a harmadik gól megadta

a kegyelemdöfést az ellenfélnek, vízilabda-csapataínk gyászosan szerepeltek

stb. típusú szerkesztmények előregyártottásuk, klisé voltuk miatt.
Én az ilyen aggodalmakkal szemben mindig azon a véleményen voltam,

hogy még egy viszonylag gyakori metafora vagy hasonlat: a csatár ha ta lmas

bombát zúdított a kapura is többet ér egy lapos ténymegállapitásánál: a
csatár a kapu felé rúgta a labdá t. Már csak azért is, mert a két mondatnak
erősen más a valóságtartalmal

Egyébként mai sporttudősitásainkat nem kell attól félteni, hogy nem
tudják a régi kifejezéskészlet et (legalábbis részben) megújítani. Tetszett
pl.: főnixmadárként támadt fel a Szolnok (Lantos Gábor}; a legeredemé-
nyesebb gólvadásznak járó aranycipő,a mumus vendég, hamarosan lent le-

hettek ti is a bányában (= kikaphattok, lecsúszhattok; Radnóti Lászlő); az
imádkozó sáskának, Maradonának, [Brehme a gól után] alája kerül legalább
három köbméter embernek; Maradona forgolódik, mint egy minia tűr r ing-

lispil, ... aztán ketten is eltakar ítják a szó legszorosabb értelmében. Ezzel
nem lehet vitatkozni, valóban szabálytalanok voltak az apró ördőgcsillag-

ga l szemben. Maradona méltatlankodik: en~em a német páncélos beletapo-

sott, belegyötőr t a gyöpbe (Molnar Dániel}; Újváry Sándornak megpróbáltak
osszerúqni a lábá t (= megakadályozni az utazását); stb.

A legjobb riportereknek is vannak persze gyengébb pillanataik, amikor
ilyeneket mondanak: újsütetü világbajnok (újdonsült világbajnok helyett;
- [jól esik-e nektek, ha] a gazda (= klubelnök) rajtatok legelteti a szemét?)
= (=kijár a mérkőzésekre, tehát rajtatok ta r tja a szemét) stb. - Ebben
a hibacsoportban sem egy rádiós azonban a csúcstartó, hanem a nemzeti
tizenegy edzője ezzel a szóláskeveréssel: több nagy klub kivetette rá (= Dé-
tárira) a szemét.

e) Sportnyelvünk grammatikai és egyéb hibáiról tíz év múlva fogok be-
számolni (az akkorleendő nyelvállapot alapján) az új Benkő-emlékkönyben.
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Sokszor elhangzott megállapítás, hogya földrajzi nevek, ezen belül is
különösen a köznevek, hűen örzik egy-egy tájegység jellegét, múltját, mutat-
ják a jelenét. Az is közismert, hogy a régi paraszti gazdálkodás megszüntévei
feledésbe kerülnek ezek a nevek. Ma már az ország területének tekintélyes ré-
szén összegyűjtötték a ma még élő névanyagot. A gyűjtést csak kevés.helyen
követte a földrajzi köznevek bemutatása, értelmezése. Ennek a munkának

az elvégzése is időszerűnek látszik.
Igaz, hogy egy község főldrajzi közneveinek bemutatása szerény ered-

ményre vezet, de ha több községben elvégzik ezt a munkát, akkor az így
nyert adatok birtokában már meg lehet kísérelni általános megállapításokat
is.

Tiszaszőlősőn az úrbérrendezésig s a vele összefüggő vízszabályozásig
mocsarak, tavak, erek, fokok uralták a határt. A földművelésre a külterü-
letnek csak kisebb része, az ún. felsőj!főj!d volt alkalmas. A mai dülőnevek
nagy része ennek a régi vizes világnak az emléke. Az úrbérrendezéssel és a
vízszabályozással együtt járó határrendezés után vált jelentősebb é a főld-
művelés. Ez a nevek változására is erősen hatott. A még fellelhető földrajzi
köznevek és földrajzi jellegű jelzők jól mutatják a régi állapotot. A 143 kőz-
névből 35 vízrajzi. 23 domborzati köznév. A számuk összesen 58. A vízrajzi
és domborzati köznevek együttesen a közneveknek 40,48%-át teszik ki.

A bemutatott köznevek túlnyomó többségét a község földrajzi nevei-
nek gyűjtése közben rögzitettern. Ezekkel a köznevekkel azonban (a község
szűlőfalum lévén) természetes beszédhelyzetben, funkcionálás közben is ta-
lálkoztam, valamennyit a gyűjtésen kívül is jól ismertem.

A közneveket rendszerbe foglalva s a rendszeren belül köznyelvi formá-
ban betűrendben mutatom be, de a köznyelvi alaknak feltüntetem a nép-
nyelvi formáját is. Ha ez egyezik a köznyelvivel, akkor a szokásos r- jelet
használom. Ezután következik az értelmezés.

Az értelmezés után zárójelbe téve számmal jelölöm, hogy a földrajzi
köznév hány névben alapelem, vagy egyedül is tulajdonnév (az első szám),
és hányszor fordul elő megkülönböztető elemként (második szám). A két
szám közé ;-t teszek. Mindegyik használatára közlök egy-egy példát is. Ha
a köznév egy névben található, akkor a nevet közlöm, a számot elhagyom.
Ha: a köznév csak alapelemként szerepel, egy számot írok, ha viszont csupán
megkülönböztető elemként található, a szám mellett *-jelet használok. A
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földrajzi név elmaradása azt jelenti, hogyaköznevet ma földrajzi névként
nem használják. Több esetben közlök példamondatokat is.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V íz r a j z i k ö z n é v

á r o k rv 1. Mesterséges eredetű vízelvezető a külterületen.
2. Az úttest és a gyalogjáró közötti mesterséges eredetű vízle-

vezető abelterületen.
3. Nagy eső, áradás esetére ásott alkalmi vízlevezető. "Tavasszal

kizs barázdaszérti árkokat ástunk a nagy árkokig, azon lefojt a víz, osz ha-
marabb mékszáratt a.főjid."

á z t a t ó zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAászta tó,!!: Kender puhítására használt, természetes eredetű vizes
gödör. Kendérásztatóu.

b e r e k rv Vizenyős, terméketlen terület.

c s a p ó csapóy Sík szántóterület egy korábbi fok helyén (lj 3*). Csapóu-
járóu. "Rígen éty fok VÓ!J.titt, azon öntött ki a Tisza. Nagyon jóu fő~d ez
itt, rígén káposztafőjid is vóut. Öntözni se kellett."

c s a t o r n a rv Mesterséges eredetű, Tiszafüredtől Kenderesig vezető ásott,
betonozott vízlevezető csatorna. Csatorna.

d ö g l ö t t rv A Tisza holt ága. Döglöt- Tisza. "A Döglödbe halászni is
szoktunk."

é r rv Fenék, lapos, esős időben vízállás. Eredetileg nagyobb vízállás
kiágazása (16j 7), Lippai-ér, Pap ere-gát.

f e n é k jenek Kiilőnbőző mélységű hajlat, lapos, esős időben vízállás,
kiszáradt ér, tó medre (11). Lóuri-fenek.

f e r t ö jer tőjj Sásos, mocsaras terület (3). Sóus-fertőji; Sóus-fertőji-kút.

f o k rv Nagyobb vizekből (főképp a Tiszából) kiágazó természetes ere-
detű árok (10j 7). Kíe-fok: Kis-fok-Iapos,

g ö b e rv Egymás mellett levő félkör alakú fenekek a Tisza közelében.
Tavasszal vízállás (lj 7). Gőbe; Gőbe-erdőji.

h a j l á s rv Kiszáradt ér kanyara. Pap ere-hajlás.

h o l t á g hóutt ág A régi medertől elvágott folyóág.

k a n á l i s rv Mesterséges eredetű nagy, mély árok, általában állandóan víz
áll benne.

k a n y a r rv Folyókanyar és az általa alkotott szöglet. Aranyesi-kanyar.

k e n d e r á z t a t ó kendérászta táu, Folyó és állóvíz része, ahol kendert áz-

tattak. "Több íj~ vízzel teli fenek, gödör VÓ!J.trigén a határba. Kiilőn nem
is nagyon nevesztük el ezeket se."
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k o t o n y a .-v Szántóföld, korábban mocsaras terület; Kotonya.

k o t ú .-v Piszkos, büdös vízzel, vad növényzettel tele, igen mély, nagy

gödör (2). Kis-fok-kotú.

k ö z .-v Eredetileg két vizág, most száraz fenék közötti terület. Sujmos-

köz.

k ú t .-v Ásott kút (12; 2). Miszáros-kút; Kút-Iapos.

l a p á l y zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlapá j A Tisza egy szakaszának enyhén emelkedő, széles, vastag
homokhordalékkal feltöltött partja. Lapáj; Csíi-Iapáj. "Csak a lapájon lehet

fürdeni, másutt oja míj a Tisza meg ő~rvÍnyes, hogy nem lehet."

m o r o t v a .-v Hosszú, széles mély hajlat, lapos. Szőűllőűsi-morotva.

n ó b o r d a nóyborda Mocsaras, nyárfával benőtt terület (2). Kis-nóubor-
da; Nóuborda ere.

p o r o n g .-v A Holt- Tiszában levő sziget, Porong; Poronk-sziget.

r a p á l y mpáj Azonos a lapállyal (1. ott).

r é v rí Kompátkelőhely. Ríház.

s a r o k .-v 1. Nagy folyókanyar és az általa alkotott szöglet. Aranyosi-
sarok.

2. Két utca találkozásánál levő szöglet.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. '

sebes sebes Szántóföldnek keskeny hajlatú része. Eredetileg fok (1; 4*).
Sebes; Sebés-óudal.

,

sirok e- Nagy területű, hosszú, széles lapos, szántó. Eredetileg tó (1; 3*).
Sirok; Sirok-lapos.

s z a r t o s .-v Szántóterület fenékszerű hajláta. Egykor piszkos.zavaros viz,
kenderáztató hely. Kendérásztatóu-szartos.

,
s z i g e t .-v 1. Vízből kiemelkedő száraz rész. Tisza-sziget.

2. Egyenes felszinből való kiemelkedés. A vizszabályozás előtt
víz vette körül. Kisz-sziget; Sziget-hát.

t ó tóu Szántóterület kisebb-nagyobb fenékszerű mélyedésekkel, lapo-
sokkal. Eredetileg állóvíz volt. Tőkős-tóu; Őkőr-tóu-Iapos.

t ó f e n é k tóyfenek. Régi tónak kiszáradt medre.

torok e- Szántóterűlet.része, Eredetileg ér torkolata. Rendes torka.

ú s z t a t ó úszta tóy Fenékszerű szántóterűlet. Eredetileg olyan viz, ahol az
állatokat fürdették. Juúsztatóu,

A vizrajzok kőznevek száma 35, a közneveknek 24,48%-a.
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D o m b o r z a t i k ö z n é v ( t é r s z ín f o r m a , .k i e m e lk e d é s ,

m é l y e d é s , a l a k )

a l jcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa j jzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1. Talajkiemelkedés melletti mélyfekvésű sík tájrész (4). Csákán-
szég-ajj.

c s ú c s rv A szomszéd határba benyúló, háromszög alakú földdarab.
Csúcs-dűllőji. Nevezik Határbelinek is.

d o m b rv Csekély emelkedésű, lejtős oldalú terület. Páncílozs-domb.

'farok rv Elkeskenyedő, hosszan elnyúló földterület, a határrész vége (5).
Rőukás farka.

g ö d ö r rv Természetes eredetű, valamint emberek által ásott kisebb-
nagyobb mélyedés (6). Tasku gödre.

g ö r b e rv A tájrész alakjára utaló köznév (4*). Gőrbe-ér.

g ö r c s ö s rv Igen hosszú, mély, éles szögű hajlásokkal tele (girbe-görbe)
természetes eredetű árok, fok. Görcsös-fok.

h a lo m 1. Ke~ek alakú, kúphoz hasonló kiemelkedés a kűlterületen (13;
2). Balás-halom; Szík-halom laposa.

2. Széles, hátas, enyhe kiemelkedés abelterületen. Vermes-
halom.

h á t r'V Hosszan elnyúló, viszonylag széles, enyhe kiemelkedés (26; 3).
Céglédi-hát; Géllér-hát legelőji.

h o m o k h á t rv Homokos, enyhén kiemelkedő, kevésbé termékeny talajú
határrész. Homokhát.

f

j á r ó já r ó ~ 1. Töltésen (gáton) keresztül vezető szekérút (8). Gréfii-járóu.
,2. Hosszú, enyhe lejtővel végződő tájrész. dűlő. Gyéprejáróu.

k u b ik rv A Tisza árt erében a gát és a folyó közötti r~sznek igen mély,
széles gödrei..A földet agátépítéshez használtak. Kubik-gödör.

l a p o s rv 1. Szántóföldön enyhe hajlat. ,;Mindik kűlőnpsígét tettünk,
amikor dóugosztunk, hogy a háton vagyalaposon vígesztűnk."

2. Mélyebb fekvésű, széles, hosszú, esős időben vízzel borított
terület (29). Géllér-lapos; Tóulapos-tér.

o ld a l ó 'M d a 1 1. Tájrésznek lejtős része, oldala (2). Sebés-óudal.
2. A határnak a falutól egy másik tájrész irányába eső te-

rülete, tájrésze. Domaházi-óudal.

p a r t 1. Lejtős, jobbára gerincszerűen húzódó kiemelkedés (6; 2). Telek-
part; Partajja.

2. Az álló- vagy folyóvíz partja.
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rétzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr ít Alacsony fekvésű, nagy területü, hajlatokkal tele szántó, árvizes
idöben a hajlatok vízállások. Alsóu-rít: Alsóu-rit partya.

sarok '" 1. Nagy folyókanyar és az általa alkotott szöglet. Aranyosi-
sarok.

2. Két utca találkozásánállevö szöglet.

szeg szeg Mélyen fekvő terület be benyúló háromszögű, valamint félkör
alakú kiemelkedés (2j 2). Sujmosz-szég; Székhatár.

szél szil 1. Egy határrész szélső része, vége. Sujmosz szíle.
2. A település vége. " Csak úgy montuk, a falu szílin lakik, meg

ez meg esz törtínt a falu szílin."

sziget e- 1. Vízböl kiemelkedö száraz rész. Tisza-sziget.
2. Egyenes felszínböl való kiemelkedés. A vízszabályozás elött

víz vette körül (8j 5). Kisz-sziget: Sziget-hát.

tér 1. Falurész.-Vásártér.
2. Egy utca jelentős kiszélesedése, közterület (4). Szobor tér.
3. A vízszabályozás után a gát és a meder közötti terület, ártér,

valamint kiszáradt, de még nem míivelhető terület. Tóulapos-tér.

völgy vőfjgy Két magaslat közötti alacsony fekvésü széles földterület (4;
2). Siíl-vö!!gYj Szíl-vőjigy-Iapos.

zug '" 1. Fenékszerü mélyedések 'közötti hátas terület, szántó (3).
Rendezzug. .

A domborzati köznevek száma 23, a kőzneveknek 16%-a.

. Tájat jeIölö köznév

dülö düllőfj 1. Szántóként vagy szölöként használt határrésznek úttal,
árokkal körülhatárolt darabja (15j 2). Kucig-díillőji; Csontozs-dűllőji farka.

íoId főfjd 1. Megmüvelt határrésznek meghatározott növény vetésére
használt darabja (7). Rípafőjid.

2. Egy birtokos tulajdonában levö összefüggö földdarab (6).
Bubori-főjid.

gyalogíold gya lokfőfjd A település szomszédságában 600-700 D-ől nagy-
ságú parcellákból álló határrész. Agyalogmunkát végzö zsellérek járandó-

sága volt. Korábban elsősorban kapásnövényeket, zöldségféléket termeltek
itt. "JÓ!!j járt, akineg gyalokfőjiggye vóut, mer közel VÓ!!ta faluho, nem is
rosz fö!!d VÓ!!taz. Nekem VÓ!!thárom gyalokfőjidem is."

hajóállomás ha jó'Qá lomás Hajókikötöhely a Tiszán. Hajópálomás.

halsózó ha lsó'Qzó'Q Szántó, régen haltenyésztésre szolgáló patak melletti
kunyhó. Halsóuzóu.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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határ '" 1. A község külterületének a szomszéd község külterületévei
érintkező része (3j 1). Szíkhatár; Határ-út.

2. A falu tulajdonában levő külterület. "Naty határa van a
falunknak."

határbeli '" A szomszéd határba benyúló, háromszög alakú földdarab.
Határbeli. Nevezték Csúcs-dűlőnek is.

homokosgödörzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhomokozsgődőr Az a hely, ahonnan a földet, homokot
hordják a falusiak építéshez, az épületek tapasztásához.

járó já róQ Enyhén lejtő tájrész. Gyéprejáróu.

kaszáló kaszá lóQ Rét, állandó fűtermő hely (6). Kis Jancsi-kaszálóu.

kereszt gát kerezgá t 'A Tisza folyó mai gátjaval merőleges, útnak hasz-
nált keskeny, hátszerű kiemelkedés, samellette levő főldterűlet, dülő. A

vízszabályozás előtt a falut körülvevő kőrgát egy része. Ma a név tábla je-
lentése él csupán. Kérésgát. "A kérézgát a legjop főjid a határungba."

kunyhó kunyhóQ Szántóterűlet. Régi halászkunyhó emléke. Duna-
kunyhóu.

legelö legelőfj Füves terület az állatok legeltetésére (3). Géllér-Iegelőíi.

major r- Ma lakóház és termelőszövetkezeti raktár. Régen uradalmi tu-
lajdon cselédházakkal, gazdasági épületekkel, az uraság lakóházával. Oszkár-

·major.

nyilas r- Szántófőld. Korábban kaszáló, rét. A főldkőzősség és a nyíllal

való főldosztás kerára utal (3). Kis-nyilas.

ráta'" Kaszálónak egy meghatározott darabja (5). Sebes-ráta.

rét r ít Alacsony fekvésű, nagy. területű, hajlatokkal tele szántó, árvízes
időben a hajlaton vízállások. Alsóu-rít; Alsóu-rit partya.

szérű szírű 1. A gabona összehordására és elcsépelésére kijelölt hely a

külterületen.
2. Simára egyengetett, fűtől, gyomnövénytől megtisztított

rész az udvaron, ahova a gabonát cséplésre összegyűjtik. "Míg egyéni pa-
rasztok vóutunk, előjisszőr hazahortunk míndén termínyt, od gépéltük el,

kinyeségettűk a kerbe, az udvarba a föjidet, oda hortuk, de a víge fele mán
a falu szílin jelöltek ki éty területet, asz is úty híttuk, hoty szírű, oszt oda

hortunk." •

tábla'" Szántónak feltört terület. Gyépi-tábla.

tag'" Egy-egy birtokos tulajdonában levő összefüggő bírtokrész.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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t e l e k yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArv 1. Szántó és legelő. Eredetileg kaszáló, legelő (3; 3). Kis-telek;

Telek-ér.
2. Házhely.

t e m e t ö cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAte m e tő jJ Emberi temetkezésre, valamint állatok elfóldelésére
szolgáló körülkerített terület. Temetőji; Dögtemető (11; 3).

A tájat jelölő köznevek száma 22, a közneveknek 16%-a.

Ú t , u t c a j e l e n t é s ü k ö z n é v

a l é '" Nagy fákkal szegélyezett széles dűlőút és az út környéki szántóte-
rület (2). Mai neve: Nagy-alé. Az utóbbi években a fákat kivágták, az utat

felszántották, az alé név azonban még ma is közismert. "Ha nagy esői! vóut,
ott a szílés úton csúszkálhattak a lovak szekérrel."

á t j á r ó zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá tjá róy 1. Töltésen, gáton átvezető szekérút (6). Aranyosi-átjá-
róu.

2. Kompátjáró a Tiszán. Domaházi-átjáróu.

3. Az átjáráshoz alkalmas hely az árkokon.

d ü lö d ű l lő jJ Szekérút a határban. "Egy-egy naty táblát körülvette az ij~
szekérút, úgy montuk, vígig megyünk a dűllőjin."

f ö ld ú t jő jJ d ú t Szilárd burkolat nélküli út a kíil- és belterületen. "Mos
m~ más mint rigén, akkor a faluba vóut éty kövesút, a többi mint fői!d út

VÓ1!t,nyárom poros, ősszel nyakig Írői! sárral."

g á t rv 1. A közlekedés céljára készített töltés (5). Géllér-gát.
2. A Tisza mellett végigvezető árvízvédelmi töltés. Tisza-gát.

g y a l o g ú t rv 1. A külterűleten csak a gyalogosok közlekedését szolgáló,
keskeny, kitaposott földút.

2. A belterületen a házak előtt vezető keskeny kitaposott
földút, téglából kirakott vagy betonnal fedett keskeny járda.

j á r á s '" 1. Széles, állathajto út (2). Csürhejárás.

2. Szőlőterületnek keskeny gyalogúttal több kisebb, egyenlő da-
rabra osztott része. "Egy-ety kis écssig VÓ1!te, ribizlit, büszkét ültettünk
egy-egy járás vígibe."

j á r ó 1. Töltésen (gáton) keresztül vezető szekérút (8). Gréfli-járó~.

kapu+- Nagy fák közötti keskeny út bejárata és a környéke. Vaskapu.

k ö v e s ú t '" Szilárd burkolat ú út.

k ö z 1. Nagyobb utakat összekötő keskeny, rövid földút, illetve egy eset-

ben tégláva kirakott kis gyalogút (6). Kalmár köz.
2. Zsákutca.

r á m p a rv Gáton, vasúti töltésen átvezető út (4). Sóus Julis rámpa.

1 7 3
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sor Két házsorból álló falurész és a közte lévő két utca. Újsor. "Rig~
csak úgy montuk, hogy az Újsoron ez meg az, mán tuttuk is, hogy mejik út,
mer mindénkit ismerünk. Mos van valami neve mindéggyiknek, de asz mos

s~ tuggyuk."

sorompózyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsorompóy A vasúti átjárót lezáró rúd.

szekérút rv Földút a kül- és belterületen. "Sok ij~ VÓ!!t a határba, nem
attunk mink ennek külön nevet, nem VÓ!!trá szüksíg." A gyalogút ellentéte.

út rv Kűlőnbőző szélességű kövezett vagy földes sáv a külterületen és a

belterületen (15). Darvas út.

utca ucca A közismert jelentésű belterületi köznév. Valamennyi a híva-
talos névadás szülötte (31).

zug rv Zsákutca. (L. még: köz)

Az út, utca jelentésű köznevek száma 19, a közneveknek 13,28%-a.

Növényzeti köznév

akácos ákácos Akácfák kisebb-nagyobb csoportja a határ kűlőnbőző
részein "Rígen nem VÓ!!t annyi ákácos a határba, nyőji az mindénfele, nem
tudom, ki ülteti űket." ,

cserje cser je Ma a határnak tájat jelölő szántóterülete elszórtan benőtt

kisebb bokrokkal. Korábban a Tisza melletti erdő egy része, majd az erdő
kiirtása után sokáig bokros, sarjadó fákkal benőtt területe volt (1; 2*). "Az
eke meg-megakatt égy-éty fatűbe, mer úgy láccik, nem széttík ki réndésen."
Cserje; Csérje-járóu. ' ,

erdö erdőfj Nagy fákkal, vad növényzettel benőtt terület (6; 2). Ara-
nyosi -erdőji; Kis-erdőji -fok.

faiskola rv Facsemetek termelésére bekerekített terület.

gyékényes gyíkínyes Szántó. Eredetileg gyékénnyel, sással benőtt tó,
vizenyős terület (2; 2). Nagy-gyíkínyés; Gyikinyés-lapos,

gyümölcsös gyümőfjcsős Almafával beültetett terület (2). Klány gyü-
mőjicsőse.

kolokányos rv Szántó, régen vizenyős, mocsaras kolokánnyal benőtt te-
rület. Kolokányos.j.A kolokány szúróus dudva, articsóukának is híják."

liget rv Nyárfával beültetett vizenyős talajú terület, lapos. Korábban a

Gellér-tó része volt. Liget. "Nem lehetett aszt a ríszt használni semmire se,
mos meg oja szíp az a sok nyárfa benne."

nádas rv Szántóföld, régen náddal benőtt vizenyős terület, fenék. Nádas.
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sásoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsásas Lapos és hátas legelő, gyep. A lapos esős időben vízállás,
korábban sással benőtt tó (6). Sásas-fenék.

sulymos sujtnos Félkör alakú mély fenék és a körülötte levő kiemelkedés,
szántó. A fenék eredetileg sulyomban gazdag tó (1; 7*). Sujmos; Sujmos
farka.

szél sn1 1. Egy határrész szélső része, vége. Sujmosz szíle.
2. A település vége. "Csak úgy montuk, a falu szílin lakik, meg

ez meg esz törtínt a falu szí1in.

szölöcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z ő f ) l lö j j Szőlővel beültetett, körülkerített nagy terület, zártkert
(7). Bánó!!-sző!illő!i.

tökös tv Lapos területű szántó. Régen vízitökkel tele tó (2*). Tőkős-tőu.

A növényzeti köznevek száma 14, a közneveknek 9.78%-a.

Emberi létesítményre utaló köznév

csárda""; Szeszesitalt árusító hely a külterületen. Róukás csárda.

dögkút d ő k k ú t Az elhullott állatok elégetésére szolgáló kibetonozott
mély gödör.

gát tv 1. A közlekedés céljára készített töltés (5). Géllér-gát,
2. A Tisza mellett végigvezető árvízvédelmi töltés. Tisza-gát.

ház tv 1. Hivatalos személyiség munkahelye és lakóhelye (2). Ríház.
2. A közigazgatás, hivatal irodái. Faluháza.

híd tv Árok és víz felett a másik partra vezető építmény.

kocsma tv Szeszes italt árusító hely (9). Porcsín kocsma.

malom tv Eredetileg szélmalom. Ma a korábbi malom környéki falurész.
Kakas-malom; Malom-sziget.

mühely műhej Általánosan ismert kovácsműhely emléke, ma már ren-
des lakóház áll a helyén. Jóuvír-műhej.

templom tv Istentisztelet céljára szolgáló épület (1; 2*). Zsídóu-temp-

lom; Templom-köz.

töltés tő j j t í s 1. Árvíz ellen készített gát, Tisza-gát. "A tö!itíst mindén
évbe kiosztották kaszálógnak. Píszt fizettünk írte, de mégírte."

2. Arok partjának felmagasítása.
3. A vasút töltése.

Az emberi létesítményre utaló köznevek száma 10, a közneveknek
6,99%-a.
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Viszonylagos nagyságra, elhelyezkedésre utaIó
köznév

alsócbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa [s ó y Egy nagy határrésznek déli része. Alsóu-rit.

eleje rv A tájrésznek a faluhoz közelebb eső része. Csű eleje.

első e [s ő f j A tájrésznek a faluhoz közelebb eső része. Elsőji-díillöji.

felsö je ls ő f j A határ nagyobb részét kitevő réttől jóval magasabban
fekvő, víz sohasem járta terület. Félsőűfőjid.

hátuljazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhá túja Egy tájrésznek a falutól legtávolabb eső része. Csű-há-
túja. .

kis rv Viszonylagos nagyságot kifejező név (21*). Kis-aszóu.

nagy rv Viszonylagos nagyságot kifejező név (21*). Nagy-aszóu.

rövid rv A körülötte levő szántótábláktói jóval rövidebb dűlő. Rövid-
dűllőű.

A viszonylagos nagyságra, elhelyezkedésre utaló köznevek száma 8, a
közneveknek 5,59%-a.

Településre utaló köznév

falu rv 1. A település népi megnevezése a hivatalosabb község szó helye.
·2. A település belső része. "Bemegyek a faluba, szítnizék, mit

lehet kapni a bóutogba."

kert rv 1. A családi házak előtti bekerített terület, udvar.
2. Falurész. Eredetileg egy család tulajdona, ma több családi

ház és a hozzá tartozó udvar (8); Cirjákné kertye.

sor rv Két házsorból álló falurész és a közte lévő két utca. Újsor. "llig~
csak úgy montuk, hogy az Újsoron ez meg az, mán tuttuk is, hogy mejik út,
mer mindénkit ismerünk. Mos van valami neve mindéggyiknek, de asz mos
se tuggyuk."

tanya rv A külterület en levő magános lakóház, vagy több lakóházból,
gazdasági épületből álló kis település (13). Bánóu-tanya.

ülés ü I ís Falurész, eredetileg madarak (vízicsirkék) tartózodási helye.
Csireülís.

vadas rv Falurész, eredetileg vadaskert. Vadas.

zug rv Falurész. Csirezug.

A településre utaló köznevek száma 7, a közneveknek 4,89%-a.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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T a la jm in ö s é g r e u t a I ó k ö z n é v

a r a n y o syxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArv A Tisza egy szakaszának igen enyhe lejtésű, vastag homok-

hordalékkal feltöltött partos része, valamint a körűlötte levő erdő, kaszáló,

szántó. Ma a határrész jelentése az elsődleges, a parti részt lapály ként em-
Iítik (1; 8). Aranyos; Aranyosi-fenek. "Fürdískor ha kigyöttünk a vízbűl,

bokájig jártunk az aranyszínű forróu homogba, csak úty kapkottuk a lábun-
kat, nem leheted benne mégálni."

c s o n t o s rv Legelő, gyep, a község kőzős legelőjének a neve. Korábban

a hátas része szántó. Az ásatások tanúsága szerint valamikor lakóhely volt.
(1; 5). Csontos; Csontos-lapos.j.Csak úgy emlégettyiik eszt a legelőjit, hocs
Csontos. Van Csontos-part, Csontos-lapos, Csontos-vőjigy név is."

p á n c é l o szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApáncílos Kemény talajú, nehezen míivelhető szántó és legelő-

(2; 4). Kis-páncílos; Páncílos-hát.

s z ik szík Szikes terület. "Sok oja szík van a határungba. Ezen a szíkén
osztán nem sokat lehet termelni." Szík-halom.

t a j b o k rv Rossz minőségű szántó, lapos, Eredetileg tó, mocsaras terűlet

(1; 4*). Tajbok; Tajbok farka.

t o p á n c s rv Nagy falurész. Régen tó és ér vette körül. A falu sáros,

nehezen járható része volt. Topáncs. " Ősszel mék koratavasszal meggondolta
az ember, hogy elménnyén e oda, mer könnyen a sárba maratt a csizsmatalp.
Szégíny emberek laktak ott."

A talajminőségre utaló kőz nevek száma 6, a közneveknek 4,19%-a.

,
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IDEGEN SAJÁTOSSÁGOK
" , ,

A MOLDVAI CSANGO NYELVJARAS, ,
HANGLEJTESEBEN

(EGY PERCEPCIÓS KÍSÉRLETRÖL)

FODOR KATALIN

1. Egyetemi oktatómunkám során rendszeresen tapasztalom, hogy egyes
- elsősorban a köznyelvtől legtávolabb eső moldvai csángó - nyelvjárá-
sokból vett szövegeket igen nehezen értenek meg a hallgatók, még akkor is,
ha archaizmusok, kőlcsőnszavak alig nehezítik a megértést. Ha azonban -
ügyelve a köznyelvi intonációra, hangsúlyokra. ritmuara - magam megis-
métlem "szegmentálisan" pontosan az elhangzó szövegrészeket, azok azon-
nal érthetővé válnak hallgatóim számára. Nyilvánvaló tehát, hogy a szöveg
megértését a szupraszegmentális szerkezet "megértése" igen nagy mérték-
ben befolyásolja, az idegenszerű hatást valószínüleg alapvetőerr a nagyobb
szövegegység intonációs ősszhatása adja, az első benyomás kialakításában
feltehetően nagyobb jelentősége van a könnyebben érzékelhető dallamnak,
hangsúlynak, mint a nagyobb koncentrációt igénylő "szegmentális szövegér-
tésnek" . Ez a megfigyelés indított arra, hogya szupraszegmentális jelenségek
percepciójával foglalkozzam. Bár végsö soron az adott nyelvjárás sajátossá-
gainak megismerése a célom, általánosabb érvényű konklúzió levonását is
megkísérlem, annál is inkább, mert a vizsgálat maga jóval az adott nyelvjá-
rás keretein túl terjedő anyagra vonatkozik.

2. A moldvai csángó nyelvjárás kutatása jórészt a hangállományra és a
szókincsre korlátozódott. Szabó T. Attila, Márton Gyula nem foglalkozott
a szupraszegmentális elemekkel. Hegedűs Lajos majd fél évszázada hazate-
lepült székelyes és déli csángók körében gyűjtött tekintélyes anyagot , ennek
kis részét vizsgálta Bartók János az intonáció szempontjaból (MFF. XII,
72-81).

A déli és aszékelyes csángóknal távolabbi, leginkább románosodó cso-
port az északi csángók. Központjuk és legnagyobb lélekszámú településük
Szabófalva. Szabó T. Attila 1951-ben azt írta a legtöbb északi csángó fa-
luról, hogy ott csak az öregek beszélnek már magyarul (Kik és hol élnek a
csángók? in: Nyelv és múlt 125).

Szabófalván kívül 9 északi csángó falut sorol fel - a tőlem vizsgált
szövegek részben Szabófalváról, részben a múlt században délebbre települt,
de északi csángó dialektusát ma is őrző Ploszkucényből valók. Erősen romlóponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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nyelvjárásról lévén szó feltételezhető, hogy az archaizmusok mellé sok ro-
mán elem került be hangrendszerébe, grammatikájába, szókészletébe, nem
utolsó sorban szupraszegmentális szerkezetébe. A rendelkezésre álló hanga-
nyag alapján igyekeztem néhány jellemző intonációs sajátosságot kiemelni,
meghatározni.

1. A beszéd tempója, ritmusa eltér a magyar nyelvben megszokottóI.
Általában gyorsabb annál, bár időnként erősen elnyújtott szótagok szakítják
meg a beszéd lendületét (ez ugyan lehet időnként a nyelvi bizonytalanságból
eredő hezitációs jelenség is!). Bartók megfigyelte a déli csángók beszédének
töredezettségét, ugyanez jellemzi az északi csángókat is.

2. A hangsúly gyakran nem első szót agi , sűrűn fordul elő más helyzetben
is szóhangsúly, pl.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAesztenából, vaszárnap.

3. A beszéd dallamára jellemző a lebegő/emelkedő-eső, kérdésnél a
lebegő-szökő dallamforma. Bartók is észlelte, hogy anagy hangközök és az
egyéni hangterjedelem fölső régiójának kihasználása sajátos színt kölcsönöz
a nyelvjárásnak. A fejhang-mellhang közötti átmenet az északi csángóknál
is pontosan érzékelhető, ennek egészen extrém példái vannak Szabófalván.
A tartományváltások előtt gyakran hosszan lebegő intonációjú szakaszok
figyelhetők meg. A beszédszakaszok lezárása sokszor igen intenzív, lassan
ereszkedő vagy emelkedő fokozatos zárás alig van, ill. jellemző az eső- és
szőkőzár.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

\,'
Tutta volna? Mondzsuk, hol já r tunk!

3. Feltételezhetően bőven van a csángó nyelvjárás ban olyan szupra-
szegmentális jelenség, amely eltér a köznyelv és a többi nyelvjárás sajátos-

ságaitóI, az idegenszerűség érzetét kelti a hallgatóban. Vizsgálatom célja,
hogy megállapítsam, mik azok a tényezők, amelyek - legalábbis a magyar
anyanyelvűek számára -leginkább befolyásolják az érthetőséget, melyek az
elsődlegesek, melyek a kevésbé fontosak akkor, amikor egy szöveg nyelvi ho-
vatartozását felismerjük. Erzékelhető-e az idegenszerűség csupán az egyes
szupraszegmentális elemek "m~ssága" esetén? Megváltoztatható-e csupán
egy összetevő alakításával a beszéd összhatása? Külön tudjuk-e választani ,
nevükön tudjuk-e nevezni egy szöveg meghallgatása során ezeket az össze-
tevőket? .

A legfontosabbnak először egy kisebb létszámú kísérleti csoporttal való
munkában annak megállapítását tartottam, hogy a kiválasztott anyag, a
feladat meghatározása, megfogalmazása helyesen történt-e.

Első lépésként a beszéddallam vizsgálatához láttunk, hiszen a szupra-
szegmentális elemek közül ennek kutatása a legkiterjedtebb mind a hazai,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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mind a nemzetközi tudományban, többé-kevésbé meghatározottak a nyel-
vünkre jellemzö dallamtipusok. valamelyest dialektológiai jellegű vizsgála-
tok is folytak ezen a területen, tehát az összehasonlításhoz szükséges alapok

megvannak.
Az intonáció percepciójának kutatása, ill. az összehasonlító intonációs

vizsgálatok sora az utóbbi évtizedben nálunk is megindult, elsősorban Gósy
Mária (MFF. Ill, 58-67, MFF. V. 100-8), Bolla Kálmán (MFF. V, 40-

69), Földi Éva (MFF. V, 109-116) és Kassai nona (MFF. XIII, 137-152)
foglalkozott e témákkal.

A részvizsgálat célja annak a megállapítása, hogy a meghatározott kőz-
léstartalom kifejezésére milyen dallamtípusokat tartunk elfogadhatónak, mi-
lyeneket érzünk idegennek. Ennek érdekében különböző nyelvek azonos kőz-
léstartalom kifejezésére szolgáló dallamtípusait hallgattattam meg a kísérlet
résztvevőivel.

Mivel kiindulópontom az északi csángó nyelvjárás volt, ezért elsőként
egy a csangóban gyakori dallamtípust választottam ki. Tudvalévő. hogy az

eldöntendő kérdés hanglejtése kettőnél több szótagból álló mondatokban
jellemzően lebegő/emelkedő-eső. Az északi csángó nyelvjárásban általános
viszont a lebegő-szőkő dallammenet , Feltehető, hogy a nyelvjárás idegenes
sajátosságai a román környezet hatására alakultak ki. Ez a román kőrnye-

zet azonban eltér az irodalmi romántól, a moldvai és észak-erdélyi románság

nyelvére igen erős hatást gyakorol évszázadok óta a lengyel és az ukrán/orosz
nyelv, közhelyként említik a román nyelv ismerői, hogy az északi nyelvjá-

rások a többitől "szlávos" jellegükben különböznek. Indokoltnak találtam
tehát, hogy három magyar köznyelvi eldöntendő kérdés mellé két lengyel és
két északi (máramarosi) román azonos jelentéstartalmú mondat dallamát
válasszarn. Tizedik, lényegében kontrollként szolgáló dallamunk egy angol
eldőntendő kérdésé volt, ezt egyrészt a többi nyelvtől való objektív távol-
sága, másrészt az indokolta, hogy a kísérleti csoport tagjai jórészt angol

szakosok voltak, tehát ismerős számukra ez a dallamtipus.
Az első feladat aszámítógéppel előállított dallamok menetének megraj-

zolása volt, meghatározva - a magyar köznyelv felől közelítve - a jelentés-

tartalmukat. Ezt követően - miután közöltem, hogy valamennyi mondat
eldöntendő kérdés volt - meg kellett határozni a dallamok újbóli meghallga-

tása után, hogy mely mondatokzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvoltak a legmagyarosabbak, melyek lehettek
magyarok, melyek biztosan nem magyarok. Végüllejátszottam egy részletet

az egyik csángó felvételből: meg kellett határozni, hogy milyen nyelvű volt
az elhangzott szöveg.
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4 . A vizsgált anyag feldolgozása a következő eredményt hozta:
1. Mindkét csoportban jó volt a dallammenet ábrázolása, de a hangkő-

zök, a hangfekvés megítélése már kevésbé sikerült. Teljesen elhibázott csak
10 - kőzűlűk 9 a szőkőzáras kérdések ábrázolása! - volt a 220 rajzból.
Az 5..,.6-7.mondat tipikus magyar eldöntendő kérdés volt, ezeket mindenki
helyesen rajzolta le.

2. A jelentéstartalom meghatározása igen nehezen ment. Mivel itt az
volt a feladat, hogy a magyar nyelv - ilL nyelvérzék - szempontjaból ér-
tékeljék a hallottakat, annak ellenére, hogy felhívtam a figyelmet rá: nem
feltétlenül valós magyar mondatok dallamát hallják, többen nem tudtak mit
kezdeni a feladattal. A legjobban itt is a magyar eldöntendő kérdés felisme-
rése sikerült, a szőkőzáras lengyel és román kérdést kb. azonos számban
ért ékelték kérdésnek ill. felkiáltásnak, esetleg felszólításnak.

3. Érdekes eredményt hozott a nyelvi hovatartozást firtató kérdés.
Egyértelműen (az 1. csoportban 100%, a II. csoportban 93%) magyarnak
találták a 7. mondatotzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(Nem felel a kérdésre? ), a másik két magyar mon-
dat megítélésében 60-80% között van a 'magyar ' meghatározás. A 4. orosz
mondat intonációja közelíti meg leginkább a magyar kérdését, ez tükröződik
a válaszokban is: 50-50% a 'magyar ' ill. 'idegen' megjelölés. A szőkőzáras
kérdések - az 1-2. lengyel és a 8-9. román - a válaszadók zöme szerint
nem magyarok, bár az 1. lengyel kérdést heten 'a magyarban is elfogadha tó'
jelzéssel látták el. A 8. mondatban előforduló igen erős szőkőzárat érezték
leginkább idegennek (az 1. csoportban 100% (!), a II. csoportban 71% -
de itt egy személy nem válaszolt). Többen jelezték, hogy ha magyar lenne
ez a mondat, akkor feltétlenül kívánkozik a végére a nyomósító ugye? vagy
nem? A hasonlóképpen szinte egyöntetűen idegennek érzett dallam az an-
gol kérdésé. A legtöbben határozottan ismerték fel és emelték ki, hogy ez a
mondat 'biztosan nem magyar'.

4. Váratlanul eléggé egységes volt az utolsó kérdés megválaszolása. Csu-
pán ketten nem tudtak dönteni egyetlen nyelv mellett sem. Ugyanakkor há-
romszori meghallgatás után is csak két kísérleti alany ismerte fel, hogy ma-
gyar nyelvű szöveget hallott. Egy válaszban acbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA' f in n ' nyelv szerepelt, egyben
az 'ola sz'. A 17 fős csoport 65%-a szláv nyelviinek vélte a szöveget, ebből
hét hallgató 'orosz', egy 'szlovák' megjelölést írt. Egy kísérleti személy nem
tudott dönteni, csak a bizonytalan 'szláv' meghatározást adta meg.

A vizsgálatsorozat első lépéseként elvégzett kísérlet számomra eredmé-
nyesen zárult. Egyrészt igazolta - a legtöbb kutatónak ezen a téren hason-
lóan jók a tapasztalatai -, hogy az elhangzott mondatok dallammenetét
igen pontosan érzékeljük, és még a gyakorlatlan kísérleti alany is viszonylag
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jól tudja ábrázolni azokat, másrészt, hogy - a jelentéstartalom ismereté- .
ben - elég nagy biztonsággal ki tudjuk választani azokat a dallamformákat,
amelyek jellemzöek a magyar nyelvre s amelyek idegenek tőle.

Visszatérve a csángó nyelvjáráshoz: a szőkőzáras kérdő hanglejtés egyér-
telműzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'idegenszerű' minősítése nyilvánvalóan mutatja, hogy a csángóknál
gyakori hasonló kérdő intonációt sem fogadhatja el nyelvérzékünk magya-
rosnak. A kiindulópontként emlegetett korábbi tapasztalataimat igazolja
(hiszen az elhangzott csángó szővegben egyetlen idegen szókincselem sem
fordult elő), hogy csak két kísérleti személy ismerte fel a hallott szöveg
magyar voltát, s elgondolkodtató, hogy a válaszadók kétharmada a szlávos
jelleget vette észre benne.
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a ti, z u ' t ?, N o v

Az ábrák Földi Éva (1-2,), Bolla Kálmán (3-7,), Laurenfia Dascalu (Fo-
neticá si dialectologie IX, 89) (8-9.) kísérleti mondatainak rajza alapján
készültek.
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(j], [el - ZÁRHANG VAGY AFFRIKÁTA

FÖLDI ÉVA

A (j], [c]mássalhangzók képzésmódjának megítélése, a hangrendszerben
való elhelyezése (fonetikai státusa) napjainkban is a magyar hangtan egyik
sokat vitatott kérdése. Nyelvész fonetikusaink között a fő nézetkülönbséget
annak el döntése jelenti, hogyazárhangok vagy az affrikáták csoport jához
tartozik-e a két hang. Az alábbiakban először az álláspontok közül idézek
néhányat.

A magyar affrikáták körül zajlott korábbi vitát Kázmér Miklós foglalta
össze (NytudÉrt. 27.sz.), aki arra az álláspontra jutott, hogya (j], [c] han-
gokat "célszerübb olyan típusnak minősíteni, amelyik hangrendszerünkben
megvan, tudniillik affriká.tának, mint olyannak, amelyik hiányzik, tudniillik
palatalizált explozívának." (1. m. 11.) A magyarban valóban nincsenek pa-
latalizált zárhangok, viszont a (j] és a [c] nem palatalizált, hanem palatális
mássalhangzók, az ilyenek viszont megvannak hangrendszerünkben.

Hegedüs Lajos is palatalizált és nem palatális hangokat tart számon a
magyar hangrendszerben, s e két mássalhangzót affrikátának minősíti. Azt
mondja, hogy "a palatalizáció és az affrikáció fedi egymást."yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1. Hegedűs:
NytudÉrt. 1t.sz. 9.)

Deme László az explozívák közé sorolja a (j], [c] hangokat, s a kővetke-

zőkkel indokolja véleményét: "Résszerű utózöreje miatt affrikátának szokták
venni azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgy, ty hangot is; ezt képzésmódjuk érthetővé is tenné. Hangrendsze-
rünkbeli ... összefüggéseik alapján azonban azt igazolják, hogy helyesebb a
szájpadlás elülső részén képzett (palatalis ) felpattanó zárhang jellegük kie-
melése, illetőleg ennek alapján való besorolásuk." (Deme: MMNyR 1, 79.)

Bolla Kálmán, kísérleti-fonetikai vizsgálatai alapján e két hangot pala-
tális explozívának minősíti (1. például: Magyar hangalbum. MFF 6.).

Szende Tamás viszont palatális affrikátának tekinti a (j], [cJ hangokat
(A beszédfolyamat alaptényezői. Bp., 1976, 102), s Kassai nona is hasonló
álláspontot képvisel és- ezt mondja: "Minthogy a nyelvhát mozgása a na-
gyobb tömeg miatt lassúbb, a zár átcsúszása résbe jóval később tud csak
megindulni. Ez az artikulációs tény magyarázza egyébként az alveolopala-
tális-dorzális affrikáták résmozzanatának a többihez viszonyítva rendkívül
rövid időtartamát, ami miatt a zárhangok osztályában szokták nyilvántar-
tani." (Kassai: Nyr. 104: 241.)ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Vértes O. András is palatália affrikátának minősíti a li], [c] hangokat.

Szerinte is igen rövid időtartamú réselem figyelhető meg akusztikus szerke-
zetükben (A magyar beszédhangok akusztikai elemzésének kérdései. In: Fe-

jezetek a magyar leíró hangtanból. Szerk. Bolla Kálmán. Bp., 1982, 103-6).
Azok tehát, akik azt vallják, hogy ali], [c] hangok a magyarban az

affrikáták közé tartoznak, elsősorban azzal érvelnek, hogy a szájpadlás és

a nyelvtest nagy területén történő hangképzés miatt szükségszerüen rése-
lern (résszerü zörej) keletkezik. Felmerül azonban a kérdés: valóban erről
van-e szó vagy valami másról. (Hiszen ezen az alapon pl. a vitathatatlanul
zárhangnak tartott 19], lk] hangok is lehetnének affrikáták.) Nem palatália

(nem palatalizáltl) zár lenyomatát tükrözik-e a spektrogramok? Erre hang-
színképelemzések alapján próbáltam választ keresni. A közölt diagramok

két férfi kísérleti alany, a magyar P.L. és a lengyel L.A. ejtéséről készültek.
Ugyanis a magyar li], [c] hangokat ősszehasonlítottam a lengyel palatalizált

ld'], rt'] zárhangokkal. (A lengyel nyelv hangrendszerére jellemző a palatália-
faringális, palatalizált-faringalizált oppozíció - ami a magyarban nincsen

meg, tehát megvannak benne a palatalizált zárhangok is, pl. lb'], [p'], [m']'

ld'], rt'] stb.) A hangszínképelemzésekből a kővetkező adatokat kaptam:

1. Időtartam: az elemzett hanganyagban előforduló rövid li], [c] hangok

időtartama 95-160 ms között volt, ezen belül a zörejelemre 13-45 ms-ot
mértem, ami a hang idejének 13-31%-át jelenti. A vizsgált hangok hosszú
változatai 185-285 ms között váltakoztak. A zörej elötti szakasz időtartama
a rövid hangoknál 65-110 ms, a hosszúaknál 145-240 ms között mozgott.

A fenti tartamadatokat összehasonlítottam a magyar [dvz, [ts, ld,,;;,[tJl
affrikátákéval és az alábbi eredményekre jutottam. A felsorolt affrikáták

rövid változatainak képzési ideje 105-135 ms-ot tett ki, a hosszú hangoké

pedig 200-260 ms között váltakozott. A réselem lenyomatának időtartama
a rövid affrikáták esetében 50-63 ms volt, ez a képzésidő 51-64%a: a hosszú

hangoknál ez 55-140 ms-os, illetve 39-58%-os értéket mutatott. A réselem
elötti zárképző szakasz tartamára a rövid hangok esetében 37-95 ms-ot, a
hosszúaknál 125-195 ms-ot méretem.

A li], [c] és az affrikátának tartott hangok között a mért adatok jelentős

különbséget mutatnak az elemzett zörej lenyomat ok tartamában: az előbbi-
eknél ez a képzésidőnek maximum 31, illetve 24%-át, az utóbblaknál pedig
maximum 64, illetve 58%-át tette ki.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 . li], [c] hangok zörejeleme az 1800-5300 Hz-es frekvenciasávban je-
lenkezett, s a legintenzívebb gócokat 1800-4400 Hz között mértem. A zörej
egyébként 1800-2600 Hz-ről indult. Ezek a frekvenciaadatok a palatális kép-
zést is tükrözik.
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A kétségtelenül affrikátának tartott [dvz,ts, d), tJJ hangok turbulen-
ciazöreje az 1650-8000 Hz-es frekvenciatartományban mozgott, s a leginten-
zívebb lenyomatok 2100-6200 Hz között jelentkeztek.

3. Megnéztem azt is, hogy a lengyel [d]- [d'], [t] - rt'] explozívák záre-
leme hogyan jelentkezik a hangszínképeken.

A lengyel [d'], rt'] hangok alveoprepalatális palatalizált zárhangok, te-
hát nem palatálisak, mint a magyar ul, [e] mássalhangzók. E különbség
ellenére érdemes megvizsgálni azt, hogya palatalizáltság milyen változást
okoz a zár akusztikus szerkezetében il. faringalizált [d], [t] hangokhoz képest.
(A rt] [t']-re 1. például a 4/ A ábrát.)

Az elemzések tapasztalatai alapján úgy látom, hogy ul, [e] hangjaink
hangszínképében jelentkező zörej inkább palatális zár, mint réselem akusz-
tikus vetülete. Ezt látszik igazolni a zörej tartamának aránya a hang teljes
képzési idejéhez viszonyítva; a palatalizált [d'], rt'] és a faringalizált [d], rt]
explozívák zárképzése között mutatkozó eltérés; az, hogy a U], [e] hogyan
illeszthetö hangrendszerünkbe (vö. a bilabiálistól a veláris területig terjedő)
zárképzést: [b - p - m, d - t - n, j - ~- farkasn, g - k - 1))). AcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA[d ) , ts, d), tJJ
affrikáták a U], [el-höz képest periferiális hangoknak tekinthetők a magyar-
ban, hiszen meglehetősen ritkán és többnyire idegen eredetű szavainkban
fordulnak elő, s nem lépnek fel mindegyik fonetikai pozícióban (1. például
[dz], [d ) ] abszolút szóvégen).

Egyébként a ll], [e] fonetikus jelölése sem egységes. Azok a szerzők pél-
dául, akik affrikátának tekintik e két hangot, vagy az IPA palatális explo-
zíva jelét - tehát [j e] - alkalmazzák (1. Kassai nona i. m., Szende Tamás
i. m. 102), vagy pedig a maguk alkotta jeleket (1. például[fi] [e~]:Vértes O.
András i. m. 103-7).
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FUTAKYISTvÁN

1. Az Árpád-kori Magyarország foglalkozásnévi eredetű helyneveiről az
utóbbi húsz évben - többnyire történészek tollából - egész sor tanul-
mány jelent meg. E szerzők, Györffy György, Heckenast Gusztáv, Kristó
Gyula és mások, a kérdéses helynevekkel a szolgálónépi intézmény kapcsán
foglalkoznak, de gyakran kitérnek etimológiai problémákra is. Az esetek túl-
nyomó részében ugyan a szavak eredete tisztázott; így a Györffy összeállí-
totta foglalkozás-jegyzék (Az Árpád-kori szolgálónépek kérdéséhez. In: Tör-
ténelmi Szemle XV, 261-320 ételkészítő tevékenységre utaló három helyneve
közül kettő nem szorul további magyarázatra:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzakács (Szakácsi) vándor-
szó, "Lehetséges, hogy ... valamely régi kelet-európai nyelvből" (TESz);
Kohár (Kohári) "a szláv kuchár 'szakács' szóból (Györffy i. m. 229). A har-
madik szakács foglalkozást jelző Árpád-kori helynév Horó, Haró, Huró ere-
detéről azonban tudomásom szerint eddig senki nem nyilatkozott. Az alant
kővetkező adatokkal ennek a szónak a megfejtéséhez kívánok hozzájárulni.

2. Rejtélyes helynevünket az Árpád-kori Magyarország egymástól tá-
vol eső részein jegyezték fel. Heckenast Fejedelmi (királyi) szolgálónépek a
korai Árpád-korban (Budapest, 1970.) c. monográfiájában hat adatot közöl
(106. o.; ezek közül "Horohi puszta . Elpusztult falu helye Szentgál (Veszp-
rém m.) határában" valószínüleg nem ide tartozik, vö. MNy. LXVIII, 188);
magam további három forrásban is megtaláltam a szót. Az alábbiakban a
fő adatokat megyék szerint közlöm:

Bars megye: 1232 Hurov ; 1286 Horou 1306 Harou, 1322 JIorow, 1324

Harou (Heckenast); (Györffy, Az Árpád-kori Magyarország történeti föld-
rajza 1,446); 1342 Horow, 1470 Haro (Karl Nehring, Comitatus Barsiensis,
München 1975,31).

Bihar megye: 1400 Belhorow (Georg Heller, Comitatus Bihariensis,
München 1986, 155); XIV. század közepe Horon, 1417 Horo (Heckenast).

Hunyad megye: 1360 Haroui (Györffy, Az Árpád-kori Magyarország tör-
téneti földrajza Ill, 293).

Torda megye: 1313 Hushorou (Heckenast ).

Vas megye: 1272-1290 Horow (Heckenast).

Kérdéses helynevünk minden bizonnyal más megyék területén is előfordult,
mint azt a következő utalás is mutatja: "Az Aranyostói és a Marostói délreponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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... megyei típusú szervezet csak a két Küküllő alsó folyása mentén és a Ma-

ros partjain Gyulafehérvár kőriil jött létre, mely később Fehér, Hunyad és
Kiikűllő vármegyékre tagolódott. Ide már törzsi helyneveket magával hozó

katonaelem nem is jutott, s a várakhoz szolgáló népelemekből is csak kevés-
nek (Bocsár, Haró, azaz pohárnok és szakács) maradt helynévi nyoma" (Er-

dély Története 1, Budapest 1986, 287k.). A fentiek alapján talán ide sorol-
ható az Erdélyi FehérvármegyezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHari helyneve: 1274 Hari, 1292 Hary, 1311

Hory (Györffy, Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza II, 164).

3. A történészek - mint látható - nem kételkednek a Horó stb. hely-
név szakácsmesterségre utaló eredetében. Mi a biztosítéka ennek a jelen-
tésnek? "Koronatanúként" IV. László király 1275. évi 1. Károly király által

1323-ban megerősített adománylevelére hivatkozhatunk, "melyben Veszp-
rém-váralján (in suburbio Wesprimiensi) 8 mansio várnépet ... és Alsóör-
sőn (in villa Wrs inferiori) 2 mansio huro-t (duo mansiones co [cor um ?] qui

vulgo huro appellantur ) fóldestül adományozott a veszprémi káptalannak

(Veszpr. Reg. 133. sz.). A forrás kiadója, Kumorovitz L. Bernát, megjegyzi,
hogy "a latin nevek helyén a hártya kiszakadt" (i. m. 63. o.); ez tehát a
magyarázata a cocus 'szakács' szó mögötti kérdőjelnek. Mivel azonban -co-
kezdettel más latin foglalkozásnév ismeretink szerint elképzelhetetlen, a je-

lentés rekonstrukcióját megbízhatónak tekinthetjük, annál is inkább, mivel
azt a fent idézett helynevek között található két szóösszetétel rekonstru-
álható jelentése is megerősíti: 1. Az 1400-ból származó Belhoroui adatunk
nem tartozhat a bel- előtagú összetett szavak közé, hiszen ezek a 18. század
vége felé divatba jött nyelvújítási alkotások; nem látom viszont akadályát

annak, hogy a kérdéses előtagot a többek között 'zsigerek, belső részek'
jelentésű bél szavunkkal azonosítsuk. Az állati 'belsőségek' szerepe a ko-

rabeli ételkészítésben nyilván nem szorul további bizonyításra. - 2. Az
1313-ban feljegyzett Hushorou helynév előtagjában véleményem szerint a

szakácsmesterség terén igencsak fontos hús szavunk első adatát pillant hat-

juk meg (TESz: 1372 u./1448 k. JÓkK.). Ezek szerint mindkét szó állati

eredetü nyersanyagok főzését-sütését végzö mesterségre utal.

4. Ha a fentiek alapján elfogadjuk a horó és társai 'szakács' jelentését,
felvetődik a kérdés, feledésbe merült ősi magyar, vagy idegen eredetű szóval

van-e dolgunk? A királyi adománylevél általá.nosan ismert kifejezésről be-
szél (qui vulgo huro appellantur)! A szó esetleges honfoglalás előtti magyar,

ugor vagy finnugor származtatásához semmi fogódzót nem találtam. Az ide-

gen eredet kérdésénél figyelmet érdemel Györffy György megállapítása: "Ha
a magyarországi foglalkozásnévből képzett helynevek elterjedésének térké-
pét összevetjük a XI. századi Magyarország Kniezsa István által készített

nyelvi-néprajzi térképévei, feltűnik, hogy magyarlakta területen viszonylagZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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kevés ilyen helynevet találunk; legtöbb a szláv-rnagyar vegyes lakosságú
területen lelhető ... Ez a jelenség arra figyelmeztet, hogy nem egy etni-
kum sajátosságáról van szó, hanem a különféle etnikumok együttlakásának
a munkamegosztás és a kézművesség fejlődésére gyakorolt megtermékenyítő
hatásáról" (István király és műve, Budapest, 19832, 432). Szláv eredetű
lenne tehát szavunk, hasonlóan sok más Árpád-kori foglalkozásnévhez? llyen
irányú vizsgálódásom is negatív eredménnyel zárult; megoldási lehetőséget
találhatunk viszont az altaji nyelvek körében.

5. A kérdéses középkori foglalkozásnév ill. helynév véleményem szerint
kapcsolatba hozható a következő igével (a rövidítéseket 1. Ligeti Lajos, A
magyar nyelv török kapcsolataiyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAli honfoglalás előtt és az Árpád-kerban. Bu-
dapest, 1986):

Török: ujg.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAka , ur 'rösten', oszm. az bar. kaour ,' kaur 'brennen, rösten'.
krm. kawur, kawyr 'rösten, braten', tkm. kar 'oparit', kmk. kaur 'bac-
ken', hak. xör , kojb. kör , tel. kur 'Gerste rősten ' stb.(Rasanen, M., Etym.
Wb. 220); oszm. qavur- 'braten' (Poppe, N.,Lautl. 48, 131).

Mongol: qov ur- < *qawür- <. "kabűr- 'braten, rösten' (Poppe id.); kalm.
xür- 'im Kessel od. mit heissem Eisen braten od. sengen', xürül 'Brat-
pfanne, Rőstpfanne", xar- 'braten (über dem Feuer an einem Spiesse), bren-
nen, platten (mit dem heissen Platteisen), im Kessen etwas schnell trocken'
(Ramstedt, G, J., Kalm. Wb. 202, 180). -

Mandzsu-Tunguz: ma. xara -, za r i- 'peö, zarit; susit ' (suchari v peéke)
stb.; nan. zar i- 'pet' [lepeski}; ol. zar i- 'pet' (lepeski)' (Cincius, V. 1.
(otv. red.), Sravniteljnyij slovarj tunguso-manjőzurskich jazykov 1, Lening-
rad 1975, 463); ,nan. (goldi) hariavuri 'backen, Brot backen' (Grube, Wil-
helm, Goldisch-deutsches Wörterverzeichnis. St. Petersburg, 1900, 53).
Feltételezésem szerint ennek az igének valamelyik korai alakjában kereshet-
jük foglalkozásnevünk s az abból származó helynevek gyökerét.

6. A szavak szembesítésekor rögtön kitűnik, hogya Kárpát-medencei
adatok véghangzóit rögzítő betűk (-ov, -ow, -ou, -o) a fenti igei formák-
tól független - nyilván későbbi - toldalékok. Nem nehéz bennük a ma is
elevencbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- ó /ő melléknévi igenév képző egykori változatait észre venni; hiszen
némelyik még évsz~m szerint IS egybevág a képző Árpád-kori használatát
más helyen bemutató példával: 1306: Bars megye Harou - D. Bartha Kata-
lin, Szóképz. 94 Byrou(telek). A képző funkciója foglalkozásnevek esetében
szárnos más példa alapján ismert (vö. t.k. Bárczi Géza Szók.é 135). Egy
magyar-toldalékolás-előtti tőalakot keresve kell tehát tovább lépnünk, ami
azt is jelenti, hogyajövevényige honfoglalás elötti átvételével számolunk
(vö. Kiss Jenő, A jövevényigék meghonosítása a finnugor nyelvekben. In:
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NyK. LXXIV, 301kk.). Ha a kitaposott, hagyományos úton maradunk, az

ige valamelyik török formájától indulunk el. "A török igék a kései ősmagyar
korban kerültek a rűagyarba" (Ligeti 1986, 288), így az ige őstörök alakjazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*kabur (Poppe, N., Lautl. 131 - amelyegyébként megegyezik az ősmon-
gol alakkal, 1. fent) aligha lehet a jövevényige közvetlen elődje. Az viszont

bizonyos, hogy szavunkat a benne muatkozó rotacizmus a csuvasos típu-

súak közé utalja (vö. Ligeti 1986, 14kk, 526). A zöngés bilabiális szóbelseji
zárhang a magyar nyelv csuvasos jellegű jövevényszavaiban mint spiráns
jelentkezett, s a magyar hangtörténet szabályai szerint továbbfejlődve -

diftonguson keresztül - hoszzú magánhangzóvá vált (Ligeti 1986, 60kk).
ilyen fejlödésen ment át pl. szór igénk is: "A török szavak ősi előzménye
*sabur volt. - A magyarba került ótörök alak savur vagy *saur lehetett"

(TESZi vö. Ligeti 1986, 63, 195, aki acbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- v - elötti -(3- átmenet et külön meg-
említi). A szór ige nyújtotta párhuzamot igénybe véve kérdéses helyneveink
tőmorfémájának magánhangzóját középnyelvállású hosszú vokálisként kell
értékelnünk, nem feledve a régi magyar helyesírásból eredő sok bizony ta-
lanságot (vö. Benkő Loránd, ÁrpSzöv. 89-121, különösen 104kk, 116kk).
Az ilyen értékelés mellett szól talán az is, hogy az összesen 14 adatunkból
nyolcban a tőmorféma vokálisát o jelzi, ami egyfajta 'statisztikai' eredmény-
nek fogható fel. - Utoljára maradt a szókezdő mássalhangzó kérdése, ahol

szembe ötlik az őstörök *k- rendhagyó megfelelése. "Szókezdő h-t tartalmazó
török eredetű szavainknak csak kétféle magyarázata lehetséges: vagy olyan
korán kerültek nyelvünkbe, hogy azok a korai és középső ősmagyar kor e

jellegzetes hangtani változásában is részt vehettek, vagy pedig olyan török
nyelvből származnak, amely ismeri a q-yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> x- változást ... " (Ligeti 1986,27).

Az első lehetőséget ki kell zárnunk, így - ha eddig helyes úton jártunk -
csak a második magyarázat jöhet szóba. Ligeti e ritkább hangmegfelelést tö-

rök jövevényszavaink csuvasos jellegű vonásai közt tárgyalja (1986, 26-28).
Eszerint a keresett igei tőalak minden részében csuvasos típusú, s valőszi-

nűsithető rekonstrukciója *xa(3ur-.

7. A szótő formai tekintetben megbízhatónak lát szó rekonstrukciójával
még nem oldottunk meg minden kérdést. Elmehetünk-e pl. szó nélkül amel-

lett, hogyafoglalkozásnév , ill. helynév alapjául szolgáló feltételezett kései
ősmagyar-kori igének semmi nyoma sincs a nyelvemlékekben? Aligha, de itt

megint Ligetire hivatkozhatunk, aki többek között a bosszant és a bosszan-

kodik igék kapcsán mutat rá arra, hogy "e származékok világosan cáfolják
azt a nézetet, amely szerint magyar származékok nem járulhatnak o'yvn

török alapszóhoz, amely hiányzik nyelvünkből" (1986, 227k.). Gye"g~ti az
analóglát viszont az a körülmény, hogy - ellentétben Ligeti oéldáivaí - aponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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horó és variánsai esetében nem beszélhetünk azZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe g é s z n y e l v t e r ü l e t e n egy-
kor ismert szóról. Nem lehet véletlen ui., hogy minden adatunk Árpád-kori
szolgálóhelyről, ill. annak közeléből származik, s mint azt a Kniezsa István
fent emlitett térképévei történt összevetés mutatta, vegyes lakosságú terü-
letröl. Ami a lakosság származását s így nyelvi összetételét illeti, figyelemre
méltó a Bihar megyei fent kőzőlt adatunkkal kapcsolatba hozható kővetkező
régészeti eredmény: "Jelentős korai avar megtelepedést igazolnak az Érmel-
léken az Érmihályfalván, Érkeserűn, Székelyhídon, Irinyben előkerült temet-
kezések-sírleletek .... Székelyhíd-Horó tanyán szabad kézzel készített, négy-
csücskös peremű belső-ázsia i típusú edény" (Erdély története 1, Budapest,
1986. 167). Avar-kori nyelvi maradvány lehetne - itt és másutt - kérdéses
szavunk? Az avar birodalomban beszélt török-mongol nyelvekről megintcsak
Ligeti Lajostól kaptunk értékes felvilágosításokat (MNy. LXXXII, 129-151),
s bizonyos adatok alapján (mint x a k helyén) úgy tűnik, hogy ilyen úton
tovább haladva remélhetünk választ nemcsak az itt feltett kérdéseinkre.
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MIKES KELEMEN VERSEIRÖLyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FÜLÖP LAJOSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"én soha sem voltam a parnasszus hegyén."
(Töiökországi Levelek, 1721. szept. 20.)

1. Mikes Kelement "egykönyvű író"-ként szoktuk számon tartani, bár
összes műveinek a kritikai kiadásával nyilvánvalóvá vált, hogy törökországi
száműzetésének az idejéből több kötetre rúgó kézirata, fordítása maradt
fenn. Ezek jórészt szépirodalmi, erkölcsi-elmélkedő, történeti, néprajzi és
pedagógiai tárgyú művek. Mikest ettől függetlenül továbbra is a Török-
országi Levelek teszik a XVIII. század egyik legnagyobb (ha épp nem a
legnagyobb) magyar prózaírójává.

Benkö Loránd már többször utalt arra, hogy nálunk a nyelvi sztenderd
kialakulása az irodalmi szintíi írásbeliségben történt meg, vagyis "a nyelvi
felemelkedésnek, kifejezésbeli gazdagodásnak, pontosodásnak, esztétikai igé-
nyesedésnek, stílusbeli változatosságra törekvésnek ily módon az irodalmi
műveltség képviselői, az irodalmi alkotások létrehozói lettek a szinte kizáró-
lagos letéteményesei" (Az irodalom szerepe nyelvünk életében: 1. OK. XXX,
349). Ezért is sajnálatos, hogy Mikes fő művének a kézirata, mivel a XVIII.
század végén került haza, és csak megkésve, nagyon kis példányszámban, ki-
hagyásokkal jelent meg nyomtatásban (először 1794-ben, azután 1861-ben),
nem hathatott a magyar felvilágosodást megelőző barokk és rokokó korszak
irodalmi és nyelvi fejlődésére.

2. A Törökországi Levelek prózastílusát sokan és sok szempontból vizs-
gálták már, arra azonban kevesen figyeltek fel, hogy Mikes a levélírás mellett
versírással és fordítással is foglalkozott. Verseit, verstöredékeit életrajzírója,
Abafi Lajos mutatta be először (Mikes Kelemen. Bp., 1878. 140-52), próza-
és versfordításaira pedig Dézsi Lajos hívta fel a figyelmet (Mikes fordítá-
sairól. ItK. XIV, 177-91). Mikes versírói tevékenységének jelentőségét ter-
mészetesen nincs okunk eltúlozni. Az ezzel kapcsolatos eddigi értékelések
is eléggé tárgyilagosak és egybehangzók. Thaly Kálmán például (Adalékok
a Thököly- és Rákóczi-kor irodalomtörténetéhez. Bp., 1872. 400) így nyi-
latkozik: "Gondolatai szépek, alakítani is tudna, de verselni nem. Látszik,
hogy prózaíró volt, nem kőltő. Versei nem egyebek száraz táj- és népismer-
tetéseknél." Abafi pedig - a már említett művében (i. h. 152) - ezt írja:

,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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FÜLÖP LAJOS

"Mikes, ha a természet költöi fogékonyság ával arányes formaérzékkel aján-

dékozza meg, bizonyára örökbecsű 'pontusi, illetőleg marmoral elégiákkal'
gazdagította volna költészetűnket."

Az értékelések sorában nem kedvezőbb Imre Antal megállapítása sem
(Mikes Kelemen élete és munkái. Bp., 1883. 33): "Amennyire költöi volt
élete, épp annyira rossz verselő volt őmaga. Érzése, gondolata itt sem hiány-

zik, de mozdulataiban feszes és ügyetlen." Ugyancsak kemény Beöthy Zsolt
bírálata (Mikes Leveleskönyve. In: Zágoni Mikes Kelemen Tőrőkországi Le-

velei. Szerk.: Miklós Ferenc. Bp., 1906. 36): "A vers nem volt kenyere ... A
leveleskönyv első felében ... szívesen sző írásáiba rímes sorokat, nagyobbára
gnómákat, a szóban forgó dolgok erkölcsi vagy élet bölcseleti tanulságait ...

Alakilag azonban mindez darabos, hangtalan, erőltetett." Ezt erősíti meg
'Ioncs Gusztáv megjegyzése is (Zágoni Mikes Kelemen élete. Bp., 1897. 148):

" ... a tárgy által benne felkeltett érzelmeket és gondolatokat ... költőileg kife-
jezni nem tudja." A legújabb vizsgálatok kőzűl igen figyelemre méltó Hopp
Lajos véleménye (Mikes ÖM. 1, 503): "Mikes irodalmiságának nem lényege

a verses megnyilatkozás ... Ami verset ír, csak alkalmi betétként, kedvte-
lésből vagy a már hallott verssorokat újra költve írja. Mikes verselésére a

diákversszerzés, az alkalmi rímfaragás a jellemző."
Mikes maga is tudatában van annak, hogy ő nem költő. Az 1721. szept.

20-án keltezett levelében írja: édes néném, ezeket csak kéd számára csináltam, mert

tudom, hogy akéd itélö széke előt. meg nem itélik őket,' de ha más kezéhez akadnak is

nem törödöm rajta. ha nem szereti, csinállyon szebbeket. Mindezek betetőzéseként
a fent idézett mottót is az őszinte önkritika íratja le vele. Természetesen
tisztában van azzal is, hogy ugyanakkor kíváló levélíró. Az 1724. júl. 14-i

levelében nénjének mondja, de voltaképpen magára vonatkoztatja a követ-
kező sorokat: csak nem minden ember ir levelet, de nem minden tud ollyat irni. hogy

tessék, vannak ollyanok a kik le irják amit akarnak mondani, de a csak száraz, sótalan

és izetIen, némellyek pediglen, leg kisseb dolgot is. ugy fel tudgyák ékesíteni, ollyan izt

adnak annak. hogy tettzik.

Visszatérve Mikes költészetére: valójában csupán a levelekbe és a for-
dításokba iktatott versekről, verstöredékekről, verses átültetésekről van szó.

Ezek a betétek megtalálhatók mind a Leveleskönyvben (1. a 39., 51., 63., 67.,

70., 77., 105. sz. levelet), mind a misszilisekben (5. sz. Huszár Sándornak)

és néhány fordításban (Az IfRaknak kalauzza ... 1724/1744, Catechismus .
1744, A Keresztnek királyi uttya 1747, Az Idő jóll el töltésének Módgya .

é.n.).

A Leveleskönyv versei, versrészletei témaválasztás szempontjából igen

változatosak. A tárgya bujdosók környezetének bemutatása, a száműze-
tés keserve, kiszolgáltatottsága, a mulandóság, a világi dicsőség és pompa

hiábavalósága, a szerelem, a csalódás és felejtés.
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Mikes az 1721. szept. 20-i levelében Rodostó leírását így ajánlja nénje
figyelmébe: mind avárosrol. mind a lakadalmakrol. verset csináltam. nem tudom el

küldgyemé vagy sem, mind ázon által. kédnek el küldhetem. idegennek el nem külde-

ném, mert nem mondhatni szép verseknek. A költeményt később - bővítésekkel
és kihagyásokkal - az 1761. márc. 19-én keltezett misszilis leveléhez csa-
tolva rokonainak is megküldte (1. Mikes ÖM. 1, 325-30). Mutatványként -
a hangvétel érzékeltetésére - idézzük a bevezető sorokat a lejegyzés első
változatából:

Lakunk parttyán, a tengernek
tölttyuk napját. életünknek,.
Annak gyakran, nagy zugását.
láttyuk s'hallyuk. hánkodását,
Abban nagy halak. jádzanak.
örömökben ugrándoznak.
de a parton akik laknak.
szomoruán suhajtoznak.
régen napot jőni láttyuk,
a tengerből. s'azt suhajttyuk.

A vers sem életrajzi, sem művészi szempontból nem érdemel különös
figyelmet. Nincs benne semmi, amit a levélben már 'szebben és jobban el
ne mondott volna. Szabolcsi Bence találó megfogalmazása szerint (Vers- és
dallamemlékek a Törökországi Levelek-ben. Magyarságtudomány 1942,228)
Mikes prózája sokszor nem egyéb, mint oldott vers, és verse alig több rím
és szótagszám keretébe foglalt prózánál.

A versek és versrészletek jórészt saját szerzeményei Mikesnek. Találunk
azonban átvételeket a székely népköltészetből, népdalokból, rigmusokból,
mondókákból és vallásos tárgyú énekeskönyvekből is (1. az 51.,59.,86.,88.
és a 109. sz. levelet).

A verselési mód szempontjából irodalmunk - Sylvester János XVI. szá-
zadi kezdeményezésétől eltekintve - a felvilágosodás koráig jóformán csak
a hangsúlyos verselést ismerte. Emellett igen sokáig Gyöngyösi "négysarkú"
verselése volt az irányadó. Orczy és Gvadányi után tulajdonképpen Amadé
és Faludi, majd Rájnis, Baróti Szabó és Ráday újítják meg a költészetet,
- a hangsúlyos verselés megreformálásával, a népköltészet iránti fokozott
érdeklődéssei, a páros rím népszerűsítésévei, főként pedig az időmértékes
verselés meghonosításával.

Mikest - elszigeteltségében - még kötötte a régi, nehézkes forma, a
sorok merev, általában hat-hat szótagos tagolása, a négyesrímű, sőt ragrí-
mes, felező tizenkettes. Ez a kifejezési mód jellemző verseinek a többségére,
így az alábbira is (1. az 1825. nov. 6-i levélben):
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Elmúlt gyönyörüség, csak suhajtást okoz.
jelen valo pedig. hasonlo árnyékhoz.
a jövendöbélin, kapsz bizonytalan hoz,
ah! mért hasonlitod, magadot boldoghoz.

, Előfordul azonban - bizonyára a népi énekritmus emlékének a hatására
hogy a gondolatok; érzelmek kifejezésében sajátos lebegést, parlando-

ritmikát, éles középcezúra nélküli tizenkettes dallamot alkalmaz, - és már
nem is négyes, hanem kettes, páros rímelésben (vö. Hopp Lajos: Mikes ÖM.
1, 599). A következő példa az 1726. okt. 4-én keltezett levélből való:

nincsen kegyetleneb. dolog meg válásnál.
titkos baráttyátol. valo távozásnál,
de csak az idöhöz, kel magunkat szabni,
és suhajtásunkot. a szívünkben zárni.

Mikes versfordításai általában egyházi énekek, imák, erkölcsi tudniva-
lók és elmélkedések. Ezek is csupán betétként szerepelnek, - gyakran tan-
tétel formájában, olykor azonban nagyon személyes átélésben. Saját sorsára
is utal például Seneca Thyestes című tragédiájának fordításrészletében (A
Keresztnek királyi uttya 1747, 1. k. 12. f.):

Nem bánom kerese. akár ki nagyságát,
erövel, vagy másként.' udvar méltoságát,
Én akarok venni, kis lako helyemben. '
távul mindenektöl, részt a bölcseségben,
Ót se szomorkodni. se nem kell tartani.
csendesegel nézem, a napot fel jöni,
Ot az esztendöknek, szemlélem forgásit.
és tsendesen várom. magam öregségit.
Eképpen töltvén el, az én napjaimot,
t~artás nélkül nézem, végső oráimot,
Oregségben iszom. meg a halál mérgét.
Ugy temetnek el mint, idegen remetét,
Mely boldogtalan a. halála oráján ,
ki nem gondolkodik, most a nagyob dolgán,
Mindenek üsmérik. de tsak meg kell halni.
mit használ a hogy ha, magát nem üsméri.

3. Mikes versbetéteinek - mint egyéb stílusformáinak is - a kor művé-
szeti divatj ának kívánalmai szerint elsősorban prózaékesítő szerepük van. A
korábbi barokk diszitőmotivumokat a rokokó továbbfejleszti, könnyedebbé
teszi, sőt a miniatűrkultuszig fokozza (vö. Szabó Zoltán: Kis magyar stílus-
történet. Bp., 1982.2 92-101). Irodalmunkban ez a törekvés a XVIII. század
második felében bontakozik ki a magyar verselés előbb felsorolt megújítói-
nak a munkásságában, és Csokonai költészetében éri el a csúcsát.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Mikes alkotómódszerének a hazai környezettől távol is sok olyan sa-
játossága van, amely a rokokó díszitőeljárásaira vezethető vissza. Próza-
stílusában például rokokó vonás a kellemesen társalgó modor, a tartalmi
változatosság és a megformálás gazdagsága, - az apró részletek, szelle-
mes szójátékok, a találó szólások, közmondások és mondókák, a csattanós
történetek, anekdoták, elmélkedések, párbeszédek beiktatása, az oldottabb
szöveg- és mondatszerkezetek, a rövid és tömör, arányos és ritmikus mon-
datok kedvelése.

Ha a francia szállóige szerintzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"a stilus az ember", akkor Mikes
egyénisége valóban megnyilatkozik a legtöbb írásában. Versei, rímfaragásai
(vagy ahogy ő nevezi: "versgya lulás"-a i) azonban kivételek. Ebben a törek-
vésben - mint a bevezetőben már utaltunk rá (1..Hopp Lajos véleményét,
uo.) - főként a kollégiumi verselés hagyományait követi. Az alkalmi diákkől-
tészet termékei azonban nem képviselnek jelentősebb művészi értéket. Szerb
Antal szerint ugyanis a verset a formai tökéletesség teszi időállóvá. Mint
írja (Magyar irodalomtörténet. Bp., 1958. 278): "A művészi forma az ember
legnagyszerűbb lázadása az elrohanó élet ellen, ... varázsa annál csodálato-
sabb, minél kisebb, karcsúbb, tovasiklóbb a tartalom, amelyet szembeszögez
a mulandósággal." Nos, éppen ez az a kivánalom, amelyet bírálói - próza-
stílusának klasszikus értékeit elismerve -hiányolnak Mikes verseiből.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGALLASY MAGDOLNA

"NYELV ÉS GONDOLKODÁS A MODERN FIZIKÁBAN"

Nyelv, gondolkodás, valóság: összefüggésük régóta kutatott és gazdagon
vitatott lényeges kérdése az emberiségnek, alapvető fontosságú tudományos
terület. Számunkra legmegszokottabban: nyelvészeti terület, ám természete-
sen filozófiai, nyelvfilozófiai és még egyéb (inter)diszciplináris problémakőr
is.

Ezúttal Benkö Loránd megfogalmazását szeretném idézni e fenti há-
rom kategória viszonyáról: "a gondolkodás [...] .érzékeli , tükrözi, leképezi a
világot és annak változásait, másrészt közvetíti azokat a nyelv felé, mint-
egy nyelvi formába öntve őket", "a nyelv öröklött formáiban [...] kűlőnbőző
nemzedékek nem mindenben azonos tapasztalati anyaga és gondolkodási fo-
lyamatai halmozódtak föl", ,,[a kűlőnböző nemzedékek, társadalmak] nem
teljesen egyformán érzékelik a valóságot, a gondolkodás egyetemes jegyei
mellett is nem föltétlenül egyformán tagolják a világot".' - E sorok nem
a fenti címben jelzett területtel kapcsolatban íródtak, de érzékeltetik azt
a problematikát, amelyet az alábbiakban megidézni igyekszem, azt tehát,
hogy a modern fizika megteremtői miközben gondolkodásuk, megfigyeléseik
során új fizikai világkép meglátásáig jutottak el, szembetalálták magukat
azzal a problémával- s ennek többször hangot is adtak -, hogy az "új va-
lóság", az újonnan meglátott mikrovilág érzékeltetésére nincsen "új nyelv" ,
a megszokott, az örökölt nyelv yiszont - másfajta világ tükrözésére szűlet-

vén - erre nem alkalmas.
"Nyelv és valóság a modern fizikában" - ez az idézet Werner Heisen-

bergtőlzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAva ló, egyik tanulmányának/ a címe. Ebben is és munkásságának''
sok más helyén is foglalkozik e kérdésekkel, újra és újra beléjük ütközve,
elsősorban kutatásainak komoly gyakorlati nehézségeként, ezenkívül filozó-
fiai megközelítés részeként is. - Nem állhatom meg itt, hogy egy mondat
erejéig (talán lényegében megmaradva azért a tárgynál) ide ne vetít sem e
20. századi nagy tudós tanulmányaiból kirajzolódó portréjának legvonzóbb
vonásait: az új ismeretek megszerzésének és felfedezésének elemi, ösztönös,
kiolthatatlan vágyat, a kutatásban lelt örömét; a korábbi ismeretektől egé-
szen eltérő, másfajta rendet sejtető eredmények előt ti meg nem torpanását ,
ugyanakkor pedig az "Egész"-be vetett hitének megőrzését.

A Heisenberg nevéhez fűződő talán legismertebb tudományos parado-
xon az, hogy "az elemi részecskék: nem elemiek és nem részecskék". A para-
doxnak tetsző kijelentés éppen azáltal válik ilyenné, hogy megjelenik benne a
mikrovilág valóságának és az azt tükrözni hivatott, de más természetű világZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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leírására született nyelvnek az ellentmondása. Heisenberg éppen Budapes-
ten (az ELTE díszdoktorrá való avatásán, 1964-ben) tartott beszédében is
igen részletesen megvilágította a dolog hátterét: amitzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAelemi-nek nevezünk,
arról már tudjuk, hogy összetett (a többi elemi részböl van összetéve), amit
pedig részeecské)nek hívunk, azt jogos an 'mondhatjuk tér -nek is (és a kvan-
tumelmélet ben többféle tér is ismeretes) és hullámfúggvényekkel (amelyek
sok változót (!) tartalmaznak) adhat juk meg őket. Heisenbergnek a nyelvi
gondra is utaló szavaival: "Tudjuk, hogy a tér és elemi rész lényegében
ugyanannak a dolognak kétféle leírási formája", "nem is tudunk különbséget
tenni részecske és tér között", "Ha térelméletet mondok, ugyanúgy mond-
hattam volna ... egységes erőelméletet, részecskeelméletet, stb." (3a: 228-9).
Ebböl azt vonja le, hogy a szemléletes fogalmak elhagyására van szükség,
- nem pusztán a mondandó leírásához, de a lényeg megragadásához is! Az
absztrakció fokozása, a matematikai eszköztár alkalmazása is hasznos, bár
Heisenberg ezúttal is jelzi a matematikai nyelvnek bizonyos vonatkozásban
elégtelen voltát. A megoldás a természetes nyelvekben valamint a termé-
szettudományokban szokásos normákori való átlépésböl születhet: "csak a
szemléletesség és a megszokott fogalmak feladása tette lehetövé az egysége-
sítést, mely ( ...) a kvantumelmélethez vezetett" . (uo.)

Egyik alapkérdésévé vált ilyen módon a modern fizika e területének a
valóság nyelvi tükrözése. - Valami, ami rész is, meg egész is, s ez ott is van,
meg nincs is, hiszen valószínüségekben és nem folytonosan létezik, tulajdon-
ságai egymást szükségszerüen kizárják, ám mégis csupán ezek együttes fenn-
állása alkalmas a helyes jellemzésükre: a mikrovilágnak ilyesféle "elemeit"
és ilyen módon zajló folyamatait, ilyen jellegű sajátosságait kell, kellene
feltárni és érzékeltet ni az öröklött, az emberi élet realitásait szemléletesen
tükröző nyelven. - A newtoni(-einsteini) klasszikus világkép, mely lénye-
gében a mindennapi életnek is megfelel, áll az egyik oldalon, a túloldalon
a kvantumelmélet és szemlélete, köztük szakadék, és csak az előzőnek. a
klasszikus világképnek vannak meg a "szavai".

A kvantumfizika megállapításai és ismeretelméletet is érintö szemlélet-
módja természetesen az e tudományág képviselöin kívüli körökben is viták-
hoz vezetett, új nézeteket ébresztett. A határozatlansági relációt lényeges
elemként magában foglaló új mikrofizika felidézi (magában Heisenbergben
is4) a közvetett tükrözés révén Platón ideatanát: az idealizmussalütközö
dialektikus materializmus megpróbálja értelmezni a kvantummechanika ál-
lításait, hol elutasítva s kétségbe vonva tudományos hitelességét (a fizikai
eredményekre vonatkozóan is), hol pedig megpróbálva saját körébe bevonni,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1. GALLASY MAGDOLNA

olymódon, hogy megmásítja leglényegesebb (fizikai) állításait is5
; az új fi-

zika nyelvi gondjai természetes párhuzamot mutatnak azokkal a nyelvfi-
lozófiai irányzatokkal, melyek (Wittgenstein nevével fémjelezhetöen) isme-
retelméleti vizsgálatuk középpontjába állitják a nyelvet (ill. a logikát), a
különféle nyelvkritikai irányzatokkal; a tudományos korszakok sajátságai-
val foglalkozó Kuh~-elmélet6 a kvantumelméletet jól látszik illusztrálni a
tudományos fejlődés nem kumulatív módjáról s a tudományos forradalmak
által elválasztott korszakok ún. összemérhetetlenségéről adott jellemzésével,
és természetesen nem hagyhatják figyelmen kívíil e kérdéskört az újabb tu-
domány( történet )elméletek, tudományfilozófiai kutatások 7• - Mindezeket
csak az utalás erejéig említ em itt, valamint azt is, hogy az atomfizika, kvan-
tumfizika más nagyjai (kivált Niels Bohr, Erwin Schrödinger, Max Born) is
foglalkoztak a kutatásaikban jelentkező nyelvi korlátokkal. Elsősorban azt
a területet és azt a néhány konkrét helyet szeretném itt figyelmünk előte-
rébe állítani (még a továbbiakban is néhány szóval), amelyek a feltáruló
valóság nyelvi tükrözésének problémájával jellemezhetők, s melyeket maga
Heisenberg is jelez.

Általános megközelítésben: "Valójában a lehetetlennel próbálkozik az,
aki atomelméletet kísérel meg felépíteni. Tudniillik hiába akarunk bármit
is mondani az atomi struktúráról, ha nem áll rendelkezésünkre olyan nyelv,
amellyel ki is fejezhetnénk mondanivalónkat.", a megismerés gátjaként: "Ha
az atom belső struktúráját megfelelő nyelvezet hiányában leíró módszerekkel
'nem közelíthetjük meg, akkor hogyan reméljük, hogy valaha is megértjük
az atomot?" (3b: 61, 63)

A konkrétabb vonatkozások mentén találkozunk azzal a jelenséggel is,
amely mindig együtt járt a kűlőnbőző tudományok fejlődésével: a fogal-
mak tartalmi módosulásával, új értelmezések vagy új szavak létrehozásá-
nak szükségességéveI. ilyenekről esik szó Heisenbergnél is8 (energia, entró-
pia, elektromosság, elektromágneses tér stb.), ám az effélék áthidalhatók,
a szaktudomány és a mindennapi nyelvhasználat sorra-rendre talált és ta-
lál megoldásokat e téren. - Az igazi gondot az ezen túlmenő, a megismerés
lényegébe vágó nehézségek jelentik. Ezek ilyen jelenségek köré látszanak cso-
portosulni: a) a diszkontinuitás uralkodása az atomfizikában, kvantumugrá-

sok, a mikrorészeknek statisztikai hullámokban való létezése, a mikrofizikai
realitás: potencia; b) a határozatlansági reláció (a helyzet és az impulzus ill.
a tömeg és a sebesség együtt nem adható meg, hanem csak egyikük), a szűk-
ségszerű pontatlanság; c) a komplementaritás (a mikroobjektumoknak egy-
mást kölcsönösen kizáró, mégis egymást kiegészítő, egyidejű komplementer
állapotai); d) a megfigyelés maga beleavatkozik az eseménybe (mikrorészek
keletkezése, átalakulása); stb. - ilyen pontok mentén a megszokott elne-
vezések kérdőjelekké válnak: mi is az s minek nevezhető, amit vizsgálunk,
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tény-e avagy lehetőség, azaz: van-e (másféle dolgok módjára), egyáltalán
mikor van, s milyen, mekkora és ugyanakkor hol van, és tör ténik-e a meg-
figyelésekidején kívül? E "naív időfogalomtől" eltérő világban "a tér és idő
elkent", nem értelmezhető az előbb és az utóbb, felcserélődhet az ok és okoza t
(3a: 53), stb. "Az elemi részecskék nem olyan valóságosak, mint életünk je-
lenségei. Inkább a tendenciák és lehetőségek világát alkotják, mint dolgokét
és tényekét." (3a: 190)

A kvantumelmélet paradoxonai nem tűnnek el a tudományos tisztá-
zás folyamataiban, a látszólagos ellentmondások az atomfizika lényegéhez
tartoznak. (Heisenberg példájával, a Veizsácker-féle nyelvi fokozatok al-
kalmazhatóságára való utalással: nem "ismeretlen", hanem " eldöntetlen" ,
hogy egy atom a "bal sarokban van-e vagy a jobb sarokban van".) Ezért
a lényeget kifejező bizonytalanságnak, határozatlanságnak valamiképpen
megfelelő nyelvhasználat ("inkább kétértelmű nyelvet használjanak. mint
egyértelműt" 3a: 190) lesz az, amelyet jónak látnak, az a "nyelv, mely ké-
peket idéz fel gondolkodásunk ban, de ezzel együtt azt az érzést is, hogya
képeknek csak homályos kapcsolatuk van a valósággal, hogy csak a valóságra
irányuló tendenciát fejeznek ki" (3a: 192).

Érdemes megfigyelni, hogy míg a nyelvkritikai filozófiai iskolák odáig
is eljutnak, hogy kétségbe vonják a nyelv alkalmasságát a kőzvetítésre, ki-
fejezésre, s így megtagadják a nyelvet", valamint, hogy egyes művészeti,
irodalmi irányzatoknak szintén ez a végkövetkeztetése és képviselőik ere-
deti eszközüket, a nyelvet feladják, elvetik, - addig a kvantumfizika igényt
tart a nyelvre. "A mindennapi nyelven való leírás lehetősége a fizikus szá-
mára is kritériuma annak, hogy a szóban forgó területet mennyire sikerült
megérteni." (3a: 197), stb. Ezt többször hangoztatják, s igyekeznek köze-
ledni hozzá valamilyen módon. Tehát a (köz)nyelvet nem elvetik, hanem
szükségesnek tarják, s jelzett gondjaik is épp ebből fakadnak. És keresik
a megoldást: ilyen lehet a szemléletek váltogatásának, különféle leírások,
jellemzések egymás mellé vetítésének ajánlása (3a: 93, stb.), ide sorolható
egyes fogalmak megújítása is, és erre mutat az is, hogy a matematikai for-
mákban való leírást, matematikai nyelvet nem találják kielégítőnek, mert
túlzottan absztrahál és (ebből is következően) csak a legszűkebb tudomány
számára alkalmas, szélesebb körben pedig nem is értelmezhető.

Sajátosnak tűnhet, de érthető, hogyalehetségességek, valószínűségek
nyelvi tükrőzését kereső mikrofizikusok a sejtetések nyelvéhez vonzódnak,
rátalálnak a költői nyelvre, s a költői nyelvek példáját, hasonló formák ke-
resését olykor megoldást ígérőnek látják. "A nyelvet a fizika is csak úgy
használhatja, mint a költészet."(3b: 62) Így Heisenberg a nyelv logikai ana-
lízisével szembeállítja a "szó második jelentésének" fontosságát, azt, hogyZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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"úgyszólván félhomályban siklik át a tudaton" és ezzel "a mondat értel-
méhez lényegesen hozzájárulhat". Ezáltal- mondja - a valóság bizonyos
oldalai világosabban jutnak .kifejezésre, sok esetben világosabban, mint a
nyelv és gondolkodás logikai vonalának hangsúlyozása révén. Ennek okát
abban látja, hogy a kőltői jellegü, asszociációs, metaforikus használat foly-
tán a nyelv a korábbi öröklött kötöttségeitől el tud távolodni, s így "kevésbé
lesz alkalmas arra a célra, amire eredetileg kigondolták" (3a: 181). A meg-
oldást éppen ezáltal kínálja, jelentősége az efféle nyelvhasználatnak éppen
ebben lehet: ilymódon alkalmassá tehető a nyelv egy másfajta célra, azaz
esetünkben a mikrovilág jellegének érzékeltetésére.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKOR ÉS AZ IDŐ FŐNÉV
JELENTÉSTÖRTÉNETI ÖSSZEFÜGGÉSEIRŐL

B. GERGELY PIROSKA

1. Az időfogalmakat jelőlő tőrÖk eredetű szavainkról szóló etimológiai
jellegű tanulmányában (Az idő és társai. MNy. LXII, 386 kk.) Ligeti Lajos a
kor főnévhez a következő észrevételt fűzi: "Mindenekelőtt szembetűnő a ma-
gyar szó szemantikai és morfológiai gazdagsága ...Törökböl jött kor szavunk
magyar fejlődése kis monográfiát érdemelne (Lm. 395). Ebből két fontos fe-
jezet korábban már elkészült: a -kor idöhatározórag kialakulását és a korán
határozószó történetét az eddigi kutatások tisztázták (Klemm, TörtMondt.
215; Berrár, TörtMondt. 39; Pálfalvy: Nép és Nytud. V-VI, 49 kk.), és ma-
gának a kor főnévnek a szó- és jelentéstörténetéből is a főbb mozzanatok
ismertek (TESz.). Jelentéseinek és használati körének változási folyamatát
és motivációit azonban csak más időfogalomszókkal való összefüggésben, a
múltbeli nyelvállapotokban fennállott rendszerkapcsolatokban vizsgálva le-
het feltárni(Benkő Loránd, A nyelvtudomány alapjai. Bp., '1988. 48-56,
146-60). Számomra leginkább az idő főnévhez fűződö kapcsolatai nyújta-
nak erre lehetöséget (1. tőlem: Az idő és szócsaládja szó- és jelentéstörténeti
vizsgálata. Nyelvészeti Tanulmányok. Kriterion, 1983. 22 kkl}; dee mel-
lett szól az is; hogyarégiségben az idő és a kor lehetett az időfogalmat
szemantikailag legösszetettebben jelölő szópár, melynek további fejlődését a
speciálisabb jelentések felé - egyebek mellett - egymáshoz való szemanti-
kai viszonyuk és a rájuk ható szinonimatörvények is irányították.

2. A kor legkorábbi és elsődleges jelentése a ma kihaltnak tekintett 'idő,
Zeit' volt.2 Szótári értelmezés szerűen állítja egymás mellé az idő és a kor
főnevet a Gyöngyösi Szótártöredék: "Ideó: koor: esztendő (1560 k. RMGl.)
Szenczi Molnár szótára pedig a 'Zeit' jelentést elsőként tünteti fel a kor
főnévnél: kor tempus, spatium temporis. Még a XIX. század nagy szótára
is utal rá, tudniillik a kor címszót így vezeti be: "Sokszor a kor egyértelmű
az idő szóval, s felváltva használtatik" (CzF.).ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 A továbbiakban ISzcs. rövidítéssel. ,

2 Berrár Jolán e jelentéssei kapcsolatban a következó észrevételt teszi: "A NySz. igen
kevés adatot kőzől a kor szóra, ezek alapján egykori jelentését közel ról sem lehet tisztázni,
annyi azonban kétségtelen, hogy ama általános 'korszak', illetöleg 'életkor' jelentés mel-
lett - vagy felett - a tagolatlan és határtalan 'idó' jelentésnek sokkal nagyobb szerepe
lehetett ... (MNy. LIV, 486: jegyzet).GFEDCBA
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A nyelvtörténeti szótárakban (NySz., OklSz. RMGI., SzT.) e jelentés
mellett felsorakoztatott adat anyag azonban differenciáltabb eredményt ad.
A 'Zeit' jelentés szemléltetésére szánt szövegekben azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkor akárcsak az idő

főnév hasonló szövegkörnyzetekben tűnik fel. A szöveg és szituáció ugyanis
mindig tagolja a "parttalan" időt legtöbbször az időfogalmat jelölő szóhoz
kapcsolt szintaktikai mellékietek segítségével. A kor 'idő' jelentésén belül a
XIV-XVI. században leggyakoribbnak és a további fejlődés szempontjából
legrelevánsabbnak azok a speciális jelentésjegyet hordozó jelzős kapcsolatok
tűnnek, amelyek a napszakok jelölésében mutatják a kor főnév akkori sze-
repét: llyen már első előfordulása is: 1372 u/1448 k.: hayna lcorik (TESz.).
A Szabács Viadalaban feltűnő előá lomkor 'éjfélkor' után következik idő-
rendberr' az éjfél-kor/éjféli-kor (1519 NySz.), estve-kor (1574 NySz.), nap

nyugat korban (1615 SzT.), kakasszó-kor (1746 NySz.) és a szintén nap-
szakjelölésnek is felfogható: ebédkarra (1544 OklSz.), vecsernye korba (1573

SzT.), vacsora kerban (1585 SzT). Velük kronológiailag is párhuzamosan
ugyanilyen jellegű analitikus szókapcsolatokban az idő főnevet is használ-
ták napszak jelölésre: estveidő (1416u.fI466 NySz.), éjjeli idő (1517 NySz.),
hajna l-idő (XVI. sz. első negyede NySz.), reggeli idő (1520 NySz.), déli-idő

(1539 NySz.) Úgy látszik tehát az idő és a kor ez időben bizonyos napsza-
kok jelölésében fakultatív szinonímaviszonyban állott, másokéban ellenben
vagy csak az egyik vagy csak a másik fordulhatott elő. Az éjfél mellett a
kor kizárólagos használata - mint tudjuk - egyik kiindulópontja volt a
raggá válásnak. A napszakhoz kötött étkezések időpont jának a kor főnév
analitikus szerkezeteivel való jelölése szintén elvezethetett a szintetikus ra-
gos szerkezetekig. Mindez nemcsak a -kor rag újabb térhódítását jelentette,
hanem abba az irányba is hathatott, hogy a napszakok jelölésében megerő-
södjenek a szintetikus formák; ragcsak (hajnalig, éjfélkor, délben stb) vagy
jelöletlenek (este, reggel), és ebből a szerepből teljesen kiszoruljanak a kor

főnév jelzős kapcsolatai, majd megritkuljanak és stílusértékkel ruházódjanak
fel az idő analitikus szerkezetei is (éjnek idején, ha jna li időben).

Feltételezhető továbbá az is, hogy a kor a napszak jelölésben betöltött
szerepéből magába szívhatta a 'nem hosszú, viszonylag rövid időtartam'
jelentésá.rnyalatot. Feltűnő ugyanis, hogy míg az idő szónak igen sokféle
jelzős kapcsolata élt a régi nyelvben a hosszabb vagy éppen meghatározat-
lan időtarramra vonatkozólag (1. ISzcs, 32), ezek közül a kor csak a némi

korba (1570 SzT.) és az egy korban (1570 SzT.), illetőleg az inkább 'idő-
pont' jelentésű az korban, ez korban szókapcsolatokban mutat párhuzamot.GFEDCBA
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3 Az elsö elöfordulás idejének sorrendjében történik a felsorolás. A történeti adatokat
csak akkor idézem szövegkörnyezetben, ha ez a jelentés megállapítása miatt elengedhetet-
len. A SzT-böl idézett adatok a Tár már megszerkesztett, de kiadatlan anyagáből valók.



A KOR ÉS AZ IDÖ FÖNÉV JELENTÉSTÖRTÉNETI ÖSSZEFÜGGÉSEIRÖL

Gyakorinak látszik viszont azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkevés-kor 'eine kleine welle' (1631 SzT.) és a
kis/kicsiny kor 'kurze Zeit' (1617 NySz.).4 A kódexekben előforduló minden-

korán szövegkörnyezetei szintén a viszonylag rövidebb időszakasz jelentést
tükrözik: Peer kódex: Ydbnek mendenkoron the hozzad serkezzek; Érdy K.:
Keerwnk azeert ma es horanak mindenkoron (NySz.). ASzalkai Glosszákból
idézhető hozzu ydenek kora 'longi temporis etas' (1490) így értelmezhető: 'a
hosszú időnek egy - nyilván - rövidebb szakasza'. Talán nem alaptalan
tehát feltenni, hogy ez az egykori jelentésárnyalat játszhatott közre abban,
hogya 'Zeit' jelentésű kor főnévből származó rag az idöegységek közül a
rövidebbeket, a pontosabb időt jelöli: órakor , ötkor , éjfélkor , akkor , ekkor

stb."

3. A valamilyen tevékenységgel, történéssei kitöltött időszakasz anali-
tikus kifejezésében a kor és az idő szintén teljes szinonímaként viselkedik a
jelzett szátadokban. Itt csak a kor-ra vonatkozó adatokat mutatom be (az
időre nézve 1.ISzcs. 50-51). Pl. zelew scedet kor (1395 BesztSzj), templombeli

qiiilekbzetnek koran (1552 NySz.), halá lakoron (1562 SzT.), kenszenuedése-

koran (1568 NySz.), bwza hordas koron, kaza las koron, Kuth Asaskoron,

Restantia felvetel koron (1589 SzT.), wyz wettel koron (1591 SzT.), Inczédy

uram megérkezése korán (1667 SzT.). A kor főnéveragos alakjai a gramma-
tikalizálódott -kor-ral funkcionálisan minden bizonnyal már azonosíthatók,
szerkezetileg azonban még átmeneti formák, amelyek épp a grammatizálódás
alaki kiteljesedésévei (agglutináció, ragvesztés) szűnnek meg a XVII. század
után, az idő-nek engedve át a teret az analitikus szerkesztésmódban.

A mindennapi tevékenységek szerinti időtagolás mellett a társadalmi,
történelmi események periódusainak nyelvi kifejezéseiben a kor és az idő

szintén osztozott egymással. Az idő főnév e használata a SzT-ban a
XVI. századtól adatolható vkinek/vminek az ideje a la tt, idejében, idején

típusú szerkezetben (ISzcs 51-2). Többnyire ugyanilyen szövegkörnyezetben
jelentlezett a kor főnév is pl. Sodomanak el dulasa koran (1559 NySz.), ke-

restes hadkoron, az flryty hadakoron (1574 SzT.), de minősítő jelzős szerke-
zetből is kimutatható, pl. wk az keresztes kort haytottak volt "neg 'száz ekröth

fel a GyIla mezöreDCBA6 ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI w az köröztes koron walkon lakot (1550 SzT.). Feltűnő
azonban a történeti adatok szegénysége a kor főnév e használatára szemben
az idő-vel, annál is inkább minthogy a kor mai főjelentésének a 'korszak'

4 Mindkét régiségbeli szókapcsolatot továbbélőnek jelzi a Szatmár vidékén a MTsz.
és a SzamSz.

5 A mikor (mikoron, mikort kódexbeli szövegkörnyezeteinek vizsgálata dönthetné el,
megvolt-e korábban ez a szemantikai kötöttsége e késóbb általános idóhatározóként hasz-
nált névmásnak.

6 Eltünt település Szucság (Kolozs megye) táján.
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jelentésnek az előzményeit láthatjuk e szővegkörnyezetekben. Bár a TESz. a
'történelemnek kisebb-nagyobb szakasza, korszak' jelentés első előfordulását
a XV. századra teszi, De az említett gyér adatolhatóság a XVI. században
azt valószínűsíti, hogyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAakor 'korszak, történelmi, társadalmi kor' jelentés-
ben ekkor még nem szilárdult meg, legalábbis az idő-vel szemben itt még
a háttérben állt. Ennek az oka az lehet, hogy akor életének e szakaszá-
ban - mint fentebb láttuk - elsősorban a 'rövid időszakasz' jelölője volt s
mint ilyen bizonyos mértékig jelentésoppozícióba is került a hoszabb időtar-
tamra is vonatkozó idő-vel. Vele szemben akkor talán ez a jelentéskülönbség
a kor létalapját is jelenthette a szinonímák küzdelmében. Viszont miután
a kor főnév e jelentése grammatikai jelentéssé alakult, és kikerült a főnév
jelentésstruktúrájából, a föllépő jelentésszegényedés ellensúlyozására is el-
indulhatott egy oppozíciós lexikális jelentésfejlődés a hosszabb időtartamct
felölelő 'korszak' jelentés irányába azokban a szövegkörnyezetekben ame-
lyekben a társadalom vagy művelődéstörténet tartósabb eseményei asszo-
ciálódtak az időfogalmakhoz. Ehhez hozzájárulhatott a kor főnévvel más
szemantikai vonatkozásban már előbb szinoníma viszonyban állott idő e je-
lentésének a besugárzása is. Sajnos, a rendelkezésre álló történeti adatok
alapján nem tudjuk pontosan megállapítani, mikorra izmosodik a 'korszak'
a kor főjelentéseinek egyikévé, de biztosnak látszik, hogy csak a kor raggá
válásának lezárulását követően, a XVI-XVII. század után következhetett ez
csak be. A kor főnévnek e jelentésben való előretörése azonban nem állította
le az idő-nek 'kor, korszak' jelentésben való használatát (az ÉrtSz. az idő

szó mai jelentései közt ezt el is különíti), hanem részben fakultatív' részben
kombinatorikus szinonímaviszony alakult ki kőztiik máig tartóan e jelentés-
ben pl. a fáraók korában-:a fá raók idejében, de ókor, középkor , á rpádok kora
stb. .

4. Az 'idő, idöszak' jelentés mellett az 'életkor', 'az élet valamely sza-
kasza' a kor főnév legrégebbi és legtartósabb alapjelentésének látszik mely
a szókölcsönzés sei egyidejüleg honosodott meg (Ligeti i.h.), s él lényegében
változatlanul mindmáig. A frazeológiája is e jelentésnek a legfejlettebb már
a kései ómagyar kortól kezdve: az életszakaszok jelölésére a jelzős kapcso-
latok igen gazdag sora alakult ki,7 pl. felserdült kor (1456 k.), férfiú kor

(1456 k. i.h.), vén kor (1456 k. i.h.), gyermek kor (1550 SzT.), inas-kor

(1577 k. RMGISz.), ifjabb/ifjú kor (1599 SzT.), kisded-kor (1604 SzT.),

7 A felsorolás itt és a továbbiakban is a nyelvtörténeti szótárak adatai szerinti elsö
előfordulás időrendjében történik.
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ember kor (1608 Sz'T.), csecsemő kori (1637 NySz.), á llapodás-kor 'men-
nesalter' (1655 NySz.)8, idős kor (1657 SzT.), jó/jobb kor 'javakor' (1697
NySz.), kicsiny kor (1681 SzT.), csecsszopó kor (1720 k. SzT.), fickó karában
'kamaszkorban' (1744 SzT.), nevedékeny/növendék kor (1751 SzT.), szebb

kor 'fiatal kor' (1758 SzT.), legényke korában (1778/1802 SzT.), nagylány

korában (1789 SzT.), nagy kort érvén 'nagykorúvá válván' (1847 SzT.),ha j-

, lott kor (1860 SzT.), agg kor (1862 SzT.), ért kor (1865 SzT.).
A XVIII. század végéig a kor szinonimája e jelentésben is az idő, mely

szintén gyakran szerepel az életkor különbözö szakszaira vonatkozó jelzős
kapcsolatokban (ISzcs. 45), nemegyszer fakultatív szinonímaként váltakozva
egymással. Pl. gyermek korl"Vgyermek idő, kicsiny kor-skicsitul idő, fe/serdült

kor-: felserdült idejében, férfiú korl"Vférfiúi megállapodott idő. A frazeológiai
kapcsolatokon kíviil is sok az olyan szövegkörnyezet, amelyben az 'életkor'
jelentésű idő és kor, illetve idejü és korú származékaik váltakoznak a XVI-
XIX. században (erre nézve is gazdag történeti adatanyagót 1. ISzcs. 44-5),
de ahonnan a kor, korú a XVIII. századtól egyre inkább kiszorította az idő

főnevet és idejű származékát , szinonímadisztribúcióval fokozatosan gyen-
gítve, sőt megszűntetve az idő, idejű e jelentését. Hogy e tekintetben a kor

bizonyult életerősebb nek a szinonímák közül, abban minden bizonnyal része
volt annak, hogy a pontosabb életkor megjelölésre - az időponthoz kőzelitő,
rövidebb időszak jelentésénél fogva alkalmasabb - kor főnevet használtak
kizárólagosan. A vhány éves korában szintaktikai és jelentéskörnyezetben az
idő szó egyáltalán nem tűnt fel a. régiségben sem. Az egykor kőzős 'élet-
kor' jelentés alapján kialakult párhuzamos származékok: az idős és a koros

között ellenben bizonyos jelentéseltolódással tovább él az alapszók e jelen-
tései között megszűnt szinonímikus viszony mégpedig úgy, hogy az 'öreg'
alapjelentés mindkettőben eufemisztikus többletet kapott.

5. Az időnek az emberi élethez való viszonyitásából eredő szójelentések
általában továbbfejlődnek, metonimikus jelentésváltozással az időbeliséget
kifejező szó gyakran felveszi azoknak az állapotoknak. kőriilményeknek a
jelentését is, amit a szóban forgó időszakasz közre fog. Az idő szó eseté-
ben az 'időszak' --+ 'körűlmények' jelentésfejlődés már a XVI. századra
kiteljesedett, az idő akkortól nemcsak artalitikusan kifejtett formákban pl.
olcsó, sanyarú, szűk idő stb., hanem bizonyos frazeológiai kapcsolatokhoz
kötve önállóan is kifejezi e jelentést pl. az időnek enged, az idő megmuta tja

stb. (bővebben 1. ISzcs. 51-3). Az idő szó mai alapjelentései közt is számon
tartjuk a 'körülmények' jelentést (ÉrtSz.). Hasonló jelentésfejlődés a kor fő-
névben szintén végbement, de sem szemantikai, sem szintaktikai kötöttség

8 Minthogy egyetlen történeti adata Apáczai Enciklopédiájából való, bizonyára az ő

szóalkotása, mely nem vált általánossáGFEDCBA

2 1 1



B. GERGELY PIROSKA

tekintetében nem jutott el addig, mint azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAidő; csak jelzős szerkezetekben
érvényes jelentés maradt (a metaforikus névátvitel e fajtájáróll. BenkőZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALm ,

139-40).
E jelentésfejlődéshez kiindulópontot az 'élet valamely szakasza' jelen-

tésű jelzős kapcsolatok adhattak. Egyik-másik közülük ugyanis két jelentést
is társított, az 'életszakasz' meg 'a rá jellemző családi állapot' jelentést. Pl.
hajadonjha jadonlányi korában (1567 SzT.), nőtelen korában (1568 Szt.),
asszony(ember) korában (1585 SzT.), legény korában (1573 SzT.), özvegy

karában (1576 SzT.), házas korában (1585 SzT.), illetve az 'életszakasz' és
az 'ekkor betöltött foglalkozás, társadalmi helyzet' jelentést kapcsolva össze.
Pl. pásztorgyermek korában (1550 SzT.), ítélőmester korában (1576 SzT.),
lópásztor korában (1584 SzT.), inas korában (1592 SzT.). Figyelmet érde-
mel, hogy ez utóbbit a Kolozsvári Glosszák (1577 k.) az 'adoleszcencia'
szóval értelmezi (Gl.).

Még tovább haladt e jelentésváltozás a kor főnévnek azokban a jel-
zős kapcsolataiban, amelyekben a jelző hordozta szemantikai tartalom 'testi
vagy lelki állapot', s ez az uralkodó, míg az időbeliség jelentés háttérbe szo-
rul. Régi nyelvünk rendkívül színes skáláját mutatja az effajta szókapcsola-
toknak.? Pl. eszes korában (1583 SzT.), boros korában (1592 SzT.), részeg

korában (1599 SzT.), ittas korában (1631 SzT.), egészseges korában (1710

SzT.), erőtlen korban (1723 SzT.), józan korban (1747 SzT.), viselős korban

(1766 SzT.), világta lan korban (1777 SzT.). Növényre, állatra és egyébre
is vonatkoztarták. Pl. (a ló) megbúsult korában (1590 SzT.), (a rét) füves

korában (1592 SzT.), (a vas) drága korában (1596 SzT.), (a föld) vetéskert

korában (1603 SzT.), (a bor) must korában (1847 SzT.). A NySz. e jelen-
tésre Faludi Ferenc kőltői nyelvéből a következőjelentéskörnyezetekben idézi
a kort:DCBAA becsület ... ép és szeplőtlen koráro; Senkinek nyomorúsága , ke-

serves ügye, ha ldokló kora nem fog ra jta ; A lélek... nem lehet csendes

karban, mikor kínlódik ha jléka . A kor főnév effajta használata kétségtelenül
ritkulóban van az előző századokhoz viszonyítva, helyét a legtöbb esetben
állapothatározőragos formák pl. részegen, józanon stb. illetve maga az á l-

lapot szó vette át, pl. ittas á llapotban. A kor-nak ez a jelentése ma már a
frazeológía szintjén pl. új korában, azaz a teljes elavulás küszöbén van.

Az idő szó viszont már nem követte a kort a jelentésfejlődésnek ebbe
a szakaszába. Az idó'höz tudniillik inkább a hosszabb periódusra kiterjedő
állapotok asszociálődhattak (pl. boldog, hadakozó, keserves, súlyos stb. 1.
ISzcs. 52) tekintve, hogy az idő 'körülmények' jelentésének kialakulása a

9 A SzT. gazdag történeti példaanyaggal pótolja a NySz. ilyen vonatkozású hiá.nyait.
Ebből mutatok be egy szük válogatást.GFEDCBA
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'korszak' jelentésen át történt. AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkor 'állapot' jelentésének előzménye vi-
szont a jóval rövidebb periódusra vonatkozó 'az élet egy bizonyos szakasza'
jelentés volt.

Ahhoz, hogy a kor jelentéstörténetét és az idő-hőz való szemantikai vi-
szonyát viszonylagos teljességében lássuk, szócsaládjukat is be kellene vonni
a vizsgálatba. Erre azonban csak máskor keríthetünk sort. A fentebbiek-
ből néhány következtetést azonban már most levonhatunk. 1) E két gazdag
jelentéskörű időfogalomszavunk kezdetben inkább mezőjellegű szemantikai
kapcsolatban állhatott. A poliszemikusabb, több részfogalmat jelölő idő már
ekkor a fólérendelt fogalom megnevezését képviselhette az elsősorban 'az idő
egy bizonyos szakaszát' jelentő kor-ra l, mint részfogalom szóval szemben.
2) Ez a viszony a fejlődés során úgy módosult, hogy jelentésstruktúrájuk
több pontján szinonímikus viszony létesült, mely az idők során azonban
változik: erősödött a 'korszak' jelentésben, gyengült, illetve megszűnt az
életkor, illetve napszak jelölésben. 3) A kor és az idő jelentésviszonyában
benne rejlő 'rövidebb - hosszabb' szembenállás szemantikai jegye, változá-
saik több pontján motivációként működött. 4) Egyesjelentéskörnyezetekben
szinonimikus viszonyuk úgy szűnt meg, hogy szintaktikai szerkesztésmódbeli
különbséggé alakult: az agglutinálódott -kor a szintetikus szerkesztésmódot
képviseli, az idő a korábbi analitikus szerkezetet élteti tovább rendszerint
pragmatikus jelentéstöbblettel.GFEDCBA
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NÉHÁNY MAGYARORSZÁGI NÉMET HELYNÉV
MAGYARÁZATA

GERSTNER KÁROLY

A magyar nyelvtudomány elmúlt bő két évtizedének egyik legnagyobb
vállalkozása az a munka, amely az országban használatos földrajzi nevek
ősszegyűjtését és kőzzétételét tekinti feladatának. Ennek az értékmentő és
egyben forráskőzlő munkának az eredményeképpen - mint ismeretes -
már számos kötet megjelent, illetve kiadás előtt áll.

Ezen művek névtani, nyelvjárástani, néprajzi és egyéb vonatkozásai-
ról számos írás jelent meg, ezért én itt csak egy fontos pontra kívánok rá-
mutatni. Mivel a gyűjtés és publikálás nemcsak a magyar, hanem a hazai
nemzeti kisebbségek nyelvén használatos nevekre is kiterjed, jó lehetőségek
kínálkoznak arra, hogy ennek az anyagnak a segítségével vizsgáljuk a kettős
vagy párhuzamos neveket, az ilyen elnevezések, a névváltások indítékait, a
kűlőnbőző nyelvű megnevezések kölésönhatását stb.

A magyarországi német névanyag egy részének közzététele, illetve a
kötetekben publikált nevek tanulmányozása során előkerült néhány olyan
megnevezés, amely vagy egyedisége, vagy éppen szélesebb elterjedtsége ini-
att feltűnt számomra. A következőkben ezek közül vizsgálok meg néhányat.
(A neveket a kötetekben található formában, lelőhelyüket pedig zárójelben
közlöm.)

1. Rígl (K. 30. Agostyán 14.; 16. Csolnok 69.; 48. Várgesztes 39., 57.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI
V. 4. Kiszsidány 21.; 143. Alsószölnök 42., 54. I VP. 59. Bakonyjákó 81.; 41.
Bakonykoppány 23. I VV. 30. Bánd 59.; Fenyőfő 92.; 22. Hárskút 66.; stb)
Jelentése: 'domb; Hügel'. - Hangalakja alapján ez a szó azonosnak látszik
anémetzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARiegel-Iel. Ennek általánosan ismert köznyelvi jelentése 'kereszt-
léc (mint zárószerkezet); retesz'. A német vadászati szókincsben 'hegyge-
rinc mint vadváltóhely' jelentésben is használatos a szó (vö. Wahrig). Dél-
Németországban és Felső-Ausztriában azonban a Riegel-nek 'kisebb domb;
hegy meredek oldala' jelentése is eléggé elterjedt (vö. Grimm: DtWb. 8: 924;
Schmeller: BayerWb. 2: 73, itt számos helynév is), amely már a középfelné-
metből is adatolható (vö. Lexer: Twb. r igel a.; EWD 3: 1427).

A jelentések összefüggését az idézett szótárak nem tárgyalják. A 'retesz'
> 'domb' esetében bizonyára metaforikus jelentésfejlődésseI számolhatunk:
a közös szemantikai mozzanat talán a '(bejáratot, utat) elzár, haladást aka-
dályoz' lehetett.GFEDCBA
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A ném.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARiegel ebben a formában csak a: kontinentális nyugati germán-
ból adatolható (vö. még: holl. r iehel 'léc; keresztgerenda; párkány; stb.').
Etimológiája némiképp bizonytalan: a korábbi germán eredeztetés helyett
a legújabb német etimológiai szótár, az EWD, a még a Római Birodalom
fennállása idején a germánba került latin regula 'léc; pálca; vonalzó; szabály'
népnyelvi továbbfejlödéseként magyarázza a szót. llyen módon a magyaror-
szági német helynevekben gyakori r ígl etimológiailag végső soron összefüg-
het a magyar regiment, régió, reglama, regná l, régöly, regula , rektor , rezsi,
rezsim, r igli, r igoloz, r igolyás szavakkal.

2. Szutn (Cs. Szigetcsép 1616.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI K. 30. Agostyán 26.; 11. Dorog 213.;
17. Leányvár 67., 106.; 45. Vértes somló 69., 95. I T. 36. Györköny 153. I
VP. 3. Gyarmat' 129.; stb.) E szóval völgyeket, mélyebben fekvő teriileteket ,
vizenyős réteket, nádast neveznek meg. - A mai német köznyelvben a szó
ebben az alakban nincs általánosan elterjedve. A kőzépfelnémetből azon-
ban ismert a sute, sutte '(bugyborékoló) pocsolya' szó (EWD 3: 1759 Sud
a.; Lexer: Twb. sui a.), s régebbi értelmező, illetve a bajor-osztrák nyelv-
járásterületre vonatkozó szótárak is tartalmaznak hasonló alakú adatokat.
A Grimm: Dt.Wb. (10/4: 1359-61) 2Sutte alatt a kővetkező jelentést közli:
'mocsár; pocsolya; szennyes folyadék, amely mélyenfekvő területeken gyűlik
össze'. Ugyanitt adatokat és utálásokat találuk arra, hogy a szó különösen
a kőzépső és déli német nyelvjárásokban ismert (és hely- és családnevekben
is gyakori). Ehhez vö.: baj=-osztr. sutt ; suiten, suttn 'pocsolya; kisebb mo-
csaras terület' (Schmeller: BayerWb. 2: 339); tir. sutte 'mocsár, vizes sár;
iszapos mélyedés a határban' (Schatz 2: 623). Úgy gondolom, ezen jelentések
alapján a baj+osztr., illetve magyarországi német (elsősorban baj+osztr. ti-
pusú nyelvjárásokból való) szó egymással összefügg, hiszen az utóbbival je"
lölt völgyek, mélyenfekvőteriiletek , rétek talaja állandóan vagy időszakosan
nedves, sáros, iszapos lehet.

A középfelnémet és német nyelvjárási sutte a germán *saup- gyökre ve-
zethető vissza, melyből a következő szavak is származnak: ném. Sud 'forrás
<mint folyamat>; lé, leves; forrázással nyert kivonat'; holl. sudderen 'for-
tyog, csendben fő'; óangol séodan 'forr, fő'; stb. A germán szavak távolabbi
etimológiai kapcsolata (litván, orosz) bizonytalan.

3.GFEDCBAH o a l (VV. 3. Fenyőfő 32.) Sík erdős területet jelöl, melyen kísérleti
fatelepites folyt mintegy húsz évvel ezelőtt. - A hely elnevezése idején
minden bizonnyal lent termesztettek az adott határrészen, ugyanis anémet
nyelvjárási szó a régi nyelvben és ma a dél-német dialektusokban a len
neve. A Schmeller: BayerWb. (1: 1144-5) a következő adatokat tartalmazza:
baj.-osztr. har , hor 'len; Flachs', har Pl. 'különféle lenfajták; lenfóldek'.
A len feldolgozására utalnak a következő kifejezések: Wasser-Har , weifler
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Har 'vízben áztatott len', tkp. 'fehér len'; Land-Har, roter Har 'a mezőn
csapadék által megáztatott len', tkp, 'vörös len'. Ez a kultúrnövényadóként
is szolgált, erről tanúskodik a Harzehent 'lentized' szó.

A Grimm: DtWb. (4/2: 6-7) der haar alakban közli a szót, s itt talál-
ható egy olyan alak is, amely a fenyőfői szó jelentését és nyelvjárási kapcso-
latait egyértelművé teheti: karintiai Mri 'gerebenezett, fésült len"; aszóvégiDCBA

1 a dél-németre (bajor-osztrákra) jellemző kicsinyítő képző. Ugyancsak itt
szerepel egy svájci adat: haargarten 'lenfóld'. A szó az ófelnémetből haru,
a középfelnémetből har alakban adatolható; vÖ.még kfn. har-lant 'lenfóld'
(Lexer: Twb. 82).

A lennek ez a megnevezése a germán nyelvekben a korai középkorban
általános volt; vő.: norv. N. horr 'feldolgozatlan len"; dán hIr 'len; len-
rost.'; óangol heordan Pl. 'szösz, csepü', angol N. hards 'ua.'; ófríz her 'len':
holl. N. heerd 'lenszár'; stb. E szavak indoeurópai kapcsolataihoz vÖ.: gör.
«epnéov 'szösz, csepü'; középír cfr 'fésű'; oroszZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'1 e C K 8 'SZÖSZ'jstb. (az ada-
tokhoz lásd: Falk-Törp 1: 454, De Vries: NedEtWb. 241; OxfEnglDict 5: 89;
.Pokorny 1: 585).

A nyugati germánból a har-t kiszorította a növénynek egy másik meg-
nevezése: ném. Flachs, holl. vias, ango f la x ; így ma a fentiekben tárgyalt szó
csak az északi germánban és a dél-német nyelvjárásterületen használatos.

4. Preinplotn (K. 17. Leányvár 99.) Domboldalon fekvő szántóterületet
jelöl a név. - Az 1886-06 telekkönyv Brennpla tten alakban közli a nevet,
azaz 'ÉgésIap', ám az adatkőzlők még hallomásból sem tudnak egy esetleges
tűzről. Névtani szempontból az ilyen elnevezés eléggé általános és a magyar-
országi német névadásban is előfordul; vÖ.:VV. 18. Pénzesgyőr 62. Óprenta
Rígl 'Angebrannter Riegel; Égett domb'.

A telekkönyv adata nyilvánvalóan egy "értelmesített" szó lehet, hiszen
ebben a helynévben egy másik német szót kell keresni, mégpedig a mai
német köznyelvi Brei 'pép'-nek megfelelő baj-osztr. brei" alakot (adatolva
1419-ből: prein). Ennek a 'pép'-en kívül 'kölesmag, hajdinamag' jelentése is
van; vö.: "... die Körner der Hirse, des Buchweizens ... , die, auf der Mühle
enthülset und zu Brey gekocht, eine beliebte Speise sind, Grütze." (Schmel-
ler: BayerWb. 1: 353) Mivel kőles- vagy hajdinatermesztésre a leányvári
adatkőzlők nem emlékeznek, a kérdéses szónak egy további jelentése lehet
meg a helynévben: növénynévként szerepel az idézett szótárban der wilde
Brein 'grüner Fennich', azaz 'muhar'. Ez a növény a leányvári német nyelv-
járásban prei kros 'Breingras' alakban ismert; a muhart lucernával keverve
takarmányként termesztették. A Preinplotn tehát a terület egykori növény-
zetére utaló név.
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A baj.-osztr. szóvégi nazális másodIagos jellegű, hiszen az ófn.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbri,

kfn. brie, br i 'sűrű, pépes étel' (vö. még: holl.DCBAb r i j j óangol b r fw : 'ua.'; lásd
EWD. 1:212) szavak függő eseteinek -n-je integrálódott a tőhőz, ami jellem-
zően baj.-osztr. jelenség. Ez az n pedig az előtte álló magánhangzót naza-
lizálta, ami szintén a baj.-osztr. nyelvjárások sajátossága; vö.: klir 'klein',
sir 'Sohn', mei" 'mein' stb. A nazális magánhangzót írásban csak n-nel
lehetett jelölni, s az így leírt prein szó egybeesett a (leányvári) baj.-osztr.
preina 'égj brennen' ige alakjával.

A fentiek alapján nyilvánvaló, hogy a terület az egykor ott termesztett
növényről, s nem egy esetleges tűzvészrőllett elnevezve.

A fenti helynévhez lásd még: K. 44. Kecskéd 42. Prejaka l 'Breinackerl"
[K4. Kö[esdü[ö]j 5. Nyergesújfalu 155. PrejJöd 'Breinfeld"; stb.

Rövidítésjegyzék

(csak azon müveket vettem fel, amelyek a TESz.-ben nem találhatók meg)

Cs. = A Csepel-sziget földrajzi nevei. Budapest 1982.

EWD = Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. Akademie Verlag, Berlin 1989.

K. = Komárom megye földrajzi nevei. Budapest 1985.

T. = Tolna megye földrajzi nevei. Budapest 1981.

V. = Vas megye főldajzi nevei. Szombathely 1982.

VP. = Veszprém megye földrajzi nevei II. A pápai járás. Budapest 1987.

VV. = Veszprém megye földrajzi nevei IV. A veszprémi járás. (Megjelenés előtt.)GFEDCBA
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A SZLOVÁK SZÓKÉSZLET MAGYAR ELEMEIBŐL

A magyar-szlovák nyelvi kapcsolatok (rövid áttekintését 1. Gregor
NyDt. 141-195) terén komoly adósságnak számít a szlovák nyelvet ért ma-
gyar hatás átfogó bemutatása. Az eddigi publikációk inkább csak egy-egy
részterület vagy részjelenség megvilágitására szorítkoznak, ill. egyéb nyel-
vekkel összefüggésben kőzőlnek bizonyos megállapításokat. Több évtizedes
anyaggyüjtés és hosszabb előmunkálatok után most kísérletet teszek az egész
kérdéskör összegező elemzésére.

A szókincset illetően részletes szlovák nyelvtörténeti és nyelvjárási szó-
tár híján is egyértelmüen megállapítható, hogy a szlovák nyelv - mindenek-
előtt a népnyelv - az elmúlt évszázadok folyamán jelentős számú magyar jő-

vevényszót olvasztott magába. Készülő feldolgozásom szótári részéből adok
közre most néhány szócikket, melyek kűlőnbőző korokhoz, nyelvi rétegek-
hez és jelentéskörökhöz kapcsolódnak. A dokumentációs részben terjedelmi
okok miatt most csak a legszükségesebb adatokat sorolom fel és a jelenségek
megvilágítását is igyekszem rövidre fogni.

filagória '(kerti) ház, házikó; lugas'. - Árva megye, 1664: Blechu a
Cwiczkow nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFilgoriu. kupeno (BatthLt. Rsz. 64. Lad. 27 Fasc. 6: 436),
1685: kratochwilne domy ... (filagorie) (Com. 251), 1763: Solarium, Fi-

lagoria (KamS1. 803), Filaéoria ... Lufthaus, Gartenhaus ... (Bernolák 1,
561), Slavi etiam dicunt filagoria , filegoria (Leschka 74), Filagória , filegória

(Jancs. II, 74), filagória 'faházikó, kerti ház, lugas' (MatS1. 589; SISJ. 1, 398)
stb.; - Szárm. filagorka dimin.: Sedia v útulnej filagorke medzi viniékami
(Hecko 24).

Etim. - Az 1604 óta gazdagon adat olt magyar filagória (SzT. IV.
112-3), melynek korábban több nehezen pontosítható jelentése is volt (1.
uo. és NytudÉrt. 88: 38), kőzűliik a legelterjedtebb a 'lugas, kerti ház' lett.
A magyar szó eredete tisztázatlan (1.TESz. 1, 908-9), legújabban Hadrovics
(NytudÉrt. 88: 38-40) a latin-olasz kiindulás lehetőségét vetette föl, de ezzel
kapcsolatoban is hiányoznak a meggyőző nyelvi adatok. A magyar szó jelen-
tésfejlődése alapjául azonban bizonyos, hogy a szlovák filagória a magyar ból
származik és nem az olaszból, ahogyan ezt például Habovstiaková (SZSS1.
118) és a SCS. 289 véli. A filegoria változatban az e nem szlovák fejlemény,
hanem a magyar filegória (1.TESz.) átvétele. - A magyarból: Halász: Nyr.
XVII, 302; EtSz. II, 251; Király: StudS1. X, 230; Machek, EtSICS1. 109;
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TESz. 1. 909; - L. még magy.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.> kárpátukr.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfilogorija 'ua.' (Dezső: Nytud-
Ért. 128: 60), rom. filigórie 'ua.' (Tamás, UngEIRum. 339).

fiÍlas 'wahlerisch, máklig'. - fínás 'ua.' (GNS. 81), Abaúj megye: finas

'ua.' (JS. XXI, 99).

Etim. - A bizonytalan (talán hangfestő) eredetű, -s melléknévképzővel
alakult magyar finnyás 'ua.' (1566: TESz. I, 917) származék. AzDCBAí nem
szlovák nyúlás eredménye, hanem a magyar népnyelvi fí(nJnyás (1. TESz.)
alakváltozat átvétele. - A magyarból: Bartko: JS. XXI, 99.- Ezidáig csak
Gömör és Abaúj megyéből adatolt tájszó.

fizetky 'pénz' - Dunajov: fizetky 'ua.' (Ferko 321).

Etim. - A vitatott eredetű magyar fizet 'zahlen, bezahlen' (1372 n.]

1448 k.: TESz. I, 927) igéből képződött a gyakori -ka tárgy- és eszköz-
név-képzővel, ill. annak többes számú -ky alakjával. Argó szó a szlovák
drótosok szókincséből. - L. még magy. > cseh argó fizetky 'zahIt' (Sulán
152), kárpukr. fizet 'fizet' (LizV. 631).

forditáá 'borfajta'. - fordítás a 'tokaji szőlőfajták préselésekor ke-
letkezett törköly nek a mustba történt hozzáadásával készített borfajta'
(SCS.299).

Etim. - A fordít '(be)kehren, wenden, lenken, richten, drehen' igének
-s képzős magyar fordítás (1493 k.: TESz. I, 951) származéka, amelynek
Tokajban ismert jelentése 'az első taposásker kicsorgott mustnak a kádban
maradt törkölyre való felöntése, hogy a néhány órai állás és az újabb taposás
elvégzése után kapott must jobb minőségű legyen' (ÚMTsz. II, 492; egyéb
jelentéseit is 1. uo., továbbá: NySz. I, 926; SzT. IV, 274-5). A fordítás mint
borfajta a Tokaj vidékén a XVIII. században alakult ki (1. MNL. II, 206).
- A magyarból: SCS. 299. - Borászati szakszó. - Vö. fordítov, forga tova t',

forgo, forgov.

fordítov 1. fordító (csizrnadia-, cipészszerszám)'. - 1770/1882/1884:
Nje ssidlo, nje ihla, mussta a fordjto (Caplovic 87), 1790/1966: Ale ze,
praj, tlk, vcúl vidírn teprv, ze je len drevenÍ fordító (Fándly: BernPol. 97),
XIX. sz. eleje: zlych a nespokojnych lomy fordítovom (Piesne 327), fordító

'ua.' (Kálal 918), Bakabanya (Pukanec): fordító 'ua.' (SN. V, 624) stb. -
2. 'Klinke, Türschnalle'. - Malcice (Málca): forgitoy 'ua.' (StudSl. X, 231),
Zemplén, Ung megye: forgitov, forgitoy 'ua.', (ASJ. IV/2: 132), Zemplén
megye: forgítiv 'ua.' (uo.), fordítoy 'ua.'(SiposM.); - 3. 'Drehscheibe bei
der Eisenbahn'. - [orditou 'ua.' (uo.).

Etim. - A magyar fordító (1493 k.: TESz. I, 951), ill. annak népnyelvi
fordító,!!: alakváltozata. Ez a fordít 'kehren, wenden, lenken' ige jelen idejű
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melléknévi igeneve, amely különböző jelentésekben főnévként is használatos,
mint pl. 'Angel' (1517: uo.), 'Übersetzer' (1551: uo.), '(Fenster oderZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT ű r)

Vorreiber' (1589: SzT. IV, 276) stb. A szlovák szó első jelentése a magyarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

fordító 'olyan fa, amely segítségével a rámátlan csizmát kifordítják' (Bal-
lagi 1868-73, 1. 420; SzegSz. 1, 468) átvétele. Csizmadia műszó. A magyar-
ban teljesebb alakja fordítófa 'ua.' (ÚMTsz II, 493), régebbi előfordulására
vö. 1672 k.: Csizmadia táncát frissen járja, I Mert keziben áro fordító fá ja

(CsÚfGajd. 130), ebből önállósult főnévvé a fordító. Egyébként jelöl minden
olyan műszaki eszközt, szerkezetet, amelynek segítségével valamilyen tárgy
megfordítását végzik (1. ÉrtSz. II, 883), így a vasutasok szóhasználatában
'Drehschreibe bei der Eisenbahn' is. A szlovákban ez a harmadik jelentés
újabb meghonosodásként értékelendő. - A magyarból: Czambel: SR. V,
114; Kálal 918; Király: StudS1. X, 231; SiposM. - Az ASJ. IV/2: 132 sze-
rint a szlovák szó forrása a magyar forga tó, de ez helytelen. A d> g változás a
szlovák népnyelvben történt meg (ehhez 1. Buffa 43; Stanislav. DejinySlJaz.
12,545), de elősegíthette talán a magyar forga tó g-je is. A forgitiv alakválto-
zat í - o> i - i asszimiláció eredménye. 1 . még magy. > kárpátukr. fordíta ,

forditov 'kilincs' (Liz.150); szhv. fordíta 'Schusterwerkzeug' (HadrU. 236),
rom. forgitay, 'Türriegel, Klinke' (Tamás, UngEIRum. 320: fa rga t& a.). -
VÖ.forditás, forgatovat' , forgo, forgov.

forgatovat' 'forgat (földet)'. - Sáros megye, 1830: Forga tova li .

Pleli ... (BánóLt. 11. cs. Litteta K. 36-7), 1832: Forga tova li ... Koliky bili .
Wgazali (uo.), 1833: Koliki cahali. .. Forga tova li ... (uo.).

Etim. - A magyar forga t « fordít) ige, mely egyebek közt '(herum )
drehen, wenden' (1395 k.: TESz. 1, 951), 'umgra.ben, umackern' (1510 k.:
uo.) jelentésben gazdagon adatolva van. A forga t és annak -s képzős for-

ga tás származéka gyakori kifejezés a szőlőművelésben (1. MNL. II. 206), s
mint ilyen került át a keletszlovák nyelvjárásba, ahol az -aéka képző segít-
ségével, univerbizáció eredményeként megalkották a forga tacka főnevet, vö.
Sáros megye, 1829: wgazali forga tacka ... (BánóLt. 11. cs. Littera K.
36-7),1830: ... Forqa taéka (uo.). A hiányos adatok alapján a forga tacka

képződmény jelentése nem egyértelmű. Lehetséges a 'forgatás' és a 'forga-
tást végző munkásnő' értelmezés is. Az előzőt valószínűbbnek tartom. Úgy
látszik, hogy mára mind az ige, mind a forga tacka kiveszett a használatból.
- VÖ. fordítás, fordítov, forgo, forgov.

forgo, forgov 1. 'Federbusch, Federstutz'. - Korpona (Krupina), 1648:
Zabil som jedneho kuruca pri Plesoucach a vzal som od neho tricat talierou
ajeden forgo (KPP. 171), 1705: Forgo panské No 1 (RadvLt. 81. cs. IV. o.
XX.), Nyitra megye, 1809: éako i s forgem (Brat. Ill, 1038), Szarvas, 1895:
forgov, forgou 'kalap mellé tett bokréta-féle' (NyK. 25: 295), Maléice: forgoy
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'Federbusch, Federstutz' (StudS1. X, 231), Ratková: Van je podzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAforgóvom 'it-
tas, részeg' (GNS. 82), forgo, forgov elav. 'tolldísz a kalap mellé' (Jesensky,
Kalinciak stb.: MatS1. 601; SISJ. 1, 408; SCS. 299) stb.; - 2. 'bokrétás fő-
kötő'. - forgov 'ua.' (Hont 241,246); - 3. 'Wirbelwind'. - Maléice: forgo!!:

'ua.' (StudSl. X, 231); - 4. 'ekeforduló'. - forgov 'ua.' (LexNov. 100); -
Szárm. forgovka 'forgókarika, forgórész'. - Nagyla.k: forgouka 'az állatok
láncán, ill. a rokkán levő karika, forgórész' (Roh. 118, 260); - forgovcák

'formátlan orr'.- Zemplén megye, Ung megye: forgoucak. 'ua.' (ZFFUK
XXX, 141).

Etim. A gazdag jelentéstartalmú magyar forgó, ill. népnyelvi forgó!!: ; ez
a forog 'sich drehen, kreisen' (1405 k.: TESz. 1, 951) ige jelen idejű mellék-
névi igeneve, amely főnévként is használatos, egyebek közt mint 'Federbusch'
(1664 e. (1705: uo.), 'ekeforduló a szántófőld végén' (ÚMTsz. II, 497), 'va-
lamilyen eszköz forgórésze' (ou. 496; SzT. IV, 290). A szlovák jelentések a
magyarból valók (az 1. jelentésre a magyarban 1. Radv:Csal. 1, 72 és 183.,
é85. ábra), a Hont megyei 'főkötőfajta' azonban a 'Federbusch' alapján a
szlovák népnyelvben alakult ki. A kőz- és irodalmi nyelvben a már csak in-
kább mat'ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArv byt' pod forgovom 'be van csípve, ittas, részeg' mondásban van
jelen (1. Zát. 72; Kálal137; SISJ. 1,408). A kérkedő szegénységre vonatkozó
pod forgóvom a bosy (Zát 162) szólás pedig minden bizonnyal a magyar
régi forgó a la tt mezítláb (O. Nagy, SzólKm. 218) tűkörfordítása, amint ezt
nemcsak a jelentés, de a szerkezeti azonosság is elárulja. - A magyarból:
Melich: NyK. 25: 295; Czambel: SR. V, 114; EtSz. II, 404; Hauptová: Sla-
via XXVIII, 524; Mihál: JS. IX, 180; Machek, EtSICS1. 111 stb. A SCS.
azonban a magyar eredetet érthetetlenül megkérdőjelezi. - L. még magy.
> lengy. forga 'Federbusch' (Brückner, SIEt. 125), kárpukr. forgov, forgiv

'ua.' (Liz. 111,229; LizV. 633), rom. forgliu 'forgóalkatrész' (Tamás, Ung-
EIRum. 355), szhv. forgov 'lángliche Sandinsel' (HadrU. 236), jugoszláviai
rutén forgov 'forgószél' (Koéíé 124).
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SZÓKINCSÜNK RÉTEGZÖDÉSÉNEK KÉRDÉSÉHEZ

GRÉTSY LÁSZLÓ

Amit az alábbiakban - a terjedelmi kötöttség szeritása folytán csu-
pán vázlatosan - elöadok, pontosabban szólva bemutatok, évek óta érlelő-
dik .bennem. Immár fél évtizede ennek alapján érzékeltetem hallgatóimmal
nyelvünk, szókincsünk rétegzödésének mai helyzetét, tehát egy olyan korban
való állapotát, amikor a torzítás veszélye nélkül már alig-alig használhatok
a korábbi rétegződési sémák. Írásaimban eddig két helyen foglalkoztam ilyen
értelemben a rétegződés kérdésével, egyrészt "Nyelvünk a tudomány, a ter-

- melés és a közélet szolgálatában" című, nehezen hozzáférhető tanulmányom-
ban (Magyar Grafika 1983,5: 57-63), másrészt "A szaknyelvek és a csoport-
nyelvek jelentősége napjainkban" című, a magyar nyelvészek IV. nemzetközi
kongresszusának egyűttes ülésén tartott előadásomban (in: A magyar nyelv
rétegződése. Szerk. Kiss Jenő és Szűts László. Akadémiai, 1988. 85-107),
ott azonban, témámból következőleg, a kérdéskörnek csupán egyik szeletét
.,véve közelebbről szemügyre. Az itt bemutatandó, egyszerű rajzolatú ábrát
nyomtatott formában sehol sem tettem közzé, előadásalmban azonban, mint
utaltam rá, évek óta élek vele, s így többször meggyőződhettem arról, hogy
alkalmas arra a célra, amelyre szántam, vagyis hogy nagy vonalakban el-
igazítsa az érdeklődőket nyelvünk, illetve szókincsünk rétegeinek jelenlegi
helyzetéről, egymáshoz fűződő viszonyáról. Mivel a kérdés szakirodalma -
részben az emIített kongresszus hatására - rendkívül nagy, a témával kap-
csolatos szemléleti, kategorizálási és terminológiai zűrzavar pedig - amint
ezt éppen a jelen kötet tudtán kívüli ihletője, Benkő Loránd fejtette ki mind
a felvilágosodás kori magyar irodalmi nyelvtől szóló impozáns munkájában,
mind az emIített kongresszuson tartott előadásában - óriási mértékű, úgy
vélem, segíthetem, gyorsíthatom a tisztulási folyamatot kis ábrámnak né-
hány magyarázá-tájékoztató megjegyzés kíséretében való közreadásával. Az
ábra különben is egy virágra emlékeztet, így talán - noha a virág inkább a
gyengébb nem képviselőit szokta megillet ni - tekinthető az ünnepelt iránti
tisztelet szerény jelének is. .

Mint látható, az ábra öt nyelvi réteget különböztet meg, mégpedig
úgy, hogya köröknek részben egymásba helyezésévei igyekszik jelezni a
rétegek szoros összetartozását, egymásra hatását is. A középen levő kör aGFEDCBA
k ö z n y e l v e t szimbolizálja. Központi elhelyezkedése jól tükrözi, hogy az összes
többi nyelvrétegből táplálkozik, mindegyikkel széles sávban érintkezik is.
Közérdekű és magánérdekű szférája egyaránt van. Az elsőnek fontos része
a s a j t ó n y e l v , pontosabban a t ö m e g k o m m u n i k á c i ó n y e l v e , amelybe a sajtó,
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SZÉPIRODALMI

NYELV

a rádió és a televízió nyelve tartozik bele. Voltaképpen még ezt a: további
bontást nem számítva sem "tiszta műfajú" réteg ez, hiszen a szaknyelvhez
is sok szállal kötődik, mivel azonban az egész nyelvi közösséget érinti, min-
denkihez szól, mégis inkább ide sorolandó. Ugyancsak a köznyelv közérdekű
szférájának része az ún.GFEDCBAe l ö a d ó i n y e l v , valamint a h i v a t a l i é s k ö z é l e t i n y e l v .

Ezekkel szemben jobbára magánérdeket szolgál (ki) a t á r s a l g á s i n y e l v , amely
a köznyelv eddig felsorolt részeitől abban is különbözik, hogy azoknál job-
ban jellemző rá a szóbeliség. Persze, típusa válogatja. A sajtónyelvnek már
lényegéből következő vonása az írásosság, televíziós vagy rádiós testvérére
azonban már inkább a szóbeliség jellemző. Azazhogy még ez sem egészen
így van, a dolog sokkal bonyolultabb! Wacha Imre, aki e kérdést több tanul-
mányban is vizsgálta, így ír: "A rádióban és a televízióban elhangzó beszéd
nyelvileg és akusztikailag is három nagy típusba sorolható: a) élőszóban meg-
fogalmazott (és a megfogalmazással egyidőben elmondott) szöveg; b) írásban
megalkot ott és később (az írásnak megfelelő módon, szó szerint) megszólal-
tatott - reprodukált vagy interpretált - szöveg: végül pedig c) Írásban és
élőszóban egyaránt megalkotott szöveg, mely írásra épül, de megszólaltatója
viszonylag szabadon kezeli: egyes részeit szó szerint hangosítja, más részeit
előadás.nnegszólaltatás közben megváltoztatja. átfogalmazza. Ennek megfe-
lelően tulajdonképpen három nagy stíluskategóriát különböztethetünk meg
(mind nyelvi stílusát, mind akusztikumát tekintve) a rádió informatív be-
szédstílusán belül: az élőszót, a, reproduktív vagy interpretatív stílust és a
félreproduktív beszédet." Beszéd: szituáció, szöveg és hangzás együttese a
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rádióban és a televízióban. (In: Nyelvészet és tömegkommunikáció. Szerk.
Grétsy László. Tömegkommunikációs Kutatóközpont, 1985.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 -1 1 . 66.) Mu-
tatis mutandis hasonlóképpen elemezhetném az előadói nyelvet is, de erre
itt most nincs módom, s talán szükség sincs. A lényeg, hogy mindezek a
nyelvi rétegtípusok az egész magyar nyelvközösségnek szólnak, s így jogo-
san foglalnak helyet a középsö körben a müvelt, valamint a kevésbé müvelt
társalgási nyelvvel együtt: ezek mind a köznyelv részei, együttesen alkotják
a köznyelvet.

A virágmintaszerü ábra északi oldalon lévő köre a szépirodalmi nyelv
otthona. Semmiképp sem az irodalmi nyelvé, ugyanis ez az elnevezés bi-
zonytalanságban hagy bennünket, egyrészt abban a tekintetben, hogy az
irodalmi nyelv fogalmába ab ovo beletartozik-e az írásban való rögzített-
ség fogalmi jegye vagy sem, másrészt pedig abban, hogy a szépirodalomra
kell-e leszűkítenünk ezt a fogalmat, vagy bele kell értenünk az egyéb, tehát
nem elsősorban müvészi értéket és funkciókat képviselő irodalmi termékek
bizonyos válfajait is. Lényege nem is a közérdekűsége s az egész nyelvközös-
ségnek szóló volta, hanem a müvészi hatás keltésének igénye, amely csakis
ehhez a nyelvi réteghez társul. E nélkül a megkülönböztető elem nélkül a
köznyelv része volna - így is széles sávban érintkezik vele -, ezzel együtt
viszont feltétlenül külön hely illeti meg. E nyelvi rétegre az irásosság jel-
lemző - a kőltői vagy prózai müvészi alkotásoknak inkább olvasói vannak,
mint hallgatói -, ez azonban nem követelmény. A népdal, sőt akár még a
népmese is szépirodalmi mű, még ha főleg élőszóban terjed is.

A szaknyelv köréhez érve mindenekelőtt azt kell megjegyeznem, hogy
leginkább épp a szaknyelvek hatalmas arányú fejlődése feszítette szét a
hagyományos kereteket, s kényszerít bennünket olyan, újfajta felosztásra,
amelyben a szaknyelvek is nagyobb súllyal vannak jelen a korábbinál. Fon-
tosságuk igazolására csupán egyetlen számsort idézek, a magyar könyvki-
adás adataiból véve a számokat. Az olvasható ki a statisztikákból, hogy
szépirodalmi müvet 1980-ban durván számítva négyszer annyit adtak ki ha-
zánkban, mint 1945-ben (ez a szám önmagában keveset mond), tankönyvet
azonban már nyolcszor annyit (még ez sem meglepő), tudományos, szakmai
és ismeretterjesztő munkát pedig huszonkilencszer annyit! Ha csupán ezt az
egy adatot vesszük is figyelembe, s vesszük mi is komolyan, már nem kell
azon töprengenünk, vajon a szaknyelvek - és bizonyos fokig velük együtt
a csoportnyelvek - megértek-e arra, hogyaköznyelvvel szoros kapcsolat-
ban álló, abból táplálkozó, de annak fejlődésére nemegyszer vissza is ható,
nagy hatású és nagy fontosságú nyelvváltozatokként számoljunk velük. Sok-
sok idevágó, lényegesnek érzett kérdést elhagyva, ill. e tekintetben csupán
utalva már említett kongresszusi előadásomra, mindössze azt jegyzem még
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meg, hogyaszakszavak bizonyos részei - ahogy ez az ábrából is követ-
kezik - a köznyelvnek is részei, más részeiket azonban csupáncsak azok
értik meg, akik magának a kérdéses szakterületnek is ismerői: Sőt, olykor
még ez sem elegendő. Előfordul, hogy ugyanannak a dolognak három neve
is van: az egyik a felső szintű, szaktudományos nyelvben használatos, a má-
sik amolyan "középszinten" , a szakmai köznyelvben, a harmadik pedig a
műhelyzsargonban, a szakmai tolvajnyelvben. Ezek voltaképpen szaknyelvi
szinonimák. Ahogy a köznyelvben is gyakran megtaláljuk egy-egy semleges
hangulati töltésű szó választékos, bizalmas stb. hangulatú megfelelőit, úgy a
szaknyelveknek is vannak bizonyos stílusrétegeik s ezekhez igazodó szavaik.

A esoportnyelvek köréről az eddigiek után keveset kell mondanunk.
Az ötnapos munkahét bevezetésévei, a szabadidő viszonylagos megnöveke-
déséveI együtt a csoportnyelvek jelentősége is egyre nő, ha nem is olyan
mértékben, mint a szaknyelveké. A csoportnyelvek között vannak olyanok,
amelyek akár szaknyelvnek is tekinthetők (ilyen pl. egy-egy sportág nyelve,
de részben ilyen a hobbinyelveknek, azaz a kedvtelésből űzött foglalatossá-
gok nyelvének némelyike, főleg az, amelyiknek szakmai része, vonatkozása is
számottevő: vadásznyelv, horgász nyelv stb.), mások inkább az életkor,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ű -

veltség függvényei. Egyik legjellegzetesebb fajtájuk az ifjúsági nyelv, amely
aránylag új fejlemény a csoportnyelvek közt.

Ábránk karikái közül már csak egy van, amelyről nem beszéltünk: a
népnyelv köre. Arról, hogy az ide tartozó nyelvi elemek területi, földrajzi
megoszláson, tehát vizsaintes tagozódáson alapulnak, fölösleges volna szól-
nom. A korábbi, ún. hagyományos felosztásban azonban arról nem azoktak
szólni, hogyanépnyelvnek olyan része is van, amely aköznyelvvel áll kö-
zeli rokonságban. A regionális köznyelvröl van szó, amely nem más, mint
a vidéki városok, nagyobb települések helyi elemekkel színezett köznyelve,
s amelyet ugyanilyen joggal a köznyelv kategóriájába is sorolhatunk. llyen
pl. a szegedi vagy a debreceni városi nyelv. Virágábránk a megfelelő körök-
nek részleges fedésével, részben egymásra helyeződésével úgy érzem, ezt a
regionális jelleget is jól érzékelteti.
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G U N D A B É L A

A régészet és a néprajz egyaránt számontartja, hogy már a prehiszto-
rikus időkben az ember festette a testét. Erre a sírokból előkerült festék-
maradványok, festékanyagot őrlő kövek, festett szobrocskák tanúskodnak
(Joest, W., Tátowieren. Narbenzeichen und Körperbemahlen. Berlin, 1887;
Forrer, R., Reallexikon. Berlia-Stuttgart 1907. 212; Ebert, M., Reallexik
on. XIII. Berlin, 1928. 189). Feltűnnek olyan vélemények, hogya testfes-
tés gondolatára akkor jöhetett rá az ember, amikor véletlenül belesiippedt
a mocsárba, s észrevette, hogy az iszapos, agyagos réteg testét megvédi a
rovarok csípésétől, a nap hevétől s úgy ahogy a hidegtől. A testfestés azu-
tán kűlőnbőző formában (idesorolható a tetoválás is) végigkíséri az embert
történelme folyamán. A természeti népeknél - hasonlóan, mint a modern
társadalomban kűlőnbőző formája, célja és magyarázata él a testfestésnek.
A színek és minták alkalomhoz kötődnek s eltérő a jelentésük. De abban
egyetérthetünk, hogy az ember belső életének, gondolkodásának. magatar-
tásának vetületei, szimbólumok, a szemiotikai kutatások gazdag tárházai.

A természeti népeknél a festőanyagok elsősorban ásványi (agyag, kréta,
korallmész stb.), ritkábban növényi (indigo, kurkuma stb.) eredetűek. Hasz-
nálnak hamut is, amelyet vízzel, zsíros agyaggal kevernek össze. A modern
társadalomban a testfestés anyaga, a festék összetétele igen gyakran világ-
cégek féltve őrzött titka. A színeket a kűlőnbőző népeknél eltéröen értékelik.
Ugyanannak a színnek, mintának más és más értelme lehet. A példák őző-
néből elég arra utalnom, hogya masszalaknál (Kelet-Afrika) a testre festett
meghatározott jel arra figyelmeztet, hogy a harcos már egy ellenséget meg-
ölt. Tehát a háborúk vitézségi érme. A masszai, ha idegen területre teszi
be a lábát, az arcát bekeni az ottani földdel, Nyilvánvalóan olyan álarc az,
amely felismerhetetlenné teszi az ellenség, a szellemek előtt, vagy azonossá
válik az ottani lakosokkal. A természeti népeknél gyakran a titkos össze-
jöveteleken, avatási szertartásokon, a halott megközelítésénél festik be a
testüket. Egyes brazíliai törzseknél az anyák nemcsak gyermekeiket, hanem
kutyáikat és majmaikat is befestik. TIyen módon védi, rejti el az anya gyer-
mekét, kedvenc állatait a gonosz szellemek, a betegségek elől (Heilborn, A.,
Allgemeine Völkerkunde I. Leipzig-Berlin 1915. 96-98; Birket-Smith, K., A
kultúra ösvényein. Bp., 1960. 177-78).

Az állatok színének megváltoztatására már Darwin, Ch. felhívta a fi-
gyelmet. Elmondja, hogyakendermag fogyasztásának következménye, hogyGFEDCBA
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a pirók és némely más madár fekete tollazatot vesz fel. Az Amazonas meden-
céjének bennszülöttei a közönséges zöld papagájt egy harcsaszerű hal zsírjá-
val táplálják, s az Így táplált madarakat szép sárga és vörös tollak ékesítik.
Gilolo (Maláj szigetek) bennszülöttei hasonlóan változtatják meg azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALorius
qarrulus papagáj színét és Így állitják elő a királypapagájt (Lori rojah).
Ha a papagájokat természetes táplálékukkal (rizs, banán) etetik, szokott
színűket megtartják (Darwin, Ch., Az állatok és növények változásai házi-
asitásuk során, II. Bp., 1960. 247). A tollazat megváltoztatásának egészen
csodálatos módját ismerik a dél-amerikai indiánok. Eder Franc, Xaver Peru-
ban műkődő magyar szerzetes volt az elsők egyike, aki Descriptio provinciae
Moxitarum in regno Peruano (Budae, 1791) c; munkájában elmondja, hogy
a mojo-indiánok (Kelet-Bolívia) olyan módon változtatják meg a kék pa-
pagájok tollszÍnét, hogya szárny- és farktollakat kitépik és a sebekbe egy
fajta varangyos béka mirigyváladékát csepegtetik. Majd bekenik viasszal,
hogy a váladék ki ne szivárogjon. llyen módon élénk vörös színű tollakat
növesztenek (152). Métraux, A. szerint a mojok a toll színének megváltoz-
tatásánál használt mirigyváladékot a Rana tinctor ia tól iDendroba tes tincto-
r ius) nyerik (Une découverte biologique des Indiens de l' Amérique du Sud:
La décoloration artificielle des plumes sur les oiseaux vivants. Journal de la
Société des Américanistes de Paris. N. S. -Tom. XX., Paris, 1928. 181-192.
UŐ., "Tapirage" , a Biological Discovery of South American Indians. Journal
of the Washington Academy of Sciences, Vol. 34. No. 8. Menasha, Wisc.,
1944. 252-254). Oldalakon át folytathatnám az idevonatkozó megfigyelése-
ket, amelyek közül talán a legtanulságosabb Wallace, A. R. közlése, aki az
Uaupés menti indiánoknál figyelte meg - a néprajzi irodalomban tapiroge
néven ismert szokást. Ö elmondja, hogy az indiánok megtépik kék vagy zöld
színű madaraikat és a friss sebekbe beoltják, bedörzsölik egy kis kecskebéka
vagy varangy mirigyváladékát. Amikor a tollak újból kinőnek, fényes sárga
vagy .narancs színűek. Közéjük kék vagy zöld színű toll nem vegyül. Ha az
új tollazatot kitépik, állítólag ugyanolyan árnyalatokkal nő ki újra, anélkül,
hogy ismételt kezelésre lenne szükség. A tollak tehát megújulnak, de las-
san. Mivel a fejdíszűkhőz sok tollra van szükség, a megváltoztatott szinű
tollakat igen nagyra becsülik és nehezen válnak meg tőle (Wallace, A. R.,
A Narrative of Travels on the Amazon and Rio Negro, with an Account of
the Native Tribes. London 1892.202) .

.Nem térhetek ki a további részletekre s a tapiragenál használt béka
mirigyváladékának a biokémiai hatására, összetételére. Csupán azt említem
meg, hogy a Dendroba tes tinctor ius (a békára azonos nomenclaturát a bio-
kémikusok sem használnak) mirigyváladéka rendkívül erős alkaloid-márget
(batrachotoxin) tartalmaz, amely beszárított állapotban nyílméreg is. Nem
tudjuk, hogy miképpen fejti ki biokémiai hatását. Az is lehetséges, hogy aGFEDCBA
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mirigyváladék más anyagai hatnak a tolltüsző alján lévő irhaszemölcsre, ill.
a tollazat színére (Marki, F. - Witkop, B., Experientia 19, 1963: 2; Daly,
J. W. - Witkop, B. - Bommer, P. - Biemann, K., Journal of the American
Chemícal Society 87, 1965: 124-126; 1. még u.o. 90, 1968: 1917-18; Che-
mical Abstracts 70, 1969: 186). Mindenesetre megmagyarázhatatlan, hogy
miképpen jöttek rá az indiánok olyan összefüggésre, hogy ha valamely béka
mirigyváladékával a tépés helyét bekenik, akkor más színű tollai nőnek a
madárnak, mégpedig az indiánok kedvenc színű tollai. Természetesen a tol-
lak színét nemcsak a béka mirigyváladékával, hanem különleges táplálékkal
(pirana-hal), a tépés helyének különböző növényi nedvek bedörzsölésével is
megváltoztatják.

A testfestés, a madarak tollszÍnénekmegváltóztatásacsak egyik esete
annak a törekvésnek, amely lófestés formájában a magya.rságnál és más
népeknél is felbukkan.

- A nomád népek ragaszkodnak egyes lószÍnekhez. Németh Gyula szól
arról, hogy a kínai krónikák a VII. sz.-ban emlí tik azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPue-ma népet. Ezek
lovai tarka. színűek. A XI. sz.-ban feltűnő Bulaq nép a. m. 'tarka lovú nép'. A
későbbi források is (1663) említenek tarka lovakat tenyésztő nomád népeket.
Tarka lovú nép helyezkedett el a Narim körül. A tarka lovakat kereskedelmi
célból is tenyésztették. A bocharai tarka lovakat az indiaiak drágán megfi-
zették (Németh: KCsA. 1, 345-352, kieg. kötet; uő.: Ethn. XLVIII, 103-107).

A tarkalovú népekről körültekintően többet mondHarmatta János, aki
aláhúzza Németh Gyula és Györffy György megállapítását, hogy "a besenyő
törzsnevekben szereplő színnevek valóban tipikus lószÍnnevek", s a nomád
törzsek ismerték a lovak szfnek szerinti csoportosítását (Harmatta: MNy.
XLI-XLII, 27). Harmatta J. azután Györffy Gy. ellenében (aki azon a véle-
ményen van, hogy a besenyő törzsneveket jelölő lószínnevek törzsi zászlókra
vonatkoznak, KCsA. 1, 445-453,kieg. kötet) azt fejtette ki, hogy könnyen
elképzelhető valamely nomád törzs lóállománya részére "egyforma színű lo-
vakat válogatott ki" (MNy, XLI-XLII, 28). Így Marco Polo szerint a mongol
kán fehér lovakból álló ménessei is rendelkezett.' Az Om folyó mellett lakó
baraba nemzetség hatszáz tarkalovú, hétszáz fakólovú méneséről olvasha-
tunk (uo. 32).

1 A fehér ló gazdasági jelentöségével, kultuszával nem foglalkozom. L. ehhez: Hanöar,
Fr., Das Pferd in práhistorischer und früher historischer Zeit. Wien-München 1955.; Salo-
nen, A., Hippólogica Accadica, Helsinki, 1956.35; Weidner, E. F., Wei88ePferde im Alten
Orient. Bibliotheca Orientalis IX, Leiden 1952. 157-159. A magyar irodalomból: Magyar
Néprajzi Lexicon II, 92-93 (Kovács Á.), 93-94 (Sándor 1.), eligazit6 további irodalommal.
Rásonyi: MNy. LVI, 186-194; Heller: Ethn. LI. 27-41; Gyallay: Ethn. LXXIII, 389-99.GFEDCBA
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Harmatta J. a véleményét úgy fogalmazta meg, hogy" bizonyos lószínek
kedvelése nemcsak egyszínű lóállomány kitenyésztését és tartását eredmé-
nyezte, hanem a lovak színének mesterséges megváltoztatását is." (uo. 32).
Ez utóbbi több száz, esetleg ezerlóból álló ménes esetében természetesen le-
hetetlen. A mesterségesenmegváltoztatott színek, eltérő szinű foltok (hóka,
kesely) öröklődése valószínűtlen. Györffy Gy. az azonos színű ménesek létre-
jöttének nehézségeit elfogadhatóan bizonyítja (KCsA. 1.448-49. kieg. kötet).
A genetikusok véleményének meghallgatására azonban szükség lenne.

Harmatta J. kőzől azután több magyar feljegyzést, versrészletet s egy
özbég hősének megfelelő részletére is utal (uo. 33).

Ezeket a lófestést említő hazai közléseket Magyary-Kossa Gy. már ko-
rábban feltárta. A későbbi kutatók figyelmét tanulmányai elkeríilték.é Har-
matta János is jórészt azokat a forrásokat idézi, amelyeket Magyary-Kossa
Gy. már feldolgozott. Méltatlan)enne az úttőrőhőz, ha forrásait az ő mel-
lőzésével egyszerűen csak újra idézném. Ezért jórészt Magyaty- Kossy Gy.
nyomán foglalom össze a lófestésről előkerült közléseket. Két tanulmányá-
ban a részletek megtalálhatók (Lófestés a régi magyaroknál. Ethn. XVII,
211-214, Kóssa Gyula néven jelent meg; uő., Lófestés a régi magyaroknál.
A Természet, 1925, Kny.). De meg kell emlékeznem Tolnai Vilmos cikkéről
is (Üszely, uszován.Ethn. XVII, 320-22), amelyben sokmezejű nyelvtudó-
sunk Magyary-Kossa Gy. számára nyújt további eligazítást. Kövessük most
a nyomdokaikat.

Már Tinódi Sebestyén is említi a Szegedi veszedelem (1552) c. verseze-
tében, hogyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nagy sok dob, trombiták oly igen harsagnak,
Nagy rettenetösen üvöltnek, kiá ltnak,
Nagy szép festett lovak az mezőn ja rga lnak,
Kikről fő terekek elestenek, megholta nak.

Az idézett sorok nyomán mondja Magyary-Kossa Gy., hogy úgy tűnik, a'
szokás a török időkben került a magyarokhoz, de nálunk a hódoltság idejé-
ben sem lehetett általános. A továbbiakban hivatkozik Magyary-Kossa Gy.
a turkológus Thúry József egyik tanulmányára. amely szerint egy özbeg hős-
költeményben Sejbani khán török hadjáratai (1500-1506) során a katonák
lovaik sörényét vörösre és fehérre festették (HadtörtKözl. 1, 592-93). Ehhez
a közléshez hozzászól va .Thaly Kálmán azt mondja, hogy a lovak festése
a kurucvilágban még divatozott. Leginkább habos kékre, almás kékre fes-
tették paripáikat , valószínű a szűrkéket, Nemcsak a lovak farkát, sörényét,
hanem a testét is. Kedvelték a babos, pettyegetett festést s az ilyen lovat

2 Paládi Kovács A. említi a lófestés kérdését, de részben a korábbi, részben az újabb
népraj zi irodalmat nem vette figyelembe (Magyar TUdomány XCVII, 295).GFEDCBA
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szepé-nek nevezték, akkor is, ha a természettől ilyen volt a színe (Hadtőrt-
Kőzl. 11,157). Ehhez hozzáfíizhetem, hogy a XVII. századtól Takáts Sándor
szepe vércse fakó, fejér szepe, szepe szürke (Debrecen, Böszörmény) színű
lovakat említ (Rajzok a török világból, II. Bp. 1915, 291-2).3 Szendrey J.
arról ir, hogy a törökökkel való háborúskodás idején az volt a divat, hogy a
fehér lovakra élénk színű csillagokat, arabeszkeket festettek (EthnMittUng.
V, 25). Aránylag korai Szabó T., SzT. IV, 90. kolozsvári adata: "Rettegi

. mihalt kwldi Biro vram vywarra Azzoniunk festet lowaywal ... " (1596). Ezt
követi az OklSz. közlése (1597): "Egj kerek skatulaban Lo foesteny valo kana
telj." Tud aztán Magyary-Kossa Gy. arról, hogy Seuter Mangnak 1599-ben
Augsburgban megjelent Hippiatriája (az eredeti munkát nem láthattam)
nagy becsben tartja a fehér lovakat, különösen amikor a kancák sörénye és
farka vörösre festett, mint az a törököknél és magyaroknál szokásos (Ethn.
XVII, 212; A Természet 1925: 3). Persze, az eljárás a németeknél már előbb
ismert volt, mert hiszen az alább idézetr-Tseh Márton-féle munkát németből
fordították magyar nyelvre.

Pfeiffer, Fr. habilitációs értekezése (Das Ross im Altdeutschen. Breslau
1855) nyomán Martin, A. is részletesen szól arról, hogy az ó- és közép-
felnémet verses regényekben, a lovagi költészetben (Heinrich von Veldeke,
Hartman von Aue, Kenrad Fleck) gyakran említik a festett lovakat. Így a
bal oldalán fehérre, a jobb oldalán feketére festett lovat. Ahol az állat fején,
fülei között, sörényénél, hátán, szügyén a két szin érintkezett, félujjnyi széles
fűzöld választóvonalat festettek. Szélnak a régi német források olyan tarka
lóról, amelynek a bal füle, sörénye hófehér, a jobb füle és a nyaka hollófekete,
feje piros, a végtagjai fakók, az oldala pávaszínű, stb. Pfeiffer, Fr. a színes
lovakat a kőltők 'ízléseltévelyedésének", valamiféle kőltői túlzásnak tartja.
Martin, A. szerint aligha van igaza, mert hiszen későbbi német leírások is
tudnak a lófestésről. Jáhn Max Ross und Reiter (Leipzig, 1872) c. munká-
jában (II, 134) Wolfram von Eschenbach sárkányszínű lovát tarka, festett
lónak tartja. Szerinte a lófestés szokása a meginduló keresztes háborúk ré-
vén keletről került el anémetekhez, s még a XVI. században is virágzott. A
felvonulásokon a fehér ló farkát, sörényét, lábát vörösre festették, amit a régi
hippologiai munkák , török vörösnek" említenek. Egy későbbi monda szerint
a lófestés II. Mohamedre vezethető vissza, s arra emlékeztet, hogy II. Mo-
harned lova hasáig érő vérben lovagolt be 1453-ban az elfoglalt Aja-Szófia

3 A lószín elnevezések minden népnél igen gazdagok. Elég U.-Kóhalmi K. tartalmas
tanulmányára és az ott idézett irodalomra hivatkoznom (ActaOrient. XIX, 45-55). A
lószínekról, a tarka, színfoltos lovakról részletesen ír Kretschmar M. a későbbiekben idé-
zett munkájában (215-273). Tárgyalja a természetes lősaínekhea, a tarka, foltos (kesely,
hókás) lovakhoz fúzódó hiedelmeket is. Egy későbbi tanulmányomban a kérdésre még
visszatérek.GFEDCBA
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templomba (Martin, A., Das Pferdefárben bei den Deutschen. Mitteilungen
zur Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften VII. Leipzig, 1908.
242-43). A szokás keletről, a törökök, arabok lakta területekről Németor-
szágba elkerült lovakkal is magyarázható. A kiilőnbőző színfoltok hiedelmei
is az arabokhoz, az import lovakhoz fűződnek (Steller, Pferd. Handwör-
terbuch des deutscher Aberglaubens, VI. Berlin-Leipzig 1934-1935. 1600).
Magyary-Kossa az ó- és középfelnémet közléseket, anémet lófestésnek a ke-
resztes háborúkkal való kapcsolatát kétségesnek tartja (Das Pferdefarben),
Ebben a tanulmányában is hangoztatja, hogy a különös szokás az európai
törökökkel való érintkezés során került el a magyarokhoz és tőlünk Német-
országba (i. m. 337). Lehetséges ilyen út is, de a korábbi nyugati lófestés
gyakorlatában sem kételkedhetünk. A kérdésnek Pfeiffer, Fr. és Martin, A.
után igen nagy irodalma van, amelyek eredményeiből csak néhány részletre
utalhatok. Froehner, R. - akinek az arab, perzsa állatorvosi munkák feltá-
rása terén is sokat köszönhetünk - részletesen foglalkozott Hartmann von
Aue (1168?-121O?) lószíneivel (Veterinarhistorische Mitteilungen, IV. 1924.
45-47). Föleg az ő kutatásai ból tudjuk, hogy a korai német verses regények
festett lovai feltűnnek az ófrancia költészetben. Jól ismert, hogy a korai
német verses regények jórészt a hasonló francia munkák (pl. Chrétien de
Troyes, Ruaprecht von OrIent) átköltései, amelyekben szinte szószerint meg-
találjuk a német verses regények festett lovainak említését. Így a XII. századi
La conqéte de Jerusalem c. verses regény említi a török és perzsa uralkodók
festett lovait. Az egyik előkelőség lovának a feje fehér, pirossal körülvett
a szeme, fekete a szügye, egyik oldala barna, a másik fehér és Így tovább.
Chrétien de TroyesErec c. lovagi költeményének festett ló leírását átve-
szi Hartmann von Aue. Fleck Konrad XIII. század végi verses regényében
(Flora und Blanscheflur) szintén szó van olyan lóról, amelynek egyik oldala
fehér, a másik piros s a két szín között fekete csík a választóvonal. Az állat
egyik oldalára valami, mondás van Írva. Fleck Konrad munkája Ruoprecht
von OrIent hasonló című ófrancia verses regényének utánköltése (Kretsch-
mar M., Pferd und Reiter im Orient. Hildesheim-New York 1980. 279-81j
Froehner R., Historisches zu den Pferdefarben. Beitráge zur Geschichte der '
Veterinármedizin, Bd. 2. 1939-1940, 193-232, 275-310, Bd. 3. 1940-1941.
9-46, 105-117).

Kretschmar, M. feltárta, hogya szeldzsuk miniaturákon és más ké-
pes ábrázolásokon a festett, gyakran tarka, foltos, pettyes lovak láthatók.
A festés színe különböző. A görög-bizánci lógyógyászati munkákban recep-
tek vannak a lófestésről. ilyen receptek ben bővelkednek az arabok is. Egy
VII. századi arab szerző (al-Gaubarí) leírja a lófestést Felsö-Egyiptomból,
Tuniszból és más észak-afrikai vidékekről. Lehetetlen ezekkel a receptekkel
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részletesen foglalkoznom, noha tanulságos lenne azok összetételét, hatását
az európaiakkal összehasonlítani. Ez biokémikus feladat is.

A múlt századi közlések is bővelkednek a keleti lófestés divatjáról, s
gyakran az előkelőség, a rang egyik kifejezésének látják. A perzsa uralkodó
lovát különbözőképpen festik s a tarka festéshez sablonokat is használnak.
A festett ló használata uralkodói előjog. Amikor a perzsa sah látogatást tett
Berlinben, lova farkának alsó része pirosra volt festve. Ez azt is jelenti, hogy
a lovas meglátogatta Mekkát és Mohamed sírjánál imát mondott. A ló far-
kának és sörényének festése ismert az ázsiai Törökországban is. A XIX. szá-
zadban a ló- és szamárfestés divatozik Egyiptomban s általában az arab
világban. Az utazék Indiából is említenek tarkára festett lovakat. Ismerjük
a régi gőrőgőktől, hogy a lovak fején, lábán mesterségesen megváltoztatták a
szőr színét, befestették. A lovakon végzett mesterséges színkorrekciók ismer-
tek a német, francia, angollókupecek körében is (mindezekrőll. részletesen
Kretschmar, M. és Froehner, R. idézett munkáját, Hörnschmeyer, A., Die
Pferdezucht im klass. Altertum. Diss. Giessen 1929. csak címből ismerem).

De térjünk vissza a magyarok lófestéséhez. A XVII. század bővelke-
dik ilyen közlésekben. Ezek jórészét szintén Magyary-Kossa Gy. és Tolnai
V. említett tanulmányai nyomán közlöm, de forrásaikat részben ismételten
megnéztem s ezekre külön is hivatkozom.

1608-ban Rákóczi Zsigmondot a törökök festett lóval ajándékozták meg.
1640-ben Rákóczi György portai követe, Maurer Mihály jelenti, hogya nagy-
vezirnek küldött ajándéklovakat megfestette; négy paripa sörényének, üstö-
kének, lábának festéséhez kannátzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(Lawsonia inermis ), berzsenyt (Phytolacca
sp.) használt. A kanuával való festést később is említik. Így a század végén
a soproni Mesterházáról (Tolnai: Állatorvosi Lapok XXIX, 202). 1647-ben
Rákóczi György Budára a török vezirnek küld ajándéklovakat. amelyeket
a követe megfestetett. 1656-ban a szolnokdobokai Sófalván a cövekes kő-
télről ellopott egyik ló "festett farkú kék herélt" (MagyGazdTörtSzemle
V, 161). 1663-ban a török elleni küzdelemben elesett Eszterházy György
Szendrői címzetes püspök végrendeletében inasára "kis fehér festett farkú"
lovat hagy (Ortvay: MagyGazdTörtSzemle XI, 340). Ugyanitt Kemény Já-
nos őnéletirásából (MagyTörtEmlékek 1, 86-87) közli Ortvay Tivadar, hogy
az egyik fejedelmi lakodalomkor "Az hintó előtt való lovak hat, fejér-kék,
igen szép török lovak oroszlány módon uszolig festettek valának" (1626).
1670-ben Bánfi Dénes Teleki, Mihályhoz küldi lovait, hogy ott fessék meg.
Apor Péter a Metamorphosis Transylvaniaeban (1736) említi, hogy "mikor
Székely László házasodott ... az mely festett portai paripán ült maga, annak
két szál darutoll az homlokára akasztva", s azt is olvashatjuk, hogy az úrfiak
"üszely berzsennyel (úszólag bársonynyal) veresen festett ... " lovakra ülnek,GFEDCBA

2 3 3



GUNDA BÉLA

az urak lovaik fehér farkait veresen berzsennyel festették meg (MonHung-
Hist. XI, 347,363,464.) - Gyöngyösi János Porábul meg-éledett Phoenix c.
versében Tolnai Vilmos 'fedezte fel' (Ethn. XVII, 32) a vadászebek festését
(1. k., II. r.):zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A vadáuó helvhez azomban jutá fiak,
Jelül a' kopóknak kürtöket fúvának,
Szij, a '-Selyem-pórázn:l ebeket fogának,
El&őben-ia egy párt Ferencznek hozának.

Dervia egyik; fa rka nagy lompot eressteiDCBA[ t ] ,

Török Oruági fa j, viael kövér tea tet;
Táraa-ia illy, hijá" Besliénak esetet;
Igen azép mindkettő, úuóvan-ia fea tet(t)."

Ugyanebben a versben (Ill. k. Ill. r.) Olay Bék festett lováról olvashat-
juk:

Fejér kék a' Lova , úuó'van f e s te t té k ,

Igen kedvea ná la , nem régen szerzették,
Soka t já r tak érte, mig szer it tehették,
Három uáz arannya l az árá t fizették."

Az uszólig, uszón
J

uszóvan, uszóván, stb. festett jelentése 'habosra fes-.
tett' (NySz., Tolnai: Ethn. XVII, 231; Csonkás: MNy. Lll, 73-4). A szó
jelentése azonban ismételt vizsgálat ra szorul, amire Tolnai V. is utal (vö.
még Baróti Szabó, A' magyarság virágai. Komárom 1803. 153). Csonkás
Mihály az emlí tett helyen idézi Zichy Pál győri altábornok fiához Bécsbe Írt
két leveléből (1637), hogy deres lovát megfestette. A közlés azért is figyelmet
érdemel, mert a fenti közlésekkel együtt arra utal, hogy a lófestés - első-
sorban a főúri udvarokban - a XVI-XVII. sz.-ban Erdélytől a Dunántúl
nyugati részéig ismert volt.

Méliusz Péter Herbáriumának egyik példányához kőtött lapok (XVI. sz.
vége, XVII. sz. eleje) egyikén latinul olvasható, hogy »Ha azt akarod, hogy
fehér folt legyen az állaton. Végy vakondot, főzd meg vizben, s hagyd benne
állni három napig. Ezután tedd az állatnak arra a részére, melyet fehériteni
akarsz. Gyakran tégy igy," (Medicusi és borbélyi mesterség. Szerkesztette
Hoffmann Gizella. Budapest 1989. 518. 1.). A recept nyilvánvaló a lovakra
is vonatkozik.

Részletesebben szólok egy lóorvosló könyvről. Négy kiadásban is nap-
világot látott Tseh Márton lovakat orvosló könyve. Az első két kiadás lőcsei
(1656, 1676), a másik kettő pesti (1797, 1822). Az 1797. évi kiadás címe:
Lovakat orvosló-könyv, melly iratott Tseh Márton által. A' ki a' Törökök-
től el-fogattatván, Konstántzinápolyból ki-szabadűlván, a' Brandeburgiai
Fő Hertzegnek, Fő Lovász Mesterévé lett.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A lóorvosló munka németből való fordítás. Az eredeti német munka
valószínű először 1618-ban látott napvilágot. 1697-001már tizenkettedik né-
met kiadását ismerjük. A szerző eredeti neve Böhme (Boehme) Martin, aki
kalandos életű gyógykovács, lócsiszárféle alak volt. Saját bevallása szerint
írni, olvasni sem tanult rneg, Ha igazat mondott, akkor tapasztalatait csakis
tollba mondhatta. Magyarországon többször megfordult. Egerben török fog-
ságba került. Raboskodott Törökországban, elvetődött az afrikai partokra,
Moldvába, Lengyelországba, a különböző német fejedelemségek be, Belgi-
umba, Franciaországba. Nem tudni, hogy tapasztalatait honnan szerezte.
Valószínű, hogy jórészt Törökországban és hazánkban, mert hiszen török és
magyar módra festett lovakról is beszél. A lőcsei kiadók a szerző nevével
kétszer is (1656, 1676) lefordíttatták a munkát. A fordítók nevét nem is-
merjük. A négy magyar kiadás annak bizonyítéka, hogy népszerű, gyakran
használt orvosi munka volt. Szily Kálmán" természettudományi szempont-
ból" értéktelennek mondja, de annál inkább méltatja a fordítás nyelvi érté-
keit s több terminológiát (betegség- és növényelnevezést ) közöl a munkából
(Szily: TermTudKözl. XXI, 460-63). Természetesen felmerül a kérdés, hogy
mennyire eredeti a német kiadás. Ezt filológiailag meg kellene vizsgálni.

Tseh Márton orvosló könyvében (az 1797. évi pesti kiadást használom)
tanácsot ad, hogy a lovat miként kellzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhódosítani. A recept így szól:

"a' szört a' homlokán jól el-beretvá.ld, hogy ugyan vérezzék, égess 3 pénz árra
Gá.litz-követ porrá és a borotvá.lt helyet azzal hintvén, jól belé nyomjad, to-
vábbá az után ezekkel ély: Végy Tsont-velöt, Medve hájat, két-két lotot. Jól
bé-dörgöld a' homlokában. kit 12 napokon egymásután mively, és valamint
akarod olly hódos lészen (130).

Ez esetben tartós színváltoztatásról (tapirage) van szó. Állandó (?) változást
idéz elő az a folyamatosan használt recepta , amelytől hosszú serénye vagy
farka nő a lónak. A recept szerint a ló farkaból a rövid szőrszálakat ki kell
szaggatni, majd a farka végit megsebesíteni, hogy az égett vér eltávozzon
belőle. Azután mezei öreg répát és vörös mályva gyökeret sörben meg kell
főzni. Majd - mondja tovább a recept

"kend vagy mosd melegen véle a' serényét vagy farkát füsülgetvén egész a'
böréig, annakutána végy tsont-velöt, és azzal kend a' farka végét, és a' serény
fölit, de jól bé dörgöllyed, ezt minden hétben egyszer mivellyed" (131. 1.).

Az alábbi receptekből bizonyosan nem állapítható meg, hogy tartós,
állandó szÍnváltoztatásról van-e szó. A receptek nem szőlnak arról, hogy
a régi sziníi szőr helyett a kívánt új szlníi szőr folyamatosan nő-e. Kémiai
ismereteim szerint azonban a vegyszerek állandó színváltozást nem idéznek
elő. Valamelyes tartóssága azonban lehet az új szÍneknek. Nem lenne értelmeGFEDCBA
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a lovakat úgy befesteni, hogy a folyó átkelésnél a hullámzó víz, az első eső
lemossa róluk a festéket.

Gesztenye szőrűvé így lehetzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtsiná lha tni a lovat:

"Végy ezüst glétet. Gálitz követ mentől jobbat. Oltatlan meszet, két-két ló-
tot. Meg-törvén azokat, bor-etzetet végy hozzá, és jó sürün tsináld mind a'
fótt kása, de osztán 4 gr. választó viszel-is öszve-habard. Ha ez irral Lovadat
háromszor vagy négyszer meg-kened, el-hidd, hogy gesztenye színü lészen, de
ha feketén akarod festeni, tehát nyóltzszor-is kell ez irral kenni, és úgy fekete
lészen" (130).

Ha csak a ló egyik lábát kívánja a tulajdonos feketére festeni, avagy
jelet tenni rá, - így járjon el: Vegyen három jó marok zöld dió kopácsot,
2 lot mastixot, majd ezekhez 4-4 lotnyi összetört gálest, gummit, gálitz-
követ, ezüst glétet, ténta port. Ezeket erős borecetben addig főzze, mig
kenetté nem válnak s azután párluggal mossa meg azt a helyet, ahol feketévé
kivánja tenni a szőrt s a készitett írral négyszer kenje be a ló lábát (130-31).
Fekete lesz a ló szőre akkor is ha két lot választóvízbeZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6 gr tiszta ezüstöt
elemésztenek s a kivánt helyen a ló szörét bekenik (131). Tud Tseh Márton
a lovak török és német módon val6 vörös festéséről is. Megemlíti ezt már
Magyary-Kossa Gy. s közli Tseh M. receptjét (Magyary-Kossa: Ethn. XVII,
214). A török módon való festés receptje az alábbi:

"Elsóben timsót fózz vizben, kivel a' Ló serényét, és farkát melegen mossad,
de ha tsak félig akarod meg-festeni, 4 lot Gallest, egy marok zöld dió-kopátsát.
Két óráiglan fözzed ezeket 4 pint vizben, de ha igen bé-fóne, tölts ismét egy
kevés vizet reá, de ugy, hogy tsak két pintig maradgyon. Annakutána három
font török festéket végy, a' fótt vizet tölts reá, azután egy medentzében óket
jól öszve-gyúrjad mint egy tésztát, kivel osztán jól bé-dörgölve a' Lovat fessed,
ki után mind serényét, és farkát ruhával jól bé-kőssed. De ha a lovat félig
akarod festeni: Végy 10 font Timsót, 6 font Bersent, 12 font -Gallest, 6 font
Gummit , Két marok zöld dió-kopátsát. És mikor ezeket öszve-elegyíted, tehát
4 Okör-epéjét-is tégy közibe, és a' Lovat dlő-olajjal füsúllyed" (132-33).

A vörösre festés német médjának receptje az alábbi:

"Elsóben 1 font timsót vizben fözzjól meg, kivel a Ló serényét, és farkát mosd-
meg, és egy éjtszakán hadd ugy állani, azután erős bor-etzetet vévén egy kevés
festékkel jól főzd meg, de ki ne fusson, mert nem leszsz jÓj a' serényét és
farkát bé-fonva tedd a' festékbe, inkább hozzá szíja, kit 3 vagy 4 izben kell
tselekedned, de veröfényen avagy meleg szobában fessed, és a' serényt és farkát
dió-olajjal füsüllyed, kitöl szépen fog fényleni" (133).

Tseh Márton lóorvosló könyvének receptjei kéziratban is terjedtek.
Még századunk elején az Erdélyi Múzeumban Baros Gyula ismertette

Várasfalvi Szólga Mihály kéziratos munkáját (Diárium, azaz olly Minden-
napi Jedző Könyv, melyben: Jártában, költiben, a hol mit látott, és kedvelt
Conceptusokból feljedzett magában, és másoknak mulattságára Várasfalvi
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Szólga Mihály. Ab anno 1760, in subsequentibus). A diáriumban szerelmes,
farsangi és más versek, névnapi (pl. Katalin napi), lakodalmi kőszőntők,
az ördög bűneire vallást tevő énekek, fonást serkentő rigmusok, naptári fel-
jegyzések olvashatók. Az egyik hosszabb fejezetben a lovak tulajdonosairól,
orvoslásáról tájékoztat Várasfalvi Szólga Mihály. Elmondja a hódosítás re-
ceptjét, a ló gesztenyeszínűvé tételét, török és német módra festését (Baros:
ErdMúz. XXII, 31-48). Magyary-Kossa Gy. korábban megállapította, hogy
ezek a részek Tseh Márton receptjeinek másolatai (Magyary-Kossa: Ethn.
XVII, 213: Magyary-Kossa: A Természet, 1925: 4-5, Kny.).

Tseh Márton receptjeinek másolata tűnik fel a bihari Konyáron előke-
rült kéziratban. Bocskai István az 1600-as évek elején újra telepíti Konyárt.
Valószínű az ő földesúri hívására ide települnek az udvarhelyi gyógykovács
Kamutiak. Valamelyik KamutiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő s a 18. sz. első felében gondosan leírta a lo-
vak gondozásáról, gyógyításáról az ismereteit. A Lovak meg esmérhető nya-
valyáiról és azoknak Orvosságira a címe a kéziratnak (Molnár: Ethn. LXXV,
458-62). A ló hódosításáról, gesztenye színűvé tételéről, testének török és
német módra vörösre, lábának feketére festéséről, sörényének és farkának
növeléséről közölt kéziratos részek itt-ott lényegtelen eltéréssel (másolási hi-
bák) Tseh Márton receptjei. Molnár Gyula a néprajzban igen jól tájékozott
konyári ref. lelkipásztor volt, aki néhány éve hunyt el. A kézirat forrásáról
- ami érthető - nem tud. Ellenben a forrás közlése nélkül írja, hogy a ló-
festésben a keleti népek (arabok, perzsák, törökök) voltak a nagy mesterek.
Tőlük terjed el a lófestés azokása Spanyol-, és Franciaországban (forrásait
nem közli). Molnár Gy. szerint a Kamuti mesterek tudománya a török hó-
doltság koráig nyúlik vissza (Molnár: Ethn. LXXV, 458-62). Baros Gy. és
Molnár Gy. révén napvilágra került kéziratok arról tanúskodnak, hogy Tseh
Márton gyógymódjai és lófestő receptjei igen népszerűek lehettek, széles kör-
ben elterjedtek. Meggyőződésem, hogy még lappangó kéziratos állatorvosi
könyveink, receptjeink további felvilágosítást nyújtanak a lófestés módoza-
tairól.

Egy későbbi közlés a lovak 'kitarkázásáról' beszél. Pethe Ferenc írja
1815-ben

"Mint bizonyost, ugy beszélik még a' borz' kövériról azt, hogy ha azzal, félig
megtisztázott (kifózött) mézzel keverve, a' lónak a' bórit, minekutánna a' szórt
onnan kitépték, bekenik; azon helyen fejér szór teremne; 's igy a lovat szépen
ki lehet tarkázni (Pethe F., Természethistória és mesterségtudomány ... 1815,
1. 236).

Bizonyos lószinváltozást lehet előidézni a takarmányozással. Gazdasági fo-
lyóiratainkban tűnik fel a ló szőrének tisztasága során, hogy ha a napraforgóGFEDCBA
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magjából a lónak hetenként egy pintet adnak, szőre tiszta és fényes lesz (Fa-
lusi Gazda 1861:125).4 Modern gazdasági könyveinkből nem citálok hasonló
közléseket. De megemlítem, hogy anémet lótenyésztési munkák szerint a
lenmagtól, az arzeniktől (egérkő) szintén fényes lesz a ló szőre (Wrangel,
E. G., Das Buch von Pferde, 1. Stuttgart, 1888. 16, 39).

A lovak színének, színfoltjainak, jegyeinek megváltoztatásáról figyelmet
érdemlő közlés olvasható Kovács Béla és Monostori Károly A ló és annak
tenyésztése c. munkában (Kassa, 1889). A szerzők arról írnak, hogy a színe-
ket és jegyeket hamisítani szokás. A kupec a fekete tarka lovat egész feketére
festi, a fejtől a csillagot, a lábról a keselységet, a hát ról a nyeregtörés fehér
foltját eltüntetni. Mesterséges csillagot ezzel a mütéttel csinál a ló homlo-
kára a kupec:

"beszurt a. homlok közepén a. börbe egy horgot s annak segélyével felemelte a.
bört a. csont tóI a.kkora. terjedelemben, a.mekkorána.k a. csillagnak kellett lenni.
Átszúrt erre 4 tüt a. börön ugy, hogy a.zok négyszög ala.tt állotta.k egymássa.l.
Most körülfonta. a.négy tüt cérnával ugy, mint érvágásnál szokás s 48 óráig állni
ha.gyta. a.lova.t. Ekkor a.tüket kihuzta., a.csonttóI elvált bőrdarabot gennyedezni
ha.gyta., mig a.z a.z egész folt kiesett. Az utána. nótt bör fehér szórt ka.pott s igy
a. csilla.g készen volt" (203).

Ennél a bonyolult eljárásnál egyszerűbb a borzzsír alkalmazása. Említik
a szerzők azt is, hogy a nyereg- és hámfeltörés fehér helyét s más nem
kívánatos jegyeket a kupecek kénmáj és légenysavas ezüst (pokolkő) oldattal
festik meg (i. m. 203, 1. még Magyary-Kossa: Ethn. XVII, 211). A jószág
jegyének, bélyegének megváltoztatásáról ír Nagy Czirok László (Pásztorélet
a Kiskunságon. Bp., 1959. 235-36).

Kiss Lajos röviden említi, hogy az alföldi lócsiszárok keselyre festik a
ló lábát, hókára, csillagosra a homlokát (A szegény emberek élete, 1. Bp.,
1981, 279). Fazekas Mihály már többet mond. Kunmadarason a pásztorok
a ló lábára forró korpát csavartak s így fehér szőr lett rajta, vagyiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkesely
lett (Kunmadaras juhászata. Karcag 1979. 172). Magam a Hortobágy kőr-
nyékén, Szabolcsban, Békésben pásztorok és cigány kupecek körében érdek-
lődtem az állatok színének megváltoztatásáról. Csak a nyircsászári cigányok
körében jegyezhettem fel, hogy a forró korpától, kölestől és kukoricakásától
fehéredett ki a ló lába, ha rákötötték. Az ilyen fehér szőr tartós lett, más
színű szőr nem nőtt a helyén.

A festett lovak emlékét megőrizte egy kiskunhalasi gyermekjáték is,
amelyet Thúry J. közölt (HadTörtKözl. 1,592) s erről szintén tud Magyaty-
Kossa Gy. A játék lényege, hogy a gyermekek körben állva összefogódzkod-
nak, belül egy leányka áll, kívül egy fiú járkál. A leányka kérdezi:

4 A lova.k különbözó kenőesőkkel való tisztítása., fényesitése már a. régi Mezopotámi-
ában ismert volt (Salonen i. m. 180).
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Mit kerülöd, fordulod
Az én házam tá já t?

A fiú válasza:

Mert igen meqszerettem
A kigyelmed lányá t.

A leány szavai:

Nem adom én a lányomat
Hintó, koc,i nélkül;
A hint6ban uáz ló légyen
Mind a uáznak feltett fa rka légyen, stb.

A játék több változatát közli A magyar népzene tára 1. kötete (1951, szerk.
Kerényi Györ~), de a szövegekből már hiányzik a festett farkú ló. Ismeri
azonban Kiss Aron (új kiadása: Magyar gyermekjátékgyűjtemény. Budapest,
1984). Játékváltozataiban az egyszerű, aranyfarkű, aranyos farkú, szürke
lovakon kívül a beczefai (Baranya m.) változatban hat fehér lovat említ s a
farkuk festett legyen (355).

Tarka, foltos csikók jöhetnek a világra megcsudá lás révén. A hágó cső-
dör előtt lobogtatott fehér kendőtől tarka, hókás csikót ellik a kanca. A
hiedelem több variánsát ismerjük (Kovács-Monostori i. m. 484). Nagyazé-
nás, Csorvás, Békésszentandrás tanyavilágában s közelmúltig élt az a hie-
delem, hogy hágatás alkalmával a fehér kendő lobogtatásától hókás, a tarka
kendőtől fehér foltos csikót ellik a kanca. Anémet Neustettini vará.zskönyv
szerint a csikó színe olyan lesz, amilyen szinű tárggyal a kancát a hágatas-
nál szembeállítják. Ha valamelyik némber áll vele szembe, a csikó tarka lesz.
Fehér páva kel ki a tojásokból, ha a kotló páva előtt fehér kendőt tartanak.
Kékbe öltözött gondozókkal kék szobában tartott fehér agár kék kölykö-
ket fial (Mengis, Farbe, Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, II.
Berlin-Leipzig, 1929-1930. 1196-97)

Varázscselekménnyel tarkává tett juhok feltűnnek az Ótestamentum-
ban. Lábán juhait legeltető Jákob így szerez magának tarka juhokat (Mó-
zes I, 30, 37-40, 1. ehhez Dahlman, G., Arbeit und Sitte in Paliistina . VI.
Güterloh, 1939, 194):

37. Es vón Jákób zőld nyár-, mogyoró- és gesztenye vesszóket, és meghántá azo-
kat fehéresen csíkosra, hogy látható legyen a vesszók fehére. 38. És a vesszóket,
melyeket meghántott vala, felállítá a csatornákba, az itató válúkba, melyekre a
juhok inni járnak vala, szembe a juhokkal, hogy foganjanak, mikor inni jönnek.
39. És a juhok a vesszők elött foganának és ellenek vala csíkos lábúakat, pettye-
getetteket és tarkákat. ,40. Azután kűlön szakasztá Jákób ezeket a bárányokat,
és a Lábán nyáját arczczal fordítja vala a csíkos lábú és fekete bárányokra; igy
szerze magának külön falkákat, melyeket nem ereszte a Lábán juhai közé.GFEDCBA
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GUNDA BÉLA

Nyilvánvaló, hogy az állatok, a lovak festéssel, 'varázslattal' való szin-
változtatása hasonló gondolkodás következménye. Valószínű, hogy lovaink
XVI-XVII. századi festésének célja - hasonlóan, mint Keleten - a rang, az
előkelőség kifejezése. Ezt fejezte ki a lovak díszes felszerszámozása. A festett
ló tkp. feldiszÍtett paripa. Az ilyen díszítésnek eredetileg valamiféle mágikus
célja Is lehetett: talán az ellenség megijesztése vagy védekezése a gonosz,
az ellenség ellen. A tarka állat hozhat szerencsét vagy szerencsétlenséget.
A szokás a Közel-Kelet lovaskultúrájában gyökerezik. Lehet, hogy a szá-
lak tovább vezetnek Belsö-Ázsia felé. A kiilőnbőző európai népek lófestése,
színfolt-változtatása közel-keleti gyökerű, de az európai gyökér kűlőnbőző
irányba ágazó.



A PARASZTI FELJEGYZÉSEK NYELVJÁRÁSTÖRTÉNETI
VALLOMÁSAIZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

G U T T M A N N MIKÓS

A nagyobb földbirtokkal rendelkező falusi parasztemberek között talál-
kozhatunk olyanokkal, akik éves gazdálkodásukról feljegyzéseket készítettek.
Tanári pályán kezdetén, templomáról országszerte ismert Ják községben ma-
gam is ráakadtam ilyen feljegyzésekre, amelyeket Fodor Sándor jáki módos-
gazda készített. Az első feljegyzés 1852-ből, az utolsó 1901-böl származik.
Betekintést adnak a korabeli paraszti gazdálkodásba, a szolgatartás szerző-
désbe foglalt szokásaira a terméseredményekbe, a napszámosok fogadásaba
és bérezésébe.

A talált feljegyzéseket, illetve azok néhány részletét betűhíven közöl-
tem a Vasi Szemle 1975/3. számában (XXIX. évfolyam) a 410-412. lapon:
Egy jáki paraszt feljegyzései a 19. század második feléből címmel, a puszta
adatközlés szándékával. A továbbiakban a feljegyzések nyelvi elemzését kí-
vánom bemutatni, különös tekintettel azokat a jelenségeket, amelyek a nyu-
gati nyelvjárás sajátosságait reprezentálják.

A felső nyelvállású zárt hosszú magánhangzók helyett a rövid változa-
tok fordulnak elő a feljegyzésekben pl.:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAujpénzt, ur tul, buzá t (4), kutná l, uj,
husz, ugy, julíusába , segíteni, kiá litani, irottak, tiz, összeszámlá lás.

Az ü-zés jelensége a füzetnek, üdejében szavakban figyelhető meg.
Az i-zésre is több adatot tartalmaznak a feljegyzések pl.: menyeskitül,

fiszfákná l, felsőfelin, termis, tesoirem, pinzt (2).
Az ö-zés jelensége a föstötit, fölvetünk figyelhető meg.

A nyíltabbá válást az u~o o~e változások bizonyítják: magokébul,
magok,olfermán.

A v zöngétlenedésének jelensége akilenfen, tesférem adatokban kő-
vethető nyomon, de ezzel együtt a tessuirem adat a v zöngésítő hatását
igazolja.

Az á utáni asszociatív o -zá s a feltá lroszóban két esetben fordul elő.

A mássalhangzók időtartamának jelölése bizonytalan, illetve a rövid je-
lölés a gyakoribb pl.: összeszámitás, föstötet, termet, 'termett', vet 'vett',
kifizetem (2) 'kifizettem', vit 'vitt' megfizetem 'megfizettem',felfoga tuk 'fel-
fogadtuk', fizetem 'fizettem', kötelezük 'kötelezzük'; kétt, kétt. mérő, kéttGFEDCBA
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szekér , megfoga tam, vá lani, kia tam, akor , a la t, amedik, kel 'kell', kiá litani,
it 'itt', szerzőtünk, irotak, fölvetük.

A c hang jelölése ti-vel történik, követve a latin hagyományokat a
mártius hónap nevében többször is előfordul a szövegekben.
A cs jelölése ts-seI történik pl.: kotsisnak.

A mássalhangzó kiesés jelensége a t, n ésDCBA1 hangok esetében figyelhető
meg: tesvérem (5), szengyörgy (8), szinté, vá lani.

A mássalhangzó nyúlása hangzóközi helyzet ben a közössen adat ban
fordul elő.

A feljegyzésekben az ly hang helyén legtöbbször az 1 szerepel, vagyis
az l-ezés jelensége jól tükröződik a beszédet, a nyelvhasználatot követő írá-
sokban.
Ezt igazolják a következő adatok: olfermán, meiér t (2), mellet, Mihá lt, gu-
lás, gulást.
Az l-ezés jelenségét bizonyító adatok mellett azonban felbukkannak olyan
szavak, amelyekben a j hang jelölése ly-vel történik: bulyta tóbuly, 24-kitőly.
Az 1 helyén is több adatban ly jelenik meg a szövegekben: kely kell, ná-
lyunk ná lunk, belyi helységbeli lakos, fölyvette főlvette. Az adessivusi
-ná l, -nél határozóragokban is előfordul az -ly pl.: gunyhónály.
A szótagzáró 1 kiesése is kimutatható a szővegekből, amely pótlónyúlásos
formában fordul elő pl.: hód hold (mértékegység), ir tásföd.

Az explozív gy-zés, ty-zés jelenségét egy adat igazolja: a kukorica
szárgyá t.

A határozóragok használatában érvényesülnek a nyugati nyelvjárásban
élő változatok. Így a -bol, -ből helyett a -bul, -buly, bill. pl.: ara tásbul; ma-
gokébul, konyhábul, gabonábul, bulyta tóbuly, kamorábuly, pénzbül.
A -tá l, -től ragok helyett a -tul, -tu, -tiil használata jellemző pl.: urtul,
magamtu, menyecskitiil, kévéstül.
A -ná l - -ná ly alakban fordul elő: gunyhónály.
Az -ér t határozórag -ér , tehát a szó végi t elhagyásával szerepel pl.: nap-

számér, lakásér , pénzér .
Ebben a funkcióban használ superesszivusi -on, -en ragokat is pl.: osztrák
pénzen, 20 71j pénzen, 20 kra jcáron.
Ez utóbbi jelenség a falu mai nyelvjárásában már nem figyelhető meg.

A vettem 'vetettem' jelentésben való előfordulása a rövidült múlt idejű
alakok meglétére utal, amely napjainkban csak a Göcsejben fordul elő. (VÖ.:
Szabó Géza: A magyar nyelvjárások. Bp. 1980. Tankönyvkiadó 114. 1.)
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Az egyeztetés a mennyiségjelzős szerkezetekben nem történik meg,
ahogy azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszázhuszonkettő for intoka t, negyvenha t for intoka t adatok bizonyít-
ják. A jelenség a XV-XVl. századi emlékekben bukkan fel, s a latin hatására
többes számú a főnév. A nyelvjárásokban való felbukkanása nem idegen min-
tára, hanem értelmi egyeztetésként jelentkezik. (VÖ.: Bárczi-Benkő-Berrár:
A magyar nyelv története. Bp. Tankönyvkiadó, 1967.453.).

A szókészlet körébe sorolható jelenségekre is találunk adatokat, ame-
lyek a nyugat-dunántúli nyelvjárástípus sajátosságait hordozzák. Főleg a ház
körül, a pazdálkodás körébe tartozó szókincs elemei olvashatók a szerződé-
sekben. Igya szapusa jtá r , amely mosáskor a fehérnemű áztatására szolgáló,
fából készült edény volt. Az öreg fejsze 'nagy fejsze', amely minden paraszt-
porta: nagy értéke napjainkban is. A részesművelésben a fer tá l, fer tá lro, fer-
tá lba (2), első fer tá l, háromfertá l szókészleti egységek használata általános,
amely német nyelvi hatásként teljesen háttérbe szorította a magyar negyed,
háromnegyed szavak használatát. Megtermett gabonát elcsépelték a gőzös-
nél, azaz 'gőzgéppel hajtott cséplőgépen', tehát a gőzös magába sűrítette
az egész szerkezetet.

A parasztház fontos helyiségei voltak a kamora és a bulyta tó. A kiejtési
sajátosságokat érvényesítik a szavakon, így az alaki tájszavak is megtalál-
hatók a szerződésekben pl.: öszvötisztoga tják, ol formán 'olyan formán',
szorga lmatosan 'szorgalmasan', katonának rukkut be stb.

Az akó bor, a mérő gabona, mint régen a paraszti gazdálkodás mér-
tékegységei szerepelnek a szerződésekben, ma már alig találkozunk hasz-
nálatukkal. A mai szóhasználat ból szinte teljesen kiavult szavak gyakran
fordulnak elő a feljegyzésekben, így: kéve, hordás, sütőlapá t, de a fentebb
említettek között is találhatunk ilyeneket.

A paraszti feljegyzések elemzése alapján felsorolt jelenségek, s ezeket bi-
zonyító nyelvi adatok meggyözően igazolják, hogy a nyelvjárási, nyelvjárás-
történeti vizsgálat ok szempontjából érdemes a szinkron nyelvjárási gyűjtő-
és elemzőmunkával együtt ezekre is felfigyelni. A terepen végzett gyűjtőmun-
kával együtt a régi parasztcsaládoknál az írásos feljegyzések iránt érdeklődni
és a szaktudományok számára feltárhatóvá tenni.

A bemutatott jelenségek között felsoroltam olyanokat is, amelyek nem
nyelvjárási, hanem helyesírási vonatkozásúak, vagyis a feljegyzéseket készítő
nyelvi műveltségével, iskolai végzettségévei vannak szoros kapcsolatban. A
feljegyzések alapvetöen a nyelv kiejtési sajátosságai szerint kerültek papírra,
tehát a korabeli beszélt nyelvet tükrözik. Természetesen nem következetes
a feljegyzéseket készítő gazda, s ennek az a következménye, hogy a nyugati
nyelvjárástípusra jellemző adatokkal keverednek a korabeli kőz- és hivatalos
nyelv jelenségei és fordulatai, valamint a helyesírási hibák.
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Mindezek figyelembevételével kell értékelni a bemutatott jelenségeket
is. Így megállapíthatjuk, hogy a feljegyzések több olyan adatot tartalmaz-
nak, amelyek a falu nyelvében ma is megfigyelhetök, az élőnyelvi szövegfel-
vételekből adatolhatók. Ezzel együtt fordulnak elő a feljegyzésekben azok
a nyelvjárási archaizmusok, amelyek már a feljegyzések idejében sem lehet-
tek a faluban társadalmi érvényűek, mára pedig teljesen kiavultak a falu
nyelvéből. A feljegyzések jelenségeinek, valamint az élő nyelvi szövegfelvéte-
lek jelenségeinek összetevő elemzése a változásvizsgálatok újabb lehetőségét
kínálják a kutató számára.

Ezeket a tanulságokat sem ma, sem holnap nem nélkülözheti a ma-
gyar nyelv és nyelvjárástörténet, de közvetett módon a rokon tudományok
sem, ezért érdemelne erőteljesebb erkölcsi és anyagi támogatást a nagy ha-
gyományú, kimagasló eredményekkel büszkélkedhető magyar dialektológia,
illetőleg a nyelvjárási területekre koncentrálódó élőnyelvi, nyelvszociológiai
és nyelvfőldrajzi kutatás.GFEDCBA
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A HATÁROZÓI, VALAMINT A JELZŐI ÉS ÉRTELMEZŐI
MELLÉKMONDATOK ÁTMENETI SÁVJA

HAADER LEA

A kései ómagyar kor hely- és időhatározói mondatainak vizsgálata köz-
ben okvetlenül fel kell figyelni egy erősen elterjedt mondattípusra, amely
minden bizonnyal a későbbi korokban is hasonló gyakoriságú. Olyan mon-
datok ezek, amelyekben a főmondati alaptaghoz ugyanolyan minőségben
kétfajta bővítmény kapcsolódik - egy mondatrésszel és egy mellékmondat-
tal kifejezett: MargL. 100-1: "be menenek azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAclastromba hol zent margyt az-

zonnak ev teste va la egy nemevnemev nozolyan" ; WinkiK. 364: "ees oteth az
zenth zyzekwel ualahoua menend myndenúth keueted"; 1532: "en vilem hogh
en MofftJ vru(n)khoz ne(m) Mehetek ha Mikort k oth [ lezJen" (LtK. 1: 138);
stb. A bővítményeket a főmondati alaptaghoz fűző viszony e mondatokban
tehát egynemű. Hogyan alakul azonban a kapcsolat a két bővítmény (a mon-
dat rész és a mellékmondat) között? Az ugyanilyen helyzet ben levő, mondat-
részi bővítmények esetében két lehetőség jöhet számításba: vagy a melléren-
delés vagy az értelmező egy fajtája. Mondatrész és mellékmondat között
mellérendelés ritkábbari szokott jelentkezni, bár egyes mondattípusokban
erre is van példa: LázK. 283-4: "Olwaftaty<k> ith az ira[!] ernbőrnek ...
meg ertefrbl ef hogy maft nem kell jtelny ... bezeddel"; BirkK. 430: "a~ lecce
oluafo mőd-a meg a~ holdnak napa t es mit a~ ka ledariiibol kel miidani" ;

DebrK. 158: "mikoron látta uolna az b Arta tlanfaga t fhogi ilien zent etnbbr

volna" . A kapcsolatosság azonban egyes esetekben az értelmező felé mutat:
DebrK. 74: "halakat adok tenek6d vram mind a fok iokrol ... f ielbfben hogi

a Menniei vendeegfeegbe hiua l" ; máskor pedig csak köntös, amely azonosító
értelmezői mellékmondatot takar: KazK. 79: "hog lathaffam az en zerető
fyamat: es azt: ky emlbtte !lZ en emleimeth" (appozicionális mellérendelés).
A vizsgálandó mondattípusban azonban a két bővítmény viszonyában nem
mellérendelésről van szó. Az értelmező egy fajtája, amelyet (szintagmákra
vonatkoztatva) Rácz Endre értelmezőszerü határozónak, Károly Sándor ér-
telmező határozónak nevez, már jobban illik e bővítmények viszonyára. (A
szakirodalomból- terjedelmi okok miatt - jelenleg a következőket emelem
ki: Kovács: Nyr. 79: 54-6; Rácz: I. OK. IX: 367-8, MNy. 53: 412; Károly:
MNy. 53: 414, NytudÉrt. 16. sz. 55-6; B. Lőrinczy: MMNyR. 2: 169; Berrár:
MondtTan. 182-4; K. Balogh: FejLNy. 74-6; Dömötör: A jelzői mellékmon-
datok a kései ómagyar korban. Kézirat. 16, 19-20.) Károly az értelmező
liatározó egyik rétegénél azt is megemlíti, hogy ezek határozók határozói.
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Ez igen lényeges megjegyzés e mondattípus szempontjából. Ezek a mellék-
mondatok ugyanis grammatíkaílag kétfajta függésben is állnak a főmon-
dattal: egyrészt az alaptagtól (rendszerint ígétől) függnek (ezért hely- vagy
időhatározói, ritkábbari egyéb határozói mondatok), másrészt nem függet-
lenek a főmondatban álló, velük azonos mondat rész-szerepet betöltő tagtól,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I ,

mint "másodiagos alaptagtól" sem. Igy tehát a másodiagos alaptag szófaji,
grammatikai-felépítésbeli sajátságai is befolyással vannak a vele kapcsolat-
ban álló mellékmondatok milyenségére. Ezért nem beszélhetünk - mint
alább látható - grammatikailag egységes csoportról, s ez nehezíti meg,
vagy teszi lehetetlenné az egyértelmű besorolást is. A másodiagos alaptagok
szempontjából a helyhatározói mondatok lehetőségei a legszélesebb körűek;
először ezeket vizsgáljuk.

1. A főmondat helyhatározója ú n . "tartalmas szó" szokott lenni. Nem
sorolhatók azonban a tartalmas szavak közé azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhely alapszavú helyhatározók
(hasonlóan nem az időhatározói mondatokban az idő, nap, év stb. alap-
szavú idöhatározók, a módhatározóiakban a mód alapszavú mődhatározók):
JÓkK. 78: "Es hol ewtewtteuala a? eftapual a? feldett A? helyen legottan
kewltuala egy ?epfegew lilium"; DebrK. 30: "ah Bodog zwz zent Lucza kegig
a helirol hol alh vala el nem indula"; NádK. 383: "menntmc azon helre, Holot
vronc tegnap eftve velőnc a vaéorat teve"; stb. A nem tartalmas helyhatá-
rozó előtt álló mutató névmási elem itt egyértelműen kijelölő jelzői funkci-
ójú, így ezek amellékmondatok elsősorban a kijelölő jelzőiekhez sorolhatók
(Dömötör Adrienne is így elemzi őket, megjegyezve azonban, hogy határozói
jelentésárnyalatot hordoznak). Hogya határozólakkal kapcsolatot tartanak,
mutatja az a típusuk, amelyben a hely alapszavú kijelölő jelzős szerkezet
helyhatározói utalószót értelmez: ÉrsK. 75: "Marya kedygh mykort Iwtot
wolna oda az helyre holoth wala Idwezyttenk": ÉrdyK. 305: "Efmeg eley-
ben kele dychőfeeges zent Sophya azzon ott az helyen hol maftan vagyon
zent Ianus pal egyhaza", 631: "ky hozattateek remete zyz zent paalnak tefte
Onnan az herrbl hol mynd holtyk erőff penitenciat tartta" .

2. A tagmondategyüttesek főmondatában helyhatározóként már ún.
tartalmas szó, jelen esetben köznév áll. Ezek a mondatok három rétegre
oszthatók.

a) A helyhatározó előtt olyan mutató névmási eredetű elem található,
amelyről valósziníisithető, vagy nem zárható ki, hogy nem puszta nevelő,
hanem kijelölő jelzői funkciójú utalószó. Ezek a mellékmondatok az előző
csoporthoz hasonlóan a jelzői mellékmondat okkal érintkeznek: DebrK. 175:
"mikoron a hegire mentenek volna a hol lakik uala eh nómőf zent Balaf
pifpők", "nagi fok vadak gililtenek a lyk eleiben a hol eh bodog Ernbőr
lakik uala"; LobkK. 189-90: "Az genge zyzet elbe viue Az kala ftromban
hova zokta vala iartat"; stb. Itt is találunk olyan mondatokat, amelyeknekGFEDCBA
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főmondatában még egy, helyhatározói utalószó is van: ÉrdyK. 66: "es meg
allazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAott az haaz jelőt hol az zyletöt Criftus kyral vala"; Debr K. 148: "onnan

a mezbrbl hel [!l maft damafkon varofa uagion ... viue a giőniőrwjegnek
paradiéomaba" .

b) A helyhatározó előtti mutató névmási elem már valószínüleg nem
kijelölő jelzőnek. hanem névelőnek tekinthető (az elhatárolási nehézségek és
bizonytalanságok ismeretesek). Az ebbe a csoportba tartozó mellékmonda-
tok már az értelmezői mondatokhoz állnak közelebb: ÉrdyK. 499: "es az

nagyobbyk zent egyhazban vyweek hol majtan tyztöltetyk wr iftenben", 90:
"efeek le ymachagra az Sacrar iom elót holott zoktaak az oltaary zentffeegöt
tartany"; stb. Talán biztosabb a mutató névmási elem névelő jellege azok
előtt a köznevek előtt, amelyek maguk is egyedítenek: ÉrdyK. 476: "kyt zy-
weebe lelkeebe zenwede A-z magaff kereztffanak a la tta holott bel teleek az
veen Symeon proffetanak mondafa" .

c) Ha a főmondatbeli. köznévvel kifejezett helyhatározó előtt nincs mu-
tató névmási elem, akkor a mellékmondati bővítmény viszonya a főmonda-
ti hoz értelmezői jellegü: ÉrdyK. 565: "honapy napon mynd az hyw kereztye-
nekkel gywllyenek wr zylew yazolhoz holott az en teftöm el temettetöt", 34:
"eeletewnknek fondamentoma mennyekben vagyon, honnan varyok a'my ld-
wezeytenket yewny"; GuaryK. 54: "meg irta 3ent lucar, apli eletnec k9tÍuebe,

holoth vg mödatic"; stb.
3. A főmondat beli helyhatározói bővítmény gyakran tulajdonnév (szer-

kezetesen is). A mellékmondat ebben az esetben is az értelmezőível érint-
kezik: ÉrdyK. 402: "tereenek feyeerwar felee holott az zent kyralok tefte

nywgozyk vala", 323: "Aloytaa hogy hyfpaniaban fyethne honnan valo vala";
stb. A főmondat beli helyhatározó lehet összekapcsolt határozó: ÉrdyK. 459:
"ky neeg meel földön ['mérfóldön'l vagyon Nazareth varafahoz nap kelettre

holott ... teftee ees el valtozeek"; lehet halmozott: ÉrdyK. 399: "Salamon
kyral kedeeg fwta Mofon newő varban es pofonban holott valanak annya
es feleffeege"; - vagy szerepelhet a főmondat ban két, egymással értelmezői
viszonyban álló, tulajdonnévvel kifejezett helyhatározó is, amelyek közül a
második leszükíti az első fogalomkörét: MünchK. 85va: "E3ec betaniaban

19ttec loedan elu91 hol uala Ianq ke2e.!teluEm" (I"WÉrdyK. 109; JordK. 625);
ÉrdyK. 10: "leezen az wtolfo yteelet ... lerwfa lem tayyan lofepha tnak

wőlgeeben holott vagyon Azzonywnk zyz marianak koporffoya". A főmon-
datbeli helyhatározók állhatnak egymással azonosító viszonyban is, ilyenkor
azonban már csak az egyik tulajdonnév: 1516: "Nelepeczy ferencz ... JeweDCBA

J d e a la Bwdara ... holothakkoron Nemy Bozwfago6 Bezedek ... efthenek
wolna" (MNy. 52: 369).

4. A főmondat tartalmas helyhatározója határozószó. Az effajta tag-
mondategyüttesek azok, amelyek nek mellékmondatait határozói értelmezői

247



248zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

HAADER LEA

mellékmondatok elnevezéssel szekták illetni, mivel határozószőnak nem le-

het jelzője: GÖmK. 152: "es parancholizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAelebdbe mennem. Holoth. az te zent
angyalydnal. dycherhefelek tegedet"; DebrK. 411-2: "el haza terőc: Honnan
ky ióttem uala"; ÉrdyK. 370: "kyról eegyebfDt tebbet zoltwnk a' hol annak
helye volth" ; stb.

Az időhatározói rnellékrnondat ok esetében kevesebb típus van. A tartal-
mas időhatározónak nem nevezhető másodiagos alaptagot tartalmazó tag-
mondategyüttesek a kijelölő jelzői mondatok közé sorolhatók: HorvK. 237-8:
"kykrevl meg emlekevzevl az jdevtevl fogv.a amykorban meg gyontal volt";
1527 k.: "k. az fjdefjgh ne menne waydahoz migh onnen mynd ketthen k. nem
yrunk" (MNy. 37: 206). A többi tagmondategyüttes az értelmezői monda-
tokkal érintkezik. Ezeknek főmondatában ritkábbari ragos névszó, gyakrab-
ban időhatározószó áll: 1533: "mert en mygh elek ... mfjn'd eltíg zolgalny

akarok kegyelmednek" (MNy. 37: 355); SzékK. 261: "maft lóttel eh iftenról
meg emlekőző: mikoron m+nekönc adattal": Margl., 130: "Ez tablat ...
mendenkoron mend eyel· mend nappa l mykoron jmadkozyk vala- zemeynek
elevtte tárgya vala"; stb. (Akadnak azonban olyan tisztán csakidőhatározói
tagmondategyüttesek is, amelyeknek főmondatában tartalmas Időhatározó
áll, mégsem érintkeznek az értelmező mondatokkal. Ezekben a főmondat-
beli határozó egy kettős határozónák egyik, a mellékmondat pedig másik
tagját fejti ki: MünchK. 81ra: "Me2t ne ~em e.3t ett{J lfogv.an / mígnem

betel'l'efeggec íftenne o23aga".)

Az egyes csoportok futólagos áttekintése után az a kérdés is felvetőd-
het, hogy valódi mondatrészkifejtő mellékmondatok-e ezek egyáltalán? Van
ugyanis egy némileg hasonló mondattípus, amelynek főmondatában szin-
tén szerepel az a mondatrész, amelyet a mellékmondat is kifejt. Ezek el-
sősorban a Berrar Jolán által sajátos hasonlítónak nevezett mondatok egy
csoportját alkotják: Érdy K. 509: "nyayaft bezeellettek volna mynt baraat
barattyawal" (de vö. JÓkK. 8: "y ftenuel a .3onkeppen .3oluala my kent barat
baratyaual"): JordK. 101: "giflkos leesen, vgJ mynt ha embert ólth vona".
Csakhogy ezeket a mellékmondat okat a sajátos jelentésárnyalat elválasztja a
mi mondattípusunktól. A fenti példákban a mellékmondat ugyanis referen-
ciálisan semmit nem ad a főmondati mondatrészhez, csupán nyomatékosítja
(mintegy stilisztikai célzattal megismétli) azt. A vizsgált mondattipusban
éppen ellentétes a helyzet, csaknem" túl sok" a mondatrészkifejtés. Kovács
Teréz mondatkeveredéssel magyarázza ezeknek a tagmondategyütteseknek
a kialakulását. Én némileg máshogyan látom a kérdést. A helyhatározó mint
határozói viszony a legrégebbi, alegkonkrétabb, s ezért döntő többségében
mondatrésszel fejeződik ki. (Erre utal például a kései ómagyar korban a
mondatrésszel, illetve mellékmondattal kifejezett helyhatározók egymáshoz
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viszonyított igen beszédes számaránya is.) Az általunk vizsgált mondattí-
pusban ezt a mondatrésszel kifejezett, konkrét helyet megnevező helyhatáro-
zót a közlő saját kommunikációs céljainak megfelelően olyan (jelzői jellegű)
többlet tartalommal egészíti ki, amely csak mellékmondati bővítményben fér
el. Az, hogy ez a tartalom pozicionálisan milyen helyzetben lehet (jelzői vagy
értelmezői), funkciója szempontjából nem döntő. Az a fontos, hogy ezek a
tagmondategyüttesek tömörítve, gazdaságosan fejezik ki a konkrét helyet és
annak bizonyos jellemzőit , egyesítve magukban a mondatrésszel kifejezett
és a mellékmondati bővítmény lehetőségeit. Elterjedtségüket is valószínüleg
ezeknek a pragmatikus előnyöknek köszönhetik. Mivel az időhatározó ke-
vésbé konkrét, mint a helyhatározó, itt ez a mondattípus is ritkább, egyéb
határozóknál pedig csak elvétve fordul elő. - Az effajta mondatok gramma-
tikai státusát (mint oly sok átmeneti nyelvi kategóriáét) megnyugtatóan igen
nehéz, valószínüleg nem is lehet tisztázni. Mondattani elhelyezésükre talán
egy kibővített értelmező határozói mellékmondat-kategória lenne a legalkal-
masabb (természetesen azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhely, idő stb. alapszavú főmondati határozókat és
a világosan jelzői utalószót tartalmazó tagmondategyüttesek mellékmonda-
tainak kivételével).GFEDCBA
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KÖZÉPKORIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-MONOSTORA UTÓTAGÚ
HELYNEVEINK TIPOLÓGIÁJÁHOZ

A névtipológia jelentőségére Melich János, País Dezső, Kniezsa István,
Bárczi Géza már régebben is főlhívta a figyelmet. Mint a kutatás módszer-
tani eszközére Benkő Loránd utalt először (MNy. XVI, 246, 250-1), majd
alkalmazta is több munkájában (MNy. LXII, 134-46,292-305; LXXX, 389-
419 stb.). Alapja lett Kázmér Miklós egyik nagy helynévmonográfiájának
(A -falu- a magyar helynevekben. Bp., 1970.), és Mező András is épített
rá többször (A magyar hivatalos helységnévadás. Bp., 1982,; MNy. LXIV,
51-60; LXV, 198-204 stb.). A személynevek föltárásában Fehértói Kata-
lin munkái bővelkednek névtipológiai megfigyelésekben (NyTudÉrt. 68. sz.;
MNy. LXI, 419-28; LXIX, 197-203; LXXII, 472-6 stb.). A történettudo-
mány területén Györffy György állapított meg névtipológiai szabályokat (A
tatárjárás pusztításának nyomai helyneveinkben. In: Emlékkönyv a Túrke-
vei Múzeum tízéves fennállás ára. Túrkeve, 1961. 35-8; Száz. CXVII, 1112
stb.), Kristó Gyula, Makk Ferenc és Szegfű László adattárának megjele-
nése után (Adatok korai helyneveink ismeretéhez. 1-11. Szeged, 1973-1974.)
Kristó Gyula (Szempontok korai helyneveink történeti tipológiájához. Sze-
ged, 1976.) alkalmazta jelentős eredményekkel.

Magam a szer elemet tartalmazó helynevek vizsgálatakor (NévtÉrt.
11. sz. 41-8, 12. sz. 55-65) kísérleteztem e módszerrel, s a Szermonostom
névvel kapcsolatban fordult érdekődésem a -monostora utótagú helynevek
felé. Györffy György tanulmányából (A tatárjárás ... - lásd föntebb!) úgy
tudjuk, hogy általában akkor jelenik meg a monostor utótag a nevekben,
amikor a tatárjárás következtében az intézmény elpusztul, s csak lerom-
bolt vagy elhagyott épületei maradnak (i.m. 37), de szerinte sem tekint-
hető ez kivétel nélküli szabálynak. Adatai között szerepel műkődő intéz-
mény a -monostora utótaggal, és vannak példák utótag nélküli birtok meg-
nevezésekre, amikor már az intézmény nem műkődik. Az kétségtelen, hogy.
a XIII. század előttről nincs adatunk -monostora utótagú névre, utána vi-
szont ez a névtípus egyre gyakoribb lett, általánossá vált. Igen jellemzően je-
gyezte meg Ortvay Tivadar (Magyarország egyházi földieírása ... Bp., 1891-
1892. 481) egyik Csanád megyei monostorról: "... a leirók koruk nyelvén
beszélve meggondolás nélkül nevezték Szt. Gellért alapítványát Szt. Gel-
lért monostorának." Valóban azt látjuk, hogya XV-XVIII. századtól egyre
gyakrabban használrák ezt a névtípust előzmények nélkül is, és az oklevél-
tárak mutatóinak szerkesztői (Czinár Mór, Kovács Nándor stb.) akkor is ígyGFEDCBA
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vették fól a neveket, amikor az oklevélben ez a névforma egyszer sem szere-
pelt. A továbbiakban nem is az utótaggal magával, hanem azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-monostora utó-
tagú helynevek előtagjainak típusrendszerével szeretnék foglalkozni, sannak
a tőrvényszerűségét keresem, hogy miyen előtaghoz tapadtak leggyakrabban
a -monostora utótagok a középkor folyamán.

Monostor jellegű intézményeink száma több százra tehető. Közülük két-
száznál többet sorolnak fől a kolostorjegyzékek (Fuxhoffer, Damian - Czinár,
Maurus, Monosterologiae Regni Hungariae 1-11., Pest, 1858-1860.; Oszvald
Ferenc: MűvTörtÉrt. VI, 231-54, XIV, 241-5). Ezeknek névadatai azon-
ban névtani szempontból hiányosak, s csak az okmánytárak adatait tudtam
összegyűjteni. Legkiválóbb közöttük Györffy György, Az Árpád-kori Ma-
gyarország történeti földrajza. 1-111.Bp., 1963-1987.), s amíg ez a sorozat
teljessé nem válik, addig ali~a végezhető el egy középkori névtípus teljes-
ségre törekvő számbavétele. Igy tehát munkám hiányos, s mint a címben is
jeleztem, csak adalékokat tartalmaz a kérdés tanulmányozásához, jóllehet
más forrásokból is gyűjtöttem adatokat. A következő fólsolloÍásokban csak
az első előfordulású alakokat idézem, bár a megadott lelőhelyen több adat
is szerepel általában, de ha csupán ez az egy található, arra külön utalok.

Megbízható történeti adatokkal igazolhatóan szerepelt a -monostora
utótag 26 névben. Ezek első elemei a kővetkező típusokba sorolhatók.

1. A monostor templomának címét viselők.
1. PENTELEMONOSTORA. 1329: p. mon. Penteleymonostom [előző-

leg1238/1398/1401: abb. eccl-e S . f;Clpta leonis de ins. Danubii]. A Sz. Panta-
leon tiszteletére talán még a XI. század lején épült monostor a Duna szigetén
(a Szalk-szigeten) ... a tatárjárás idején elpusztult (Györffy II, 400).GFEDCBA

I I . Az épület jellegzetességéről kapta nevét.
1. OROSZLÁN( OS)MONOSTORA. +1247//1572: sess. in Wruzlanmu-

nustura ; 1340: p. Orozlanusmunustura ... a legenda szerint a XI. század
elején (1032) Csanád vezérnek, amidőn itt táborozott, álmában oroszlán je-
lent meg, innen a hely neve. Valószínűbb, hogy Oroszlánosrnonostora olyan
román stílusú monostorépület volt, melynek bejáratát oroszlánok díszÍtették
(Györffy 1,865-6). Ez utóbbi magyarázatot elfogadja Kiss Lajos is (FNESz.
Oroszlámos a.), de később megjegyzi (Oroszlánkő a.), hogy az Vruslan 1318-
ban személynévként is használatos volt.

Ill. Az alapító nemzetség nevéről.
1. HODOSMONOSTORA. 1293: t. Hudusmotiostura [egyetlen adat]

a Hodos nemzetség fészke lehetett (Györffy 1, 178).
2. KOPPÁNYMONOSTRA. 1394: in claustro B.V. in ... Koppanmo-

nostora [egyetlen adat] A Koppan (Katapán) nemzetség Sz. Mária tisztele-
tére emelt monostora (Györffy Ill, 434).

251



HAJDÚ MIHÁLY

3. KÖRÖSMONOSTORA. 1332-5/Pp.Reg: ...zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKewrsmonaster io
[egyetlen adat] A Kőrős víz mellett fekvő hasonnevü falu a Negol nb. Kő-
rösi cs. birtoka volt, ahol a nemzetség monostora állott (Györffy 1, 331).

4. TOMAJMONOSTORA. 1322/1409: p. Thomaymonostom [egyetlen
adat] A Tomaj-nem bencés rendi monostora (Györffy Ill, 142).

IV. Puszta személynévi előtagúak.
1. AJTONYMONOSTORA. 1315: p. Ahtonmunustura -v Ahton Monus-

iura (Györffy 1, 846).
2. BÁTMONOSTORA. 1270/1350: nob-es de Bothmonustra [Egy

korábbi fóljegyzésben vitathatóan ide lokalizálva 1198/Pp.Reg: mon. il-
lud, quod B[oth] quondam c. de Bichor aedificare incepit et morte prae-
ventus consummare non potuit] ... a tatárjárásker elpusztulhatott ...
(Györffy 1, 709). _

3. ELLŐSMONOSTORA. 1306: p. Elleusmonusiura (Györffy 1, 895).
4. GÁBORJÁNMONOSTORA. 1271. p. Gabrian Monustura Nevét Gá-

borjan nevü alapitójáról kaphatta (Györffy 1, 618-9).
5. GÉTMONOSTORA. 1332: Geethmonustura (Györffy 1, 309).
6. GYERŐMONOSTORA. 1423: Gyerewmonostom (Csánki V, 357).
7. KANIZSAMONOSTORA (Bodrog m.) 1282: And. f. Sym-is de

KenazmunusturaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= 1282/1363: de Kenezmonusiura [egyetlen adat, a
XVIII. században Bodrogmonostor] (Györffy 1, 713).

8. KANIZSAMONOSTORA(Csanád m.) +1247//1572: sess. in Kene-
zeumunustura [hamis okl.]; 1340: p. Kanysamunustura (Györffy 1, 860)

9. KOLOZSMONOSTORA. +1263//1580: eccl. Colusmonustura in
honorem B.M.V. dedicata; 1283//1568: mon. B.M.V. de Colosmonostra ...
elpusztult 1241- és 1285-ben, 1288-tól hiteleshely (Györffy Ill, 353-4).

10. KÖRÜMONOSTORA. 1318: p. Kewrymunustm ... Ekkor már
csak a nevében élt a monostor (Györffy Ill, 110).

11. PÁLMONOSTORA. é.n. [1258-70]/1349: p. Palmonustom (Györ-
ffy 1, 898).

12. PAPMONOSTORA. 1331/1334: p. Poopmonustura -v Popmunus-
tum [egyetlen adat] (Györffy Ill, 121).

13. PÉTERMONOSTORA.1258:mon. Peturmonustura (GyörffyI, 899).
14. PORDÁNYMONOSTORA. +1247//1572: sess. in Pradanmunus-

tum (Györffy 1,867).
IS. SÁRMONOSTORA. 1339: in patronatu mon-i Saarmonostora vo-

cati [egytlen adat] (Györffy Ill, 130).
16. SZEREPMONOSTORA. 1322/1338: p. Scerepmunustura [egyetlen

adat] (Györffy 1, 514).
17. SZÓLÁTMONOSTORA.1325: p. Zola thmunustura (Györffy 1,645).
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18. UGRAMONOSTORA. 1325: p. Wgmmonustm [egyetlen adat] Ne-
vét azon Ugra főúrról nyerhette, aki 1093 kőrűl I. László kíséretében szerepel
(Györffy 1, 679).

V. Környezetböl kapta nevét.
1. ALMÁSMONOSTORA. É.n. [1291-41]: Almasmunustura [egyetlen

adat] (Györffy 1, 593).
2. SZERMONOSTORA. 1318: in Zeertnunustura (Györffy 1, 904).

A besorolást Györffy György és Kiss Lajos munkái alapján végeztem,
de fölvetődik annak lehetősége, hogy néhány esetben más csoportba kellett
volna helyezni egyes adatokat. Juhász Dezső például a Kőrű nevet nem
személynévből eredezteti (MNy. LXXV, 445-55). Továbbá esetleg a Pál- és
a Péter- kezdetű lehetne templomcímekhez sorolható, de egyik esetben sem
találtam Szent Pál vagy Szent Péter előtágra utaló névalakot. Éppen ezért
a Pentelemonostora név esetében kell inkább főltennűnk, hogya monostor-
alapító a saját neve alapján kérte a Szent Pantaleon titulust a templomnak.

Igen sok név esetében (Kanizsa-, Kolozs-, Sár-, Ugmmonostom) föl-
tételezhetnénk, hogyamellette levő településről kapta a nevét a monos-
tor. Ennek bizonyítása és cáfolata egyaránt nehéz, hiszen a meglevő adatok
nem jelentik azt, hogy előttük nem élhetett már a név, csak nem jegyez-
ték föl. Ajtony nevű faluról Csanád megyében, Ellős nevűről Csongrádban,
Gáborjánról Biharban, Gyerő nevűről Kolozs megyében stb. nincs tudo-
másunk. Ezekben az esetekben tehát föltételeznünk kell a monostornéva-
dás elsődlegességét. Kolozsmonostor nevének vizsgálata azt mutatta, hogy
a monostor XI. századi alapítás (Györffy Ill, 354), Kolozsvár nevének első
főltűnésa pedig 1177 körüli (i. m. 356). A Koppány és a Tomaj név egya-
ránt lehet nemzetségnév és személynév is. Ugyancsak a személynevek szá-
mát szaporíthatná, ha az Oroszlánrnonostor első névadatát (Oroszlánmonos-
tor) perdöntőnek vesszük, s a képző nélküli alakban személynevet keresünk.
A -monosiora utótagú neveknek tehát messze túlnyomó többségében min-
denképp puszta személynév szerepel az előtagjában. Föltételezhetjük tehát,
hogy a Szer névelern is személynévre megy vissza, és összefüggésben lehet
a monostor alapitójával.

Mint már régebben említettem (NévtÉrt. 12. sz. 56), Szer nevű sze-
mélyről nincs tudomásunk eddig. A Szer- kezdetű kereszt névvel megne-
vezett középkori személyek száma azonban meghaladja a százat. Egyikük
monostoralapító tevékenységéről tudunk is. 1260-70: abbas de Sereffel;
1264: monsa ter ium de Serephel (Ortvay 28). " ... valószínű, hogy Szera-
fin, magyarosan Szerfel, nevű úr alapította az isteni Megváltó tiszteletére
s az alapító nevéről szerafini, szerfeli apátságnak is címezték" (MonSt-
rig. XII.B., 191). A középkorban sokszor Szermonostom névvel szereplő szeri
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monostornak az alapítása Trogmayer Ottó ásatásai és következtetései alap-
ján (Szer monostorától Ópusztaszerig. Bp., 1980.20,35-7,38) a XI. század
végén történt. Ekkor pedig Szent László király káplánja, majd pedig Eszter-
gom érseke Szerafin nevezetű volt. 1086:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASemphin Capellanus Regis Ladiz-
laij qui postea Dei electione ordinatus est Archiepiscopus (ÁÚO. 1, 35-6).
Ugyanekkor-a személyneveknek zárt egyszótagra rövidült formájának hasz-
nálata meglehetösen általános volt. Természetesen ez nem bizonyítja azt,
hogy valóban Szerafin érsek alapította a szóban forgó monostort, vagy ö
lett volna elsö apátja, de a névtipológia tanúságai erre utalnak, illetve a
személynévi eredetet föltételezik. Annak a részletesebb vizsgálatára, hogya
monostorokat alapították előbb, vagy az öket korülvevö településeket, eset-
leg legvalószínűbben egyszerre keletkezhettek, majd az ünnepelt számára
készülö következö emlékkönyvben szeretném a válaszadást megpróbálni.



A MAGYAR ÁLLATTARTÁS SZÓKÉSZLETÉNEK
TÖRTÉNETÉBŐLZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

H A R M A T T A JÁNO S

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtulok szóra vonatkozó legkorábbi helynévi adatok 1291-1294- ből ( Tu-

lukd) és 1318-ból (Tulucmezey) származnak, míg kőzős főnévként először
1395 kőríil a Besztecei szójegyzékben találjuk (Bidens: tuluk ).1 Az első kö-
zös főnévi előfordulás alapján a TESZ alapjelentésének '(fiatal) ökör, esetleg
tehén'-t tesz fel, s az 'őstulok' jelentést szaktudományi fejleménynek, tartja.
Egy eddig figyelmen kívül maradt adat ezt a képet tovább pontosíthatja.

Ez az adat Abu Hamid al-Andalusí al-Garnátí' (1080-1170) Magyaror-
szágról szóló arab tudósításában található. Abu Hámid 1150 és 1153 között
járt és időzött Magyarországon, s útját Mu'rib 'an ba'd 'aga'ib al-Magrib
c. müvében írta le:2 Ebben találjuk a következő tudósítást: "Basgirdban
(= Magyarországon) él egy nagy vad szarvasmarha (fajta), amely olyan
mint egy elefánt. Egynek a bőre annyit nyom, mint két erős öszvér, és a feje
annyit, mint egy borjú. Ott vadásszak és a1-1ayta l-nak nevezik. A csodála-
tos állatok közé tartozik, jó és kövér húsa van. Szarvai nagyok és hosszúak,
mint az elefánt agyarai.i'

A layta l szót eddig nem sikerült azonosítani. Ha azonban feltesszük a
szó íráskép ének minimális sérülését a kézirati hagyományozás során, akkor

kézenfekvő arra gondolni, hogy a~· íráskép J1y. ~ből keletke-

zett, azaz a szó helyes olvasatát *luyluk alakban kell helyereállítanunk. Ez
minden nehézség nélkül azonosítható a tulok szóval, amelynek thwlyok (1522

OklSz.) és tuliok (Szikszai) változatai is előfordulnak." Az arab írótól fel-
jegyzett luyluk vagy egy ómagyar *tul'uk alakot adhat vissza éppen úgy,
mint a thwlyok és tuliok írásképek, vagy annak *tujluk előzményét.

A tulok szó eredetének megítélésében bizonytalanság uralkodik. Ko-
rábban bolgár-török eredetűnek tartották.t újabban ismeretlen eredetűnek

1 A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. Ill. Budapest 1976. 1000.

2 Ezt 1953-ban César E. Dubler tette közzé Madridban: Abü Hamid al Granadino y
su Relación de viaje por tierras Eurasiáticas. Texte árabe, traducciőn e interpretación
por César E. Dubler. Ismertette: 1. Hrbek: ArOr 23 (1955) 109-135.

~ 1. Hrbek: Ein arabisoher Bericht Bericht über Ungarn. (Abü l.lamid al-Andalusr
al-Garnatr, 1080-1170). Acta Orient. Hung. 5 (1955) 206 és 310.

4 Z. Gombocz: Die bulgarisch-türkischen Lehnwörter in der ungarischen Sprache.
MSFOu. XXX. Helsinki 1912. 132.

5 .
Z. Gombocz: ld. m. 132.GFEDCBA
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minősitik.f A bizonytalanság oka nyilvánvalóan az, hogy a török nyelvek-
ben nem maradt fenn a magyarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtulok szó lehetséges forrása, a mongol tu/ul

'borjú' szó közvetlen átvételére pedig aligha gondolhatunk. E nehézségek el-
lenére sem lehet azonban kétséges, hogy szavunk török eredetű s valamiképp
összefügg az idézett mongol szóval is.

Az ótörökben jólismert a tov- 'születni' ige, amelynek névszói szárma-
zéka az ótörök to+ um 'vágni való állat' szó.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7 De lehetsége volt ennek a'
tőnek -1 képzős névszói *tO')'ul 'megszületett, fiatal állat' származéka is, en-
nek átvétele lehet a mongol tu/ul 'borjú' szó. A tO')'- tőnek van azonban az
ótörökbenDCBA- 1 képzős igei származéka is: tO')'ul- 'születni'.8 Ennek -s/« képzős
igeneve lehetett a * tO')'uluq 'megszületett , fiatal állat, borjú' szó, amelynek
átvétele a magyar tulok állatnév. A tu/uluq > tulok hangfejlődés feltevése
nem ütközik nehézségbe.P A tov ul- 'születni' > *tO')'uluq 'fiatal állat, borjú'
képzéshez és jelentésfejlődéshez jó párhuzamot nyújt a jurák szamojéd s i i j j i i

'rénszarvasborjú, mind házi, mind vad',lO amely a s ó j j i i 'szülni, születni' ige
származéka.

Abü Hámid leírása kétségtelenül az őstulokra vonatkozik. A tulok szó
tehát az ómagyarban mind a fiatal házi marha, mind az őstulok megneve-
zésére használatban volt. Erre is párhuzamot nyújt a jurák szamojéd s i i j j i i

szó, amely mind a házi, mind a vad rénszarvas borját jelölheti. A tulok szó e
kettős jelentését az ómagyarban az tette lehetővé, hogy a házi marhánal isa
még igába betöretlen ökrök megnevezésére szolgált, mint ezt az OklSz. "bo-
ves adhuc nondum jugum trahentes vulgariter Thwlok noncupatos" adata'!
bizonyítja.
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6 TESZ Ill. 1000.

7 )lpUBeTJOpKCKBI cnoup •••Leningrad 1969. 570-571.

8 DTS 571.

9 Horger A.: Sajó és társai. MNy. 23 (1927) 499.

10 T. Lehtisalo: Beítráge zur Kenntnis der Renentierzucht bei den Juraksarnojeden.
Oslo 1932. 12.

11 Z. Gomboez: id. m. 132.



AZ ÉRTELMEZŐ HATÁROZÓS
SZERKEZETEK TÖRTÉNETÉHEZ

S. HÁMORI ANTÓNIA

Az értelmező határozót tartalmazó alakulatokat a leíró nyelvtani szaki-
rodalom több tagúGFEDCBAb ö v í t m é n y n e k , az ige összekapcsolt határozójának tartja.
Felépítésükről, jellemzőikről szólva többen utalnak szószerkezeti előzménye-
ikre is (pl.: Károly: NytÉrt. 16. sz. 45-7, 65, MMNyR. 2: 304; Tompa:
MMNyR. 2: 71-2; B. Lőrinczy: MMNyR. 2: 166, 180,189,212; Rácz: MMNy.

288; G. Varga: MondtTan. 102-3; stb.).
Történeti szempontból az értelmező határozós szókapcsolatok minden-

képpen szószerkezeteknek tekinthetők. A történeti grammatika is e minő-
ségükben, a határozó(szó)i szerkezetcsoport fejezetében foglalkozik velük.
- E szerkezetekben az alaptagként álló határozószót (vagy az ennek tipi-
kus mondattani szerepét betöltő névszói, esetleg igenévi határozót) a vele
azonos típusú határozó bővíti. A bővítés ez esetben értelmezést jelent: az
alaptag jelentésének pontosabb megnevezését (azonosítását), vagy tartalmá-
nak valamilyen részlet körülménnyel való megszorítását foglalja magában. Az
értelmező határozó ennek következtében sajátságos, kettős arculat ú bővít-
mény: egyfelől határozó, de értelmezői szerepe révén közel áll az azonosító
értelmező jelzőhöz is. Maguk a szerkezetek - talán azért is, mert alap-
tagjuk maga is mindig alárendelt. bővítményként álló szerkezettag, talán
azért is, mert tagjaik hasonló jelentésűek -, nagyobb hajlamot mutatnak
a tömbösödésre, szorosabbá válásra, mint a többi szerkezetek.

Az értelmező határozót tartalmazó szerkezeteket nyelvünk ősmagyar
kori szakaszában már használhatrák. Egykori meglétükre néhány fejlem é-
nyük utal; ilyenek pl. a ragvonzó névutók (vő.: KTSz.:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfya l uJve ['fiával
együtt']; ÓMS.: fyaa l egembelu; stb;) ilyenek lehetnek egyes tantologikus
összetett határozószók is: JÓkK. 27: ottogyel 'ott'; erre vö. Károly; MNy. 54:

356). ,
Az ómagyar kor ide tartozó szerkezeteinek áttekintése és rendszerezése

a korai kis szövegemlékek, a kései ómagyar kor "törzsanyaga" (27, egyen-
ként 10 000 n terjedelmű szövegegység), valamint a törzsanyagot jóval meg-
haladó kűlőnbőző egyházi és világi szövegemlékek alapján készült. A korai

ómagyar kerban még csak két, sa)átos azonosítást kifejező szerkezetet talá-
lunk: KTSz.: fele ... munyb[ele}; OMS.: "yg kyn:?aJJal ... halla l". - A kései
ómagyar kor feldolgozott anyaga a sajátos azonosítást kifejező és a megszo-
rító szerepü értelmező határozós szerkezeteknek nagyjából azonos arányú
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felhasználását mutatja. Ezek kőzőtt ahatározószói alaptagokkal kapcsolat-
ban főként azonosító jellegű értelmező határozók fordulnak elő, míg a főnévi
szófajú határozókat többnyire megszorító kiegészítő értelmező határozók bő-
vítik.

Tapasztalataink szerint azonban ez a szerkezettípus a kor nyelvében
eléggé szórványos lehetett. Néhány számadattal jelezve: a "törzsanyagban"
a kb. 3.300 minőség- és mennyiségjelzős, 3100 birtokos jelzős és 650 értel-
mező jelzős szerkezettel szemben csak 73 értelmező határozós szerkezetet
találunk. Szükségesnek és hasznosnak tűnt ezért a gyűjtés folytatása -
ezen belül néhány nyelvemlék zárt anyagának megvizsgálásával. Az e cél-
ból feldolgozott kódexek részint legendáriumok, (JÓkK., SimK., KrisztL.),
részint vegyes tartalmú emlékek (WeszprK: passió és elmélkedés; SándK.:
prédikáció éa legenda; KazK.: legendák, elmélkedések, példázatok), továbbá
az imádságokat tartalmazó CzechK. 1-41. lapja. A "mélyfúrás" igazolta, s
egyben néhány részlettel ki is egészítette a korábbi megfigyelésekkel szerzett
tapasztalatokat:

1. Az értelmező határozós szerkezetek a pontosabb megértetést, a törté-
nések, cselekvések körülményeinek részletes, világos megmagyarázását szol-
gálják (ebben a tekintetben hasonlók az értelmező jelzős szerkezetekhez).
Előfordulásuk gyakoriságát ennek megfelelően elsősorban a szöveg tartalma
(latin mintája), ezzel együtt a kódexfordító (vagy másoló) közlési szándéka,
egyéni stílusa, nyelvhasználata szabályozza. A legendák, példázatok, elbe-
szélések természetszerűleg több ilyen szerKezetet tartalmaznak, mint a prédi-
kációk, imák, elmélkedések. Néhány számadattaljellemezve vizsgált kódexe-
ink ide tartozó - biztosan értékelhető - szerkezeteit: JÓkK.: 39; WeszprK.
passiórészlete: 38, elmélkedések: 3; KazK.: 64; KrisztL.: 3; - ezzel szem-
ben a SándK.-ben a prédikációkban és legendákban található szerkezetek
aránya: 3:l.

2. A szerkezetek szófaji felépítésében, ill. a tagok (elsősorban az alap-
tag) közelebbi széfajának (határozószó, határozói szerepü ·főnév, esetleg más
szófaj) megválasztásában szintén több tényező játszhatott közre: az értel-
mezni kívánt határozó típusa, jelentése, kifejezési lehetőségei, továbbá az
értelmezés pontosabb célja (azonosítás, megszorítás ), - de befolyásolhatta
a másoló egyéni szóhasználata ezt a szempontot is. A Jókk.-ben pl. a hatá-
rozószói és a főnévi (ill. egyéb szófajú) alaptagok aránya 20:19; a SimK.-ben
3:2, a KazKc-ben 49:15; - viszont a WeszprK.-ben ez az arány fordított:
18:32; ugyanígy: a KrisztL.-ban: 1:2; a SándK.-ben: 1:3.

3. A szerkezetek szorosabbá válása (tömbösödése, összekapcsolt hatá-
rozóvá alakulása) megfigyelhető vizsgált kódexeinkben is. A tovább fejlődő
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AZ ÉRTELMEZÖ HATÁROZÓS SZERKEZETEK TÖRTÉNETÉHEZ

szerkezetek mellett jelentkezik néhány bizonytalanul értékelhető (pl. mellé-
rendelő szerkezetnek,jelzői értelmezősnek stb.) is felfogható alakulat. A vilá-
gosan értékelhető, a tőmbősődő és a bizonytalan értékű szerkezetek aránya

az egyes emlékekben: JÓkK.: 39:3:8; WeszprK. passió: 38:11:4, elmélkedé-
sek: 3:0:0; KazK.: 64:9:18; KrisztL.: 3:2:0; SimK.: 5:1:0j SándK. prédikációk:
3:1:0, legendák: 1:3:0j Cze~hK. 1-41. 1.: 0:5:1.

4. Vizsgált nyelvemlékeinkben az értelmező határosós szerkezetek a kő-
vetkezőképpen oszlanak meg:

A) Az azonosító értelmező határozót (sajátos azonosító értelmezőt)
tartalmazó szerkezetek ben alaptagként elsősorban határozószót találunk,
amelynek határozatlanabb, általánosabb jelentését a tartalmas jelentésű fő-
névi határozó magyarázza. Típusai:

a) A helyhatározói sajátos azonosítás mindhárom határozói irány jelö-
lésében megtalálható. - Főnévi szófajú értelmező határozóval: JÓkK. 160:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"oda a vfj?he,? gyewlekejek embery fokaffag"j - JÓkK. 28: "ke,?denek embe-
rek ott az ,? fjgetben laknya" j Weszpr K. 30: "ith betaniaba tegiok a husuetot" j
SándK. 25: "mykeppen belol byrtatik ordogtól Ieíceeően"; KazK. 63: "Et ez
keep elbt ... imadkozik uala"; - WeszprK. 91: "ha Jelúl nem adattatot volna
... istentol"; KazK. 132-3: "ennet ez a zep mezőről be uiuek ~tet"j stb. -
Határozóragos személyes névmási bővítménnyel csak: KazK. 64: "ede ho-

zad hoztam". - Az általánosabb jelentésű határozószót olykor egy másik,
az irányt, helyet pontosabban megnevező határozószóval értelmezik: JÓkK.
107: "ky vala ottan keuryel"; WeszprK. 130: "ymmar ede Jel ['itt fenn'] ...
megh taneytottalak"; - JÓkK. 41: "felelen onnattbelewl": responderet de
intus; KazK. 64: "az onnetan kyuöl az cellaba magat '" be uete", 74: "hozbe
onnetan kyuöl az iftennek embőret"; stb. - A határozószói használatú ige- .
kőtők értelmező határozói bövítményei nyomósító szerepűek: JÓkK. 62: "elkfj

mulok e,? vilagbol"; KazK. 54: "el be mene eg zent eghasba", 136: el oda

mene"; stb.
Néha a főnévi szófajú határozó is kap sajátos azonosító értelmezőt:

WeszprK. 29: "a ce lia ba hozza mene"; KazK. 47: "keuana zileinek hazokba

ben ... elmelködnie".
b) Az időhatározói sajátos azonosítás az időpontra. illetőleg idő-

tartarura vonatkozó határozószók esetében jelentkezik: JÓkK. 120-1: "ky
,?enetlen mendenkoron ymadko3ikuala": qui sine intermissione semper ora-
bat, 143: "kefedelmnelkewl fj{nJgyen may tan el meny": sta tim absque mora

vadas; KazK. 103: "igeközik uala efmet ~tet uizont megh fognia". - Ebbe a
csoportba néhány bizonytalanul értékelhető kapcsolat is beletartozik: JÓkK.
35: "ymmar ez ,?eruel a,? keppen felelek": hac vice ... respondebo; WeszprK.
121: "Nfjochadzor ees vtozor az yoban vegyg megmaradasrol"; KazK. 42:
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"Ez uiragtulzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAoztan efmet zillettetik eg nömős ... gőmőc"; stb. - Tömbö-
sődő, ill. összekapcsolt határozóvá alakult szerkezetek JÓkK. 8: eurekkel ew-

rewkke (így CzechK 10, 15, 30, 35, 40; KrisztL. 8, 25 is); KazK. 202: Myndh

brbkkur: brbke; WeszprK. 46: Soha ... orokke; KazK. 37: foha touaba , 105:

rokon kbzel; stb.
c) A mód- és állapothatározói sajátos azonosításra vö.: JÓkK. 56:

"me3eytelen egy engalya ruhaban meg mamduan menye azyfba"ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfV SimK.
9-10: "mezey telen Lak a kisebb ruhadba maraduan men be az városba" fV

JÓkK. 87: "C3ak engalya ruhayaban me?€ytelen menneel alamyjnaert"; vö.
még JÓkK. 56-7: "e?keppen me?€ytelenewl ... predicaly": sic nudus praedi-
cabis; WeszprK. 102: "Mikoron azert ekeppen mezitelen állana"; 88: "telli-

esseguel myndflnflstul verbe keueruen 9 zent felseged"; stb. - Esetleg ide
tartozhat még a mind határozószóval kapcsolódó határozó is: CzechK. 40:
"lathnom ... mynd te sok zentydwel egyetflmben"; KazK. 56: "mind harmad

magada l fegic megh"; stb. - A módhatározói sajátos azonosítást kifejező
határozószó tömbösödése összetétel felé haladó kapcsolatot is eredményez:
WeszprK. 104: "a foldre eitek vgi annem" stb.

B) A megszorító, kiegészítő értelmező határozó kódexeinkben mindig
főnévi szófajú, ragos vagy névutós határozószót bővít. A helyre, időre (idő-
pontra) utaló alaptag rendszerint tágabb jelentéskörü, ezt a bővítmény va-
lamilyen részletkörülmény megnevezésévei teszi pontosabbá, ill. egészíti ki.
Viszont éppen ez a körülmény (tudniillik, hogy egy határozó csak valamilyen
további részletezéssei, módosítással, szókapcsolat formájában képes szerep é -

nek betöltésére), egyben azt is eredményezte, hogy a szerkezet igen hamar
megindult az összekapcsolt határozóvá fejlődés útján. Adataink egy része
már többé-kevésbé ilyen határozónak értékelhető; elsősorban az időre vo-
natkozó kapcsolatok között találunk ilyen szorosabbá váló (vagy vált) for-
mákat.

a) Helyviszonyra utaló határozós szerkezetek: JÓkK. 144: "Es mene
nemy halomra a:; hely melet"; WeszprK. 14: "ezek ... lonec betaniaban pok-
los simönac hazana l" ; SimK. 12: "ves az eghazban mas zegeletibe fel alla";
SándK. 4: "yel9nek ... galileaban tyberiadis newó tenqorneel"; KrisztL. 46:
"Be telyesite ... martiromsagat: ... olaz orzagan. Tyrus nevo varasban";

KazK. 9: "marada ierfa lomba: az fyonnak heqen"; stb. - A megszorító
értelmező határozónak magának is lehet ugyanilyen típusú, megszorító sze-
repü bővítménye: JÓkK. 51: "laknakuala a :;yfya hegyenek a la ta egy helyben

kew:;el a ffyfyaho3"; KazK. 75: "aky az portikufba az zegenek kbzbllegh utol'
il" . .

b) Időviszonyra utaló értelmező határozós szerkezetek: JÓkK. 73: "My-
keppen vytettetuolt 3ent dara euel yften :;ewletety napyan a3 eghasba":GFEDCBA
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WeszprK. 81:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"NagiDCBAp e a to k o n requel ... tanaczot tartanak"; KazK. 51-2:
"mindón hetben : az kednap ... oluas: harom pater no/tert"; stb.

Az időviszonyokra utaló értelmező határozót tartalmazó határozós szer-
kezetek váltak a leghamarabb összekapcsolt határozóvá. A tömbösödés oka
feltehetőleg az lehetett, hogy ebben a szerkezettípusban a bővítmény az
időviszonynak más, az alaptag jelentésétől eltérö mozzanatát emelhet te ki:
JÓkK. 41: "tewb~er ne menne ho~~aya egy nappon hanem cjak egyel";
SimK. 5: "soha tobbe ne merezkoggel mondani"; SándK. 15: "az martel"
Lak egz(> reg" napon zenuette az kenth"; WeszprK. 51: "ez eczaka ... ha-
romzor tagacz meg engemeth"; stb.GFEDCBA
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HEGEDŰS ATTILA

A szót a TESz. ismeretlen eredetűnek tartja. Feltételesen elfogadja
azonban Mészöly Gedeon magyarázatát (MNy. VII, 246): a szó egyedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA* kö s ö n t

'függeszt, felakaszt' igéböl származhat, ezen ige főnevesült igeneve lehet. A
feltételezett kö s ö n t ige gyakorító-visszaható képzős alakjaként adatolható a
népi kö s ö n kö d ik 'fogódzik, kapaszkodik' (MTSz.).

A szóval utoljára Szabó T. Attila foglalkozott (MNy. LXXXII, 29-41),
aki a TESz. etimológiáját ugyan bizonytalannak tartja, de adatai alapján
nem tud jobbat ajánlani. A TESz. etimológiája több okból is bizonytalan:
egyrészt bizonytalan a TESz. jelentésmegadása. Ez nem is csoda, hiszen
a szó elöfordulásaiból tíznél több jelentés is összeszedhető. Szabó T. At-
tila idézett írásában megkísérli rendbe tenni a szó jelentését, az ő rostáján
két jelentés marad főnn: 1. '(nyakláncosjszalagos) függö-(medál)'; 2. 'mell-
boglárjdísz' lehet csak a szó jelentése. Szabó T. e két jelentést kizárásos
alapon állapítja meg: ha a kö s ö n tyű egy adott forrás felsorolásában együtt
fordul elő pl. a násfával, akkor násfa nem lehet. Szabó T. eljárásmódját
elfogadhatónak tartanám, ha következetes lenne. De pl. a lehetséges je-
lentések között felsorolt 'lánc' jelentést indok nélkül figyelmen kívül hagyja.
Úgy látom tehát, hogy a szó jelentése Szabó T. -Attíla fáradozása ellenére
sem kellően tisztázott. Bizonytalan másrészt a TESz. etimológiája azért is,
mert az .etimolőgla alapjául szolgáló igét nem mutatták ki, a nyelvjárási
kö s ö n kö d ik adatból nem következik szükségképpen a * kö s ö n t szó megléte.
Tehát sem a jelentés, sem az alapige nem támogatja egyértelműen Mészöly
etimológiáját, csupán a tipológia: a - tyú , tyű végű főnevesült igenevek sorába
beleillik a kö s ö n tyű is. A TESz. végül indoklás nélkül elutasítja a kö s ö n tyű

összetett szóból való magyarázatát és török származtatását. Ez az eljárás
teljesen elfogadható, hiszen sem a kö r - s ö n y (CzF.) sem a ko s a n t i 'kész ruha,
ékesség' (Vámbéri, A magyarság bölcsőjénél. Bp., 1914. 185) nem meggyőző.

Új etimológiát javaslok: összetett szóból, melynek egyik tagja török ere-
detű. K ö s ö n tyű szavunk ugyanis feltételezésem szerint két elemre bontható:
kö s ö n yHGFEDCBA+ tyű . A kö s ö n y f"V ke s e n y önállóari adatolható: 1395. körül: "lu-
nula, ke zn fje a ka zta lo u " (BesztSzj. 625); 1405. körül: "binula, ke s e n ke te "

(SchISzj. 1193); XVI. sz. eleje: "Molule: ke J J e n " (GuilGl. 8); 1533.: "Zoknya
de scarlato habens auratum ke w s n ye w th " (OklSz.); 1539.: "Hwzon egh fel
ymegh wekon I gyolch, Tyzen eggyen aranyas I Hym wagyon, kettheyn elegy
I ke s e n fj partha az tebby parazth ... Hath kenthews ymegh kyken mynd I
aranyas hym wagyon, kyn I zewes, kyn ke w s s e n fj , Neegye I hymbe zedett,
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kettey parazt" (OL P 707. f. 218. et B. no. 198); 1541. április 14.: "Egh fa-
chol Imegwal aranyfonalbol feketew selemmel ] tyzenketedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAke s e n párta ray ta,
zewles galleraHGFEDCBAI aranyas es Ezewstes Slogos" (OL E 211. MKA. Lymbus 1.
series, f. 1. fol. 687-90).

A szó jelentésére nézve főként a későbbi adatok tűnnek irányadónak:
szoknya, ingváll megkötésére való, egy fajta díszes (aranyozott) szalag
(=párta), zsinór is lehet. Ezekkel az adatokkal egybevág a kő s n yő s fe r -

s in g (NéprLex. fe r s in g ) , ez a Torockó vidéki viselet a mellrésszel egybe-
szabott szoknyát jelenti (1. még kő s n yö s fe r s in g : CzF.). Felmerülhet az
a kérdés, hogy nem két külön szóval van-e dolgunk (ígyazOkISz.), s a
'szoknya,. ingváll megkötésére szolgáló zsinór, szalag' kő s ő n y-n e k esetleg
nincs is köze a 'nyakláncosjszalagos fúggő-(medál)' vagy 'mellboglárjdísz'
(Szabó T.) jelentésű kő s ő n tyű -h ö z. Ezt a feltevést azonban éppen a ko-
rai szójegyzékes adatok cáfolják: ugyanúgy lu n u la a ke zn ye o ka zia lo u a
BesztSzj.-ben, mint ahogy lu n u la a H o ld o c zka f3 a b a fo kb ffö n y tyú Szenczi-
Molnár szótárában (Nürnberg, 1604. - reprint Bp., 1990). És amint a
kő s ő n y nem kizárólag 'szoknyatartó' , ugyanúgy a kő s ő n tyű sem kizárólag
'medál' vagy 'mellboglár', amint ezt a GuilGI. 43. adata.j.Aurea texta:
a r a n ya n ke s s e tü o " is mutatja. A már említett kö s n yö s fe r s in g különböző
jelentésmegadásai szintén a kő s ő n y és kő s ő n tyű azonosságát mutatják: a
NéprLex. szerint 'mellrésszel egybeszabott szoknya', míg a szintén Torockó
vidékéről közölt kő s n yő s fe r s in g SzT.-beli (első közlése MNyTK. 107. sz.
25) jelentésmegadása: 'fekete selyemmel himzett mejjü, redős derekű, hosszú
nőöltöny elől nagy kapoccsal. Inkább lányok viselik, veres, ezüstössinorövet
kötve reája'. Ez utóbbi jelentésmegadásban a kő s ő n y mint a 'spinter' je-
lentésű kö s ő n tyű je le n ik meg, A két szó azonosságára érezhetett rá Takáts
Sándor is, amikor a Radvánszky Béla által- téves en -:- "keskeny pártá"-
nak olvasott (Radv: Csal II. 7) ke s e n y p a r th a - t kö s ő n tyű -p á r tá - n a k értelmezi

. (Művelődéstörténeti Tanulmányok a XVI-XVII. századból. Bp., 1961. 228).
K ő s ő n y és kő s ő n tyű tehát ugyanaz a két szó, de mi lehet az eredete?
Az eredete, amelynek megállapításához a nyelvfóldrajz csak áttételesen ad
segítséget: a gazdag adat anyagból (a szótári és kódexbeli előfordulásokra
1. Szabó T. Attila idézett cikkét) annyi tűnik ki, hogy aszó országosan
elterjedt volt, nem köthető tehát csupán egyik vagy másik vidékhez. Eb-
ben az esetben önként vetődik fel a kérdés: nem honfoglalás előtti török
jövevényszóval van-e dolgunk; \

Feltételezve egy eléggé tág 'kötő (szalag, zsinór, lánc)' jelentést, bizo-
nyos keresés után etimonként kínálkozik a török k i~ e : - 'to hoble (a horse)'
és az ebből származó k is e n 'a horse's hoble; fetters, leg-irons' (Sir Gerard
Clauson, An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish.
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Oxford, 1972. 752, 754). E szótár szerint a szó a délnyugat kivételével min-
den modern török nyelvben elterjedt, ugyanitt számos nyelvtörténeti adat is
található. A Gerhard Doerfer, Türkische und mongolische Elemente im Ne-
upersischen. Bd. Ill. Wiesbaden, 1967. szótár szerint (no. 1699.) aedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkfs á n je-
lentése 'Spannfessel (fúr Pferde): FesseIn'. E szótár is számos török nyelvből
és nyelvjárásból adatolja a szót 'FussfesseI der Pferde' jelentésben.

A magyarba került török szó alaki fejlődése szabályos: * k is á n HGFEDCBA> ke s e n

> kö s ö n y (vö. gyöngy, gyümölcs). A szó jelentésfejlödése a következőképpen
képzelhető el: ____ 1.

béklyó > kötelék _

2.
1. lánc ---+ aranylánc t--e nyaklánc (monile), karlánc. karkötő (armilla)

---+ láncon vagy szalagon fúggő medál (Szabó T. egyik elfogadott je-
lentése) ---+ melltű (Szabó T. másik elfogadott jelentése) ---+ kapocs.

2. Nem láncból való, szövetszerű kötelék (zsinór, szalag, díszes szalag -
aurea texta).
A feltételezett összetett szó második elemének ( tyű ) értelmezése meg-

oldást adhat a tipológiai problematikára: e szóban ugyanis én a t e s z ige
valamely, részleteiben egyértelműen nem elemezhető alakját feltételezem.
Ez a feltételezés választ adhat a "van-e hasonló" kérdésére: ke s ztyű szavunk
- mely a TESz. szerint is összetétel - alakulásmódja használható analóglát
nyújt a kö s ö n tyű számára is.

A kö s ö n tyű problematikáját (hogy közös mesterünk egyik kedvelt
szavát használjam) együtt boncolgattuk a Régi Magyar Levéltár szer-
kesztése kőzben Papp Lajossal; később, már a török etimon megtalálásában
Kakuk Zsuzsa volt segítségemre: Ezzel a sok tekintetben kőzős munkának
tekinthető tanulmánnyal Benkő Lorándot nemcsak mint etimológust, hanem
mint a közös munkák szükségességére és hasznosságára rávezető tanáromat
is köszöntöm.

264



NÉHÁNY MEGJEGYZÉS A MAGYAR FŐNÉVRAGOZÁS
PARADIGMÁJÁNAK SZERKEZETÉRŐL

HERMAN JÓZSEF

Amikor felköszönt valakit az ember, az ünnepeltet saját házában, ottho-
nában illik felkeresnie: ezért kalandozom ebben a cikkben - messze elhagyva
szokott kutatási témám at - a szorosan vett magyar nyelvészet területére. A
vállalkozás nem kockázatmentes számomra, de a hetvenéves Benkő Loránd
köszöntésére a kockázatot szívesen vállalom. Egyébként - olyan okokból,
amelyekre még visszatérek - vizsgálódásaimban a magyar köznyelvi norma
szigorúan szinkrón keretein belül maradok: ez is csökkenti talán az eltéve-
lyedés veszélyét - ha a tévedés veszélyét nem is.HGFEDCBA

* * *
A magyar névszóragozás, közelebbről a főnévragozás tüzetes áttekinté-

sét, a tőtípusok leírását, a toldalékok fajtáinak. alakváltozatainak, a tőhőz
való kapcsolódási médjuknak elemenkénti vizsgálatát az úgynevezett hagyo-
mányos nyelvtan sokévtizedes munkával lényegileg elvégezte. Az utóbbi év-
tizedek rendszerszemléletü munkái 1 a korábbiaknál világosabb szabályokba
foglalták és alapjában tisztázták a toldalékok együttes előfordulásának le-
hetőségeit és korlátait, szigorúbb kritériumok alapján határozták meg az
esetnek tekinthető alakváltozatok listáját és számát és ezzel a névszórago-
zási paradigma tulajdonképpeni kereteit. Tegyük hozzá, hogy a paradigmát
alkotó elemeknek a tövekre is kiterjedő részletes leírását és sajátos szem-
pontok szerinti, de áttekinthető rendszerezését köszönhetjük Papp Ferenc
nagyszabású vállalkozásának (A magyar főnév paradigmatikus rendszere -
Leírás és automatikus szintézis. Budapest, 1975). Részletes bibliográfiai át-
tekintés nélkül is joggal állíthatjuk tehát, hogy a névszóragozás a magyar
nyelvtannak távolról sem elhanyagolt fejezete, s "átvilágítottsági", feldolgo-
zottsági színvonala figyelemreméltó.

Továbbgondolni való természetesen van még bőven. Az utóbbi évtize-
dek, s különösen az utóbbi évek morfológiai kutatásaiban feltüntek olyan
irányzatok, amelyek nek célja a morfológiai rendszerek, paradigmák belső
szerkezetének vizsgálata, mind az alakok egymás közötti viszonya, mind

1 Elsősorban Antal László "A magyar esetrendszer" c. könyvére gondolok (Budapest,
1961) és Kiefer Ferenc cikkére (MNy. LXXXIII, 481-486), amely Antal nézeteit egészíti
ki és részben bírálja. A határainkon túli, nagyrészt régebbi leírásokat most mellőzöm.
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pedig az alakok és a szintaktikai-szemantikaí funkciók közötti kapcsolat-
rendszer szempontjából. 2 A továbbiakban ebből az általános nézőpontból
közelítem meg a magyar névszói paradigmák egy látszólag kevéssé centrális
sajátosságát amelyből, úgy gondolom, levonható néhány elméleti és mód-
szerbeli tanulság.

266HGFEDCBA

* * *
Gondolatmenetem megalapozása céljából saját szempontomból röviden

összefoglalom főneveink morfológiájának néhány sokszorosan leírt sajátos-
ságát. . •

Közismert, hogy a magyar főnevek nagy többségénél- Papp Ferencnek
az Értelmező Szótár adatai alapján végzett számításai szerint (i. m .. 34) a
szótározott főnevék kereken 81, a szigorú értelemben vett tőszavak kereken
69%-ában - a toldalékok (valamennyi elképzelhető toldalék) az önmagával
mindig azonos, változatlan szótári alapalakhoz járulnak:edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh á z, h á za t , h á za m ,

h á zé r t stb., s éppígy e m b e r , e m b e r t , e m b e r e m , e m b e r é r t és így tovább. Mivel
a mai beszélő számára a toldalék (pontosabban a sorrendben első toldalék)
mássalhangzós elemét esetenként megelőző magánhangzó (pl. k i i r tü n ke t ) a
toldalék, ill. a toldaléktömb része, szinkrón szempontból a fenti állítás akkor
is igaz, haa régiségben az adott magánhangzó még az eredeti tő eleme volt, s
a mai szótári alak történeti megközelítésben tulajdonképpen csupán csonka
vagy inkább csonkult tőváltozat. '

E típuss al rokonítható főneveink egy másik, szintén igen tekintélyes
csoportja (Papp Ferenc idézett számításai szerint a főnevek kereken 13,
a tőszónak tekinthető főneveknek pedig mintegy 25 százalékáról van szó)
amelynél a toldalék nélküli tő -e-re vagy -a-ra végződik, s ez minden jel és
rag s a legtöbb képző előtt á-vá illetve é-vé nyúlik, tehát e ke , e ké t , e ké je ,

e ké é r t , stb., vagy a lm a , a lm á t és így tovább. A két csoportot nem csupán
az rokonítja, hogy a ragozásí paradigmán belül a toldalékolt tő szigorúan
egyalakú, hanem az is, hogy - a következőkben említendő csoportoktói
eltérően - mindkét típus ma is produktív: újonnan alkotott ,:,agy átvett
szavak alakjuk szerint szükségszerüen és automatikusan a két típus egyi-
kébe sorolódnak, tehát pl. ko n d u k to r , ko n d u k to r t , ko n d u k to r é r t stb. viszont
m a r ih u á n a , m a r ih u á n á t , m a r ih u á n á é r t , vagy á fa , á fá t , á fá va l stb.

2 Az ún. "természetes morfológia" gondolatmeneteire utalok, amelyeket itt csak rész-
ben és jelentős távolságtartással veszek át; az irányzat részletesebb kritikaí elemzése hasz-
nos volna, de ennek itt nincs helye. Utalok az egyik legújabb idevonatkozó műre, amely-
ból a visszatekintő bibliográfia rekonstruálható: U.W. Dressler, Leitmotifs in Natural
Morphology. Amsterdam - Philadelphia 1987.
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Az e két típusba nem tartozó főnevek szinte kivétel nélkűl'' tőválta-
kozást mutatnak fel abban az értelemben, hogy a toldalékok egy része az
önállóan is megjelenő szótári alapalakot követi, a toldalékok egy másik, meg-
határozott csoportja viszont egy olyan tőváltozathoz csatlakozik, amely ön-
állóan nem fordul elő, csupán toldalékolt formában.HGFEDCBAE tőváltakoztató főne-
vek különböző típusai együttesen csak 4-5%-át teszik ki a szótározott főne-
veknek; a viszonylag alacsony szótári arányt ellensúlyozza, hogy általában
kőzhasználatú, közepes gyakoriságú s számos esetben felsőbb gyakorisági
sávhoz tartozó főnevekről van szó, melyeknek zöme egyébként szókincsünk
ősi örökségéhez tartozik, vagy legalábbis igen régi jövevényszó.

Az altípusok, s még inkább az idetartozó elérnek felsorolása nem fel-
adatom, felesleges is volna, ezért csak emlékeztetek a legjellegzetesebb cs0 -

portokra."

Á. Számos, de nem valamennyi 5 - "hosszú magánhangzó-l-mássalhang-
zó" fonémasorral végződő főnév esetében a toldalékok egy meghatározott
csoportja nem a szótári alapalakhoz járul, hanem a tő egy olyan változatá-
hoz, amelyben a végszót ag magánhangsója rövid. Kiragadott példák:edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ké z ké ze n , ké zr e , ké zé r t stb. (és ké zi ) , de
ke ze k , ke ze , ke ze t (és ke ze l , ke ze s , ke ze s tő l )

s za m á r s za m á r o n , s za m á r r a , s za m á r é r t stb. (és s za m á r s á g , s za m á r ko d ik ) ,

de s za m a m k, s za m a m , s za m a r a t (és s za m a r a s , ( l e ) s za m a m z) .

Ebbe a csoportba tartoznak, hasonló toldalékeloszlással, a h íd , kú t , r ú d fő-
nevek is, azonban a köznyelvi norma szerint az egyesszám és a többesszám
harmadik személyü birtokos jele a hosszú magánhangzós szótári tőhöz csat-
lakozik, tehát h id a m , de h íd ja , h fd ju k .

Jegyezzük meg, pusztán emlékeztetésképpen, hogy a szótári alapalak (a tulajdon-
képpeni tö) és a csak toldalékkal együtt létező, másodIagos tőváltozat megkülönböztetése
nem tükrözi a történeti prioritási sorrendet, mivel az eredeti tő magánhangzója a legtöbb
esetben rövid volt, s csak egy tővégi magánhangzó lekopása után űn . pótlónyújtással
rövidült. A mai másodlagos tő történetileg tehát, paradox módon, elsödleges.

3 Papp Ferenc összeállításának (i. m. 27-28) áttekintéséből kitűnik, hogy egy-két
egyéb jellegű, szempontunkból elhanyagolható és egyébként is elszigetelt elemekre korlá-
tozódó váltakoaási típust nem veszek figyelembe.

4 A csoportosítást némileg egyszerűsítem, s néhány, további gondolatmenetem szem-
pontjából lényegtelen sajátosságot (magánhangzóilleszkedési kérdéseket, stb.) figyelmen
kívül hagyok.

5 A csoportba tartozás kritériumai között szerepel az is, hogy az ide sorolható főne-
vek vagy egyszótagúak vagy, hanem, utolsó előtti szótaguk nyílt. Számos, e fonetikai
kritériumoknak megfelelő főnév nem tartozik a csoportba, a megoszlás szinkrón síkon
nem magyarázható: fa zé k váltakozó tövű, tehát ide tartozik ( fa ze ka t , stb.) de v id é k nem,
n yá r ide tartozik, de ká r nem, és így tovább. '
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B. A számításba jövö fönevek másik csoportjára az jellemzö, hogy a
szótári alak "egyszerű mássalhangzó-l-rővid magánhangzó-l-egyszerű más-
salhangzó" fonémasorral végzödlk," ehhez csatlakozik a toldalékok egy -
számszerűen nagyobb - része, míg a toldalékok egy másik, meghatáro-
zott sora (kötőhangzóval, ill. magánhangzóval kezdődő allomorfjában) egy
másodlagos tőhőz járul, amelyben a szótári tő szóvégi szótagjának magán-
hangzója nem jelenik meg, s az azt keretező két mássalhangzó kételemű
mássalhangzócsoportot alkot; jellemző példák:edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ka p o c s - ka p o c s r a , ka p o c s n a k , ka p o c s é r t stb., de
ka p c s o k , ka p c s o t , ka p c s o n , ka p c s a (és ka p c s o s , ka p c s o l )

s a r o k - s a r o k r a , s a r o kn a k , s a r o ké r t , stb. de
s a r ko k , s a r ko t , s a r ko n , s a r ka (és s a r k i , s a r ko s , [ m e g js a r ko l )

fe je d e le m - fe je d e le m r e , fe je d e le m n e k , fe je d e le m é r t (és fe je d e le m s é g ) de
fe je d e lm e k , fe je d e lm e t , fe je d e lm e n , fe je d e lm e (és fe je d e lm i)

.C. Néhány főnév esetében a szóvégi szótag magánhangzóját keretezö
mássalhangzók a végszót agi magánhangzó nélküli "másodlagos" töben a
szótári alakhoz képest "fordított" sorrendben állnak:

ke h e ly - ke h e ly r e , ke h e lyn e k , ke h e lyé r t , stb. de
ke lyh e k , ke lyh e t , ke lyh e n , ke lyh e (és ke lyh e s )

ugyanígy t e h e r , p e h e ly és - elvben - m o h o ly .

D. Szintén kisszámú, de jellegzetes csoportot alkotnak azok a főnevek,
amelyeknek szótári alakja hosszú magánhangzóra, "másodlagos" töve pedig
-u-re végződik, a szótári tőhőz képest rövid és néha nyíltabb magánhangzó
után:

fű - fű r e , fű n e k , fű é r t , stb. de
fü ve k , fü ve t , fü vö n , fü ve (és fü ve s )

ló - ló r a , ló n a k , ló é r t , stb. de
lo va k , lo va t , lo vo n , lo va (és lo va s )

tó - tó r a , tó n a k , tó é r t , stb. de
t a va k , ta va t , t a vo n , ta va (és t a v i , t a va s )

Az A. - D. jelzéssel felsorolt valamennyi típus "peremén" - talán a ke -

hely-csoport kivételével- vannak olyan elemek, amelyek analogikus lebegés
folytán egyik vagy másik esetben mindkét toldalékolási eljárást lehetővé te-
szik, bár néha az egyik a kettő közül ritkább, esetleg irodalmi bb vagy éppen
vulgárisabb, pl. egyaránt lehetséges kö zé p e t és kö ze p e t , s á t r a k és s á to r o k ; aHGFEDCBA

6 A szinkrőn fonetikai-fonológiai szerkezet itt sem egyértelmúen döntő a csoporthoz
.valő tartozás szempontjából: n ye r e g , fé r e g idetartozik, üreg, ö r e g nem. Itt is áll az, hogy
a .csak toldalék előtt előforduló iő csak szinkrón síkon "másodlagos" .
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v-vel bővíilők egy egész csoportjában (a szótári alakban u illetveHGFEDCBAü végüek
legtöbbjénél) a lebegés szinte valamennyi érintett alakra kiterjed:edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo d ú t -

o d va t , t e tű t - te tve t , fa lu k - fa lva k stb. A két változat kőzőtt néha árnya-
latnyi jelentéskülönbség is van.

Ha azonban ezektől a "lebegő" alakokat felmutató főnevektől eltekin-
tünk és csak azokat vesszük szemügyre, amelyek nek toldalékelása a mai kőz-
nyelvben egyértelmü szabályokat követ, az eddigiek alapján néhány figye-
lemreméltó - persze távolról sem ismeretlen, de kellő figyelemre és szinkrón
elemzésre nem érdemesített - sajátosságot emelhetünk ki.

Mindenekelőtt: a szorosan vett névszóragozáson belül (tehát nem te-
kintve a szóképzési eljárásokat) a "másodlagos" , tehát önálló szótári alak-
ként nem használatos tőhőz csak egyes meghatározott toldalékok járulhat-
nak, s ezeknek a köre valamennyi A-tóI D-ig felsorolt típusban teljesen vagy
majdnem teljesen azonos.

1. Kivétel nélkül minden esetben a nem .szótári , "másodlagos" tőválto-
zathoz kapcsolódik a többesszám -k jele, magánhangzóval kapcsolódó allo-
morfjában: ke ze k , s za m a r a k , h id a k , ka p c s o k , fe je d e lm e k , fü ve k stb.

2. Ugyancsak teljes rendszerességgel a nem önálló tőváltozathoz kap-
csolódik a birtokos személyjel: ke ze m , s za m a r a m , h id a m , ka p c s o m stb. E
szabály már ismer néhány jól meghatározott kivételt: a h íd , kú t , ú t típus
esetében a harmadik személyű birtokos jel a hosszú magánhangzójú szótári
alakhoz csatlakozik: h íd ja , h íd ju k , kú t ja , kú tju k stb.

3. Ami az esetragokat illeti, a típusok vonatkozásában kivétel nélküli
szabály alkalmazható az accusativusi - t morfémára, amely minden esetben
a nem önálló tövet követi, pl. ke ze t , h id a t , ka p c s o t , t a va t stb.

4. A -n locativusi-superessivusi rag esetében az alkalmazási szabály
érvényessége már korlátozott, mivel ez a rag az A. típus esetében mindig a
szótári tőhőz járul, míg a többi típusnál a nem önálló, másodiagos tőhőz;
tehát ké ze n , s za m á r o n , h íd o n stb., de ka p c s o n , fe je d e lm e n , ta vo n , lo vo n stb.
Más szavakkal: az -n rag az A. típus esetében úgy viselkedik, mint a többi
rag (tehát eltéröen az accusativusi - t - tő l ) , a többi típusnál viszont úgy, mint
a - to

A3. és 4. pontban megjelölt esetek kivételével valamennyi rag a teljes,
önálló nominativusi alakként is megjelenő szótári tőhőz járul.

A fent leírt helyzet a deklináció struktúrája szempontjáből azzal jel-
lemezhető, hogy a köznyelvi norma szinkrón szintjén az accusativusi - t - r e

végződő alak - és szűkebb körben a locativusi-superessivusi -n-es alak - a
főnevek gyakoriságukat tekintve jelentős csoportjainál sajátos, szinte privile-
gizáltnak nevezhető helyet foglal el: a rag mint per definitionem kötőtt elem
egy szintén kötött, önmagában meg nem álló tőmorfémához járul, sennek

. következében az accusativusi alak - s ritkabban a locativusi-superessivusi
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- funkcióját önálló elemekre nem bomló, globális alakként látja el; e te-
kintetben egy szinten álla nominativusi funkciójú szótári alakkal, illetve
a főnév többes számú .és birtokos jellel ellátott változataival. A főnévrago-
zás egyértelműen agglutináló eljárással kialakított, a szinkrón nyelvi tudat
számára jól elemezhető "határozói" eseteivel szemben az accusativus - és,
kevésbé általánosan a locativus-superessivus - egy, csak a deklináció szá-
mára létező tőre támaszkodik, s a flektált típushoz közeli alakváltozat.

Más oldalról közelítve a kérdéshez azt is mondhatnánk, hogy a magyar
főnévragozás egyes csoport jaiban a paradigmáknak van egy flexió-típusú,
csak a ragozás számára létező elemekből kialakult "belső köre" és egy, a
szótári alakhoz agglutinatív eljárással csatlakozó toldalékok segítségével ki-
épült' "perifériája". Ez a periféria - szemben a belső maggal, amelyhez
persze a puszta nominativus is tartozik - olyan alakokból áll, amelyeknek
elemei formális szinten jól elkülöníthetők, s ugyanakkor világos szemantikai
és funkcionális önállósággal is rendelkeznek; mivel a ragok és a névutók kő-
zötti átmenet nem mindigegyértelmű, a periféria alaksorai tulajdonképpen
nyitott soroknak tekinthetők, ami - a megközelítési módok különbözősége
mellett ~ talán egyik fő oka a magyar névszóragozási esetek számával kap-
csolatos vitáknak.

A névszóragozásnak a" belső magja", amelyet - a perifériától eltérően
- a tőmorféma és a toldalék szintetikus jellegű összeforrottsága jellemez,
a jellel ellátott alakokon kívűl főképp és szilárdan egy ragozott alakot tar-
talmaz, az accusativusit. Figyelemreméltó ebben az összefüggésben,' hogy
az accusativusialak elsődleges tárgy-funkcióját számos esetben a belső mag
pusztán birtokos jellel ellátott alakjai is elláthatjákedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( a n ya m t m á s u t t tö l tö m

- a n ya m m m á s u t t tö l tö m ) . Ez az ekvivalencia azonban csak egyirányú: a
ragozott alakok - tehát a - t és adott esetben az -n toldalékra végződőek
- eltérően a belső mag többi elemétől, további toldalékok bázisakéntnem
szolgálhatnak. A belső mag tehát elemeinek funkció-lehetőségel tekinteté-
ben nem homogén, a ragozott alakok helyzete e magon belül sajátos. mivel
alkalmazhatóságuk köre szűkebb.

A leírtak interpretációja terén fennáll persze az a "diakrón kísértés",
hogy az ismertetett paradigmaszerkezetet egyszerűen a középkorig vissza-
nyúló hangtani folyamatokkal, s ezek eredményét újrarendező analógiás át-
csoportosulásokkal magyarázsuk. Nem feledhetjük azonban, hogy semmiféle
akadálya nem volt - illetve nem lett volna - annak, hogya struktúra leg-
feltűnőbb, mintegy illogikus "szabály talanságát" , az accusativusi és egyes
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esetekben a superessivusi ragozott alakoknak a többi ragozott alakhoz ké-
pest elkülönített, "jelezés-szerű" kezelését a nyelv felszámolja, s ez egyes
elszigetelt esetekben meg is történt, aminek nyomai még a mai köznyelvben
is tűkrőződnek." Éppen ezért az eddigiekben leírt és szilárdan grammati-
kalizált szisztéma rögződését nem tulajdoníthatjuk pusztán hangtörténeti
és analógiás mechanizmusoknak, illetve fel kell tételeznünk, hogy ezek a
folyamatok mintegy a funkciók rendszerének erőterében játszódtak le: való-
színűnek kell tekintenünk, hogy a leírt, sajátos rendszer stabilitását éppen az
biztosí tja, hogy valamilyen módon megfelel a funkciók jellegének és eloszlá-
sának, s ilyen értelemben a paradigma" természetessége" követelményeinek.

Elég talán itt arra gondolni, hogy a rendszerint accusativusi alakkal
jelölt közvetlen tárgynak a magyar mondatban az alanyéhez hasonlítható
alapvető szerepe van, amennyiben jellegzetességei az igei állítmány alakját
determinálják; ez önmagában is megkülönbözteti az accusativust a többi ra-
gos alaktól. Az -n locativus-superessivus szűkebb kőrű, de az accusativushoz
hasonló kezelésének kérdésénél talán utalni lehet arra, hogy a legszélesebb,
legrugalmasabb funkciójú helyhatározói ragunk. Nem vitatom, hogy mindez
további vizsgálódást és gondolkodást igényel: valószínű hogy a szintaktikai
funkciók és a szemantikai adottságok elemzése jelentős mértékben világo-
sabbá teheti, miért különíti el a magyar névszóragozás ilyen sajátos módon
aedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- t ragos accusativust (és esetenként az -n-es locativust) azoktól az ese-
tektől, amelyeket" testes", szemantikai tekintetben jól tudatosítható, erősen
egyénített toldalékok képviselnek s amelyek nél az elkülönülő elemekre épült
agglutinatív kez~lés a "természetes".8

Felvetődhetik végül a kérdés: érdemes-e, lehetséges-e a magyar főnévi
szókincsnek csupán egy részénél- mégpedig kisebb, ha mégoly fontos részé-
nél - tapasztalható morfológiai sajátosságokból a névszóragozás egészére
vonatkozó, messzemenőnek lát szó következtetéseket levonni? Ezzel kapcso-
latban a több ragozasi típust magukban foglaló morfológiai rendszerek egy

7 Azoknál az elemeknél, amelyek esetében analógiás bizonytalanság figyelhetö meg,
az accusativus "sérülékenyebb", mint a többes szám, vagy a birtokos jellel ellátott alak.
Így például a u ó fónév esetében az accusativus ma már u ó t , de a többes szám s za u a k ;

a birtokos jellel végzödó alak u a va , stb. A fa lu t alak mellett a fa lva t háttérbe szorul,
de a többes szám inkáb fa lva k - és így tovább. A szótári alakhoz hasonult analógiás
accusativusokra elég sok a nyelvjárási példa: ,á r t (=sarat) alak található a Dunántúl
nagy részén, a Tisza mellékén stb., m a d á r t , b o g á r t a Nyírségben, de elszórtan másutt is;
l. A magyar nyelvjárások atlasza, 1022, 1032, 1036.

8 Hasonló jelenségek megfigyelhetók a képzók eloszlásánál is, bár itt helyén volna
részletesebb elemzés: az -6 melléknévképzó általában, az -i képzö a B. -HGFEDCBAD . csoportoknál
a másodiagos tóhöz járul (hasonlóan az egyelemú igeképzök), mig a - szintén ósi - 6 á g

tv 6 é g a szótári alakhoz: u a m a r a " de 6 za m á r ,á g , fe je d e lm i , de fe je d e le m 6 é g .
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ismert tulajdonságára emlékeztetek: igen gyakori, hogy bizonyos sajátossá-
gok, megkülönböztetések csak egyes típusoknál jelentkeznek, ezek azonban
elegendőek ahhoz, hogy a többi típus mélyebb strukturális vonásait is meg-
világitsák.?

9 Említsük példaképpen - bár egészen más struktúrákról van szó - hogy a latinban
a fónevek igen nagy részénél nincs különbség a többes nominativus és accusativus közöttedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
( c o r p o r a , m a t r e 6 , r e s , 6enatu6-típusok) de a funkcionális megkülönböztetést megalapoz-
zák azok a típusok, ahol a két esetnek két alak felel meg.



AZ URÁLI NYELVEK SZEMÉLYES NÉVMÁSAI

(ELŐZETES TANULMÁNY),

RONTJ LÁSZLÓ

Nyelvcsaládunk személyes névmásait számos tanulmányban sokféle
szempontból tárgyalták már: vizsgálták őket etimológiai és hangtani szem-
pontból, a személyjelölő morfémákkal (birtokos személynevekkel és igei sze-
mélyragokkal) összefüggésben, morfológiai szerkezetükkel, szintaktikai sze-
repkörükkel stb. kapcsolatban. Az egyes nyelvek vagy nyelvcsoport ok sze-
mélyes névmásait több cikk, monográfia is elemzi történeti szempontból,
viszont még hiányzik egy olyan munka, amely megkísérli ezek eredménye-
inek egyeztetését, az alapnyelvi viszonyok felderítését. Sok fontos tanulság
halmozódott fel a kézikönyvek és a folyóiratok hasábjain, szinte reményte-
len vállalkozásnak tűnik egyelőre a-fenti kérdésekkel kapcsolatban publikált
nézeteket felderíteni és feldolgozni.

A jövőben szeretném sorra venni az uráli nyelvek személyes névmás a-
inak alaktani kérdéseit, megkísérelni a szótári és a ragozasi tőalternánsok
történeti interpretációját, a főnév és a személyes névmás paradigmája közti
különbségek okainak kiderítését, a névmások esetragozásának, számképzé-
sének tipizálását. Mivel egyelőre csak a kérdésfeltevések, a tervezés stádiu-
mában van a munkám, ez a cikk azt kívánja érzékeltetni, milyen kérdések
foglalkoztatnak.

A személyes névmások iránti érdeklődésemet is - akárcsak a szám-
nevekkel kapcsolatban - az ugor nyelvek keltették fel, különösen pedig a
névmásoknak az osztják nyelvjárásokban látható változatos paradigmasorai
késztettek arra, hogyasokféleségnek magyarázatát találjam s persze a ro-
kon nyelvekbeli viszonyokat is bevónjam a vizsgalatba. Rogy e tarkaságról az
olvasónak is fogalma legyen, anélkül hogy az adatok összegyűjtésével és egy-
más mellé állításával kellene bajlódnia, megpróbálom dióhéjban jellemezni
e szempontból a három ugor nyelvet. A vogulban a birtokos személyjellel
bővűlt tő accusativusi funkciójú, s ehhez a tőalternánshoz járulnak az eset-
ragok (vö. Liimola: FUF 28: 28~42). Az osztják nyelvjárásokban részben
hasonló helyzettel találkozunk, de ott a személyjel nélküli tőalternánsok
is felvehetnek esetragokat (Ronti, ChrOst. 71. 141-150). A magyarban a
személyes névmások paradigmája csonka, hiszen az alapformán (nominati-
vuson) kívül csak a személyjellel bővitett (0- vagy t-ragos accusativusában
suppletivismus is lehetséges (vö.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm in ke t r - b e n n i in k ( e t ) ) .
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A főnév és a személyes névmás paradigmáj a nem feltétlenül ugyana-
zon esetekből áll, nyelvenként változóan több-kevesebb külőnbség észlelhető
közőttük, bizonyos casusragok (pl. temporalis) szemantikai okból nem is já-
rulhatnak személyes névmásokhoz, vagy éppen azt tapasztalhatjuk, hogy
ugyanazon funkciót más-más elem tölti be a főnévi és névmási paradigmá-
ban (pl. déli osztj. abl.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp a x - e w a 'a fiútól' '" m iin - i i t t - e m 'éntőlem').

A személyes névmások paradigmájából hiányzó ragos alakok funkció-
ját olyan suppletiv szóalakok fejezik ki, amelyeknek a főnévi paradigmabeli
megfelelői névutókból raggá agglutinálódott elemek. Ez különösen a ma-
gyarra jellemző (pl. ke r t -M l" , ( é n - ) b e lő l - e m , még vő md. to n - d e j t ' ' " t e j t '

'neked', ahol ragos névmás is használatos ebben a casusban: to n e n ua.),
Ismert jelenség, hogyanévmások, kűlőnős en pedig a személyes névmá-

sok számának jelölése lényegesen eltér vagy eltérhet a főnevék számjelzésétöl
az uráli nyelvekben, pl. fi. ka la 'hal' '" ka la - t t. sz., s i - n a 'te' '" t e 'ti', m. h a l

" ,h a l - a k , te ' " t i . Vajon a finnségi többes számú névmások ( * m e k 'mi', * te k

'ti') k-ja nem hozható összefüggésbe a m. többesjellel? Egyáltalán hogyan
különböztették meg az U/FU alapnyelvi beszélők pl. az 'én'-t a 'mi'-től?
Erre az etimológiai és hangtani téren jelenleg legmegbízhatóbb ismereteket
tartalmazó Uralisches Etymologisches Wörterbuch sem tud választ adni.
(vö. Hajdú: Linguistica Uralica XXVI, 2).

Anyelvcsaládunkban használatos személyes névmások túlnyomó több-
sége igen régi, a mai uráli nyelvek önállósulása előtti korokból, az alap-
nyelvek valamelyikéből származik. Másodiagos személyes névmásokat főleg
a 3. személyekben találni, sakkor egyértelműen kimutatható a mutató név-
mási eredet (vö. észt t e m a 'ő' - s n e m a -d 'ők'), vagy némelykor, úgy tűnik,
jövevény is lehet egy-egy személyes névmás (1. Hajdú: i. m. 10).

A paradigmában megnyilvánuló, az előzőekben éppen hogy csak sej-
tetett sokféleség is foglalkoztatta a kutatók egy részét. Tudomásom szerint
Paavo Ravila (MSFOu. XCVIII, 311-323) mutatott rá elsőként a nyelvcsalá-
dunkban alkalmazott morfológiai szerkezetek tarkaságára, majd Klara Maj-
tiuskaja két ízben is fáradozott azon, hogy bizonyos típusokba sorolja be a
névmások esetragozásat és numerusjelölési eljárásait (Mestoimenija v jazy-
kach raznych sistem. Moskva 1969. 180-181, 190; Istoriko-sopostavitel'naja
morfologija finno-ugorskich jazykov. Moskva 1979. 187-198). Azt hiszem,
kiindulásui választhatom e munkákat, bár egyáltalán nem biztos, hogy a
bennük kifejtett nézetekkel azonos eredményekre jutok.
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A TESZ. UTALÓRENDSZERE ÉS A SZLÁV
JÖVEVÉNYSZAVAK

HORVÁTH LÁSZLÓ

1. Az etimológiai szótárakról szóló ismertetések - így a TESz. kritikái
is - nyilvánvalóan sok szempontból különböznek egymástól; közös vonásuk
viszont, hogy vagy egyáltalán nem, vagy csak egy-két általános megjegyzés
erejéig foglalkoznak a szótár utalórendszerével. Ez részben érthető, hiszen
a szótár használói többnyire az egyes szavak eredeztetésére kiváncsiak, az
etimológiai szótárt nem úgy olvassák, mint egy regényt, sőt nem is úgy,
mint például egy összefoglaló grammatikát. Mégis úgy vélem, hogy az utaló-
rendszer kérdése méltatlanul szorul háttérbe. Számos kutató (nem csupán a
nyelvészek kőréből) nemcsak egy-egy szó eredetét szeretné megtudni, hanem
szócsoportok és azok összeíuggései iránt is érdeklődik, például jelentésbeli
és művelődéstörténeti kapcsolatok feltárására törekedve. Nélkülözhetetlen
segítséget nyújthat tehát a pontosságrá és a következetességre ügyelő, a
lehetőségekhez mért en széles kőrű utalások rendszere. - Bár lényegesnek
tartom az utaló szócikkeket (vö. TESz. 1, 24), valamint az egyes szócikke-
ken belüli hang-, alak- vagy jelentéstani utalásokat, most csak akifejezetten
etimológiai összefüggések jelzésével (a TESz. szócikkeinek a szakirodalom
felsorolását kővető szakaszával ) foglalkozom.

A TESz. nem utolsósorban éppen utalórendszerének köszönheti, hogya
világszerte elismert szótárak többségénél jóval sokoldalúbban és eredménye-
sebben láttatja az etimológiai összefüggéseket; ugyanakkor a TESz. Achilles-
sarka is éppen az utalórendszer, amelynek pontosabbá tételére és bővítésére
egyaránt szükség van. - A bajok nagyobb része abban gyökerezik, hogya
TESz. kötetei nem jelenhet tek meg együtt, így az utalások egyeztetése szinte
lehetetlenné vált. Természetes hibaforrás aszócikkírói, ellenőri, szerkesztői
figyelem végessége: ne feledjük, hogy a TESz. munkaközösségének hatalmas
mennyiségű szócikkel kellett megbirkóznia. A TESz. sok szerző munkája:
ez egyrészt megnehezítette az utalások összehangolását, másrészt az egyes
szócikkírók eltérő gondolkodásmódjukból és képességeikből adódóan kíilőn-
bőző mértékben terjesztették ki vizsgálódásukat aszócikkek kapcsolatrend-
szerére.

A következőkben néhány szempont és ötlet ismertetésével szeretnék
hozzájárulni ahhoz, hogy a készülő Etymologisches Wörterbuch des Unga-
rischenHGFEDCBA(= EWUng.) utalórendszere teljesebb legyen a TESz.-belinél. Nem
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térek ki most azokra a hibákra (utalások nem létező címszavakra, egyol-
dalú utalások a kölcsönösség helyett, apróbb pontatlanságok), amelyeknek
a kiszűrése elengedhetetlen, de jórészt csak technikai feladat.

Az utalások bővítésére minden eredetkategóriában szükség volna, bár
eltérő arányban. A választásom azért esett éppen a szláv jövevényszavakra,
mert az EWUng. munkatársaként (az onomatopoetikus szavak mellett) az e
kőrbe vonható szócikkeket dolgozom ki, tehát leginkább velük kapcsolatban
volt és van módon és szükségem a távolabbi összefüggések megfigyelésére.
- Vizsgálatomhoz természetesen a TESz. szócikkei, továbbá Kniezsa és
Vasmer művei (SzlJsz. ill. REW.) szolgáltak alapul. Szükség esetén segítsé-
gül hívtam a Pokorny-féle indoeurópai etimológiai szótárt, a világnyelvek és
több szláv nyelv legfontosabb etimológiai szótárait is.

2. A TESz. - igen helyesen, alkalmat adva sokféle érdekes művelődés-
történeti, jelentéstani stb. vizsgálat ra - nemcsak azokra a kapcsolatokra
utal, amelyek a magyar szókészleten belül maradva is felfedezhetők, hanem
azokat is jelzi utalásaiban, amelyek csak az átadó nyelvekben vagy a végső
forrásra tekintve érhetők tetten. Ezt gyakran tapasztalhatjuk a szláv jöve-
vényszavakra nézve is, de a lehetőségek olykor kihasználatlanul maradnak.
Véleményem szerint rendkívül hasznos lenne, ha az EWUng. a hiányok nagy
részét pótolni tudná, már csak azért is, mivel a hiányzó utalások többsége
mind az adott összefüggés lényegességét, mind annak valószínűségét tekintve
eléri a TESz.-ben meglévőket.

Az utalások "pótlistáját" olyan jövevényszavak felsorolásával kezdem,
amelyek "szláv szinten" függenek össze egymással:edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa s za t : ö s ztö n , ö s ztö r ű ;

b a b : b a b ka le vé l , b a b ká r o s ; b a b : b o lo n y ik ; b a r á t : b á tya ; b a r kó 1
: b o r - s : b o -

r o n a 1; c s e b e r : c s o b á n 1; c s e r é p : c s o r b a : s e r p e n yő ; d in n ye : d o h : d u n yh a ;

g á t : g a tya ; g e r e n d a : g e r e n d e ly ; g o r o m b a : g ö r b e ; p a r i t tya : p e r l : p e r p e n c e ;

r a g 1
: r o g o s z; u d va r : ve r ő c e . - Kapcsolatokat fedezhetünk fől alapszó és

igekötős ige között: l á z1
: p a lá zo l ; - előképzős és képzett szó között: p á zs i t

: zs í r ; - igekötős és képzett szavak között: a zs a g : g á n ic a ; g á ln a : ka l in e a :

ká l i s ta : zá ká n y ; m é te ly : p a m a t , p e m e te , p o s zm a t , s ze m é t ; u g a r : zs a r á tn o k ;

ugyanez az altípus az igekötősön kívül másféle összetétellel is kombinálva:
m o to l la : p ó lya : ve n y ig e : v ih a r : v i l l a l : v i t l a ; - igekötős, összetett és elő-
képzős szó között: e b é d , m e d ve : p a jo r . Igekötős ige és összetett szó kölcsönös
utalása valósítható meg az a b á l : s za m o vá r párban.

A következő utalások még inkább tágítják a szótár horizontját, hiszen
részben az indoeurópai szintű rokonságra és az úgynevezett végső forrásra
hívják fel a figyelmet, részben pedig a szavak keletkezésének és vándorlá-
sának különféle állomásait érintik: a kn a : o ku lá r é ; ó ku m lá l ; a lb ín ó : a lb u m

: la b o d a ; a m e t i s z t : m e d ve : m e tá n , m é z; a r a n y : ze ln ic e : zs o ln a ; a s zta g :
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d e te k t ív , d e te k to r , t é g la , t e ke tó r ia , tó g a ; b a r a c k : p e r zs a ; b a r á zd a : b á r c s :

b ó r - : b o r o s ta ; b é r m á l : fa r m e r , fi r m a ; b ic ik l i : b ic s a k : b ig á m ia : b i l l ió :

b r ic s ka ; c e j te : c ú g ; c s a jka l : fe l s á l ; cseret : c s o r o s zlya : ka r d ; c s e te r : ká r t I ,

kva te r ka stb.; c s ín : p o é ta ; c s in va t : s ín ; c s i r a l : s te r i l ; e xp e d íc ió : fé r c e l :

[ u s ze k l i : fu tb a l I : p a d : p e d á l , p e d ikű r , p o d a g r a , p ó d iu m ; fi lkó : fi lo ló g u s :

fi lo s ze m i ta : fi lo zó fia : fü le m ü le ; fí r o l : fu r ik , fu r m á n y , fu r vé ze r , fu va r ; fó -

ku s z : p o g á c s a ; fo n t : p é n z: p ú d ; ig a : jó g a ; ka r a j : ka r im a : r á m a : s t r a n d ;

kó ló stb.: ku l tú r a stb.; ko r o n g : r a n g , r in g l i lu c e r n a , lu c fe n yő : lu xu s : lü s z-

te r ; p u r g a : s p á r g a I ; s a lá ta stb.: s za la d 2
; s p g o r : s za b a d : s ze s zt r a : s zó r o r ;

s p ó r o l : s za p o r a ; s zö vé tn e k : v i t r á zs , v i t r in : v i t r io l ; t r e J ! : t r e t in a : t r i c ik l i

: t r i l l ió : t r ip la : t r o jka ; va r á d ic s : ve r e te n : ve r s I : ve r s zt ; ve n y ig e : v in c e l -

lé r : v in kó , v in ye t la . - Nehezebbé teszik az összefüggések felismerését (de
az utalások szükségességét nem kérdőjelezik meg) a .szláv igekötők és más
összetételi előtagok: C é g e : d i s s zid e n s : n a s zá d : r á s za : s zo m s zé d ; e s zto vá ta ,

p á s zta , p o r o s zló , p o s ztó : s ta n d : s u i tu s stb.: zá s zló ; b a r la n g : lá g e r : l a zs -

n a k , p a lo zs n a , p a lo zs n a k , p a r la g , zá lo g ; n ya va lya : vo lo n té r ; va n n a , vé n d e ly ,

ve n t i l l á to r : v ih e d e r , v i to r la : z iva ta r .

A kőrt tovább tágítva eljutunk az indoeurópai-uráli kapcsolatok utalá-
sos tükröztetéséig: á r va : r a b , r a b o ta , r o b o t ; c e n te n á r iu m : c e n t i : c s e n té » :

c s im p o lya : u á z : to k lá s z; h id r a : h id r o g é n : vé c é : v id r a : v íz : vo d ka ,

vö d ö r .

3. Az utalások bővítésére más etimológiai kategóriákban is nagy szükség
lenne, az EWUng. munkaközösségére sok feladat vár ezen a téren. Biztos va-
gyok benne, hogy a szláv jövevényszavak kapcsolatainak felderítése közben
szerzett tapasztalatokat kőrűkből kilépve is igen jól hasznosíthatjuk. Hadd
említsek csak egyetlen példát: vizsgálódásom eredményei azt mutatják, hogy
fokozott figyelmet érdemelnek az átadó nyelvek összetett szavai.

Az utalások pontositása és bővítése mellett gazdaságos szerkesztett-
ségüket is nagyon fontosnak tartom, a redundáns utalások ugyanis erősen
megnehezítik a tájékozódást. Az utalórendszert szerintem kulcspontok ke-
resésével, lépcsőzetesen célszerű felépíteni, e módszer bemutatása azonban
külön tanulmányt igényeIne.

Bízom benne, hogy azok a szempontok és ötletek, melyeknek ismer-
tetésére most lehetőségem nyílott, hozzájárulnak ahhoz, hogy minél több
kutató felismerje éselismerje egy sajnálatosan elhanyagolt és csak látszólag
formális etimológiai és lexikográfiai kérdés jelentöségét.
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GYARMATÍn SÁMUEL "IDÖSZÓ" NÉLKÜLI MONDATAI

HORVÁTH MÁRlA

Csaknem kétszáz éve, 1794-ben jelent meg Kolozsvárott és Szebenben
a "Gyarmathi Sámuel N. Hunyad Vármegye Orvossa által irott Okoskodva
tanito Magyar Nyelvmester". A könyv második "darab] ának" , kötetének
147. lapján, "A Van és Nints segitő Időszókról" olvasható. a következő meg-
jegyzés: (az első Táblában) előadandó tulajdonsága a' Magyar nyelvnek
ollyan különös; hogy azt más Európai nyelv tellyességgel nem követheti.
Ugyan-is sem a' Deák, sem a' Német, sem a' Frantz el nem halgathatja aedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

va n és n in ts időszókat p.o ..

Péter katona.
Petrus est miles.
Der P. ist ein
Soldat.

Péter okos.
P. est prudens.
Der P. ist kIug.

Péter nem beteg. . A' ház enyim.
P. non est infirmus. Domus est mea.
Der P. ist nicht Das Haus ist mein.
krank.

Ezekből ki ki észreveheti, hogy ezen első Táblában álló példákban, több-
nyire semmi idő szó nintsen, ez pedig más nyelvekben lehetetlen vólna. E'nél
fogva mutatok alább, egy ollyan beszéd módját, mellyben semmi idő szó
nintsen, a'melly, hogy valamelly Europai nyelvtől ki tellyék, nem képze-.
lern." Majd a 151. lapon: "Imé, itt következik a' fellyebb meg-igért beszéd
módja, mellyben egy időszó sem találtatik. Az értelmes olvasó itélje meg,
ha valjon lehet'é az előttünk esméretesebb Europai nyelveken ehez hasonló
módon irni? .

Ángliának minden ki-kötő hellyeiben az a' hir; hogy a' Nassau Hertzeg
50. Hajókból álló tengeri Tábora már két hólnapoktói fogva a' minden nap
eshető ki-ütésre kész, mellyben e'dig-istsak az ellenkező szelek akadájjai. De
a' Potemkin Generálleg-szebbik, és leg-több ágyukkal rakott különös drága
készületü hajós serege még hátra, melly teli, mind Német, mind Kozák,
mind Tatár, tanúIt hadi tisztekkel. Ha e' mind igaz; a' Portának ez bizo-
nyoson nem utolsó ijedtség, ugyan-is Albania már pártos, Macedonia Musz-
káson gondolkodó, Romania titkon a' Petersburgi Udvarhoz szitó . .Mind
ezeknek gyümöItsök mi? A' sok Orosz győzedelem, Romanianak el-vesztése,
és Konstantzinápolynak Orosz kézre való jutása .... Mind ezeknek a' sok
titkos fortéjjal egybe szőtt font ravasz mesterségeknek meg-fontolásából, a'
leg-jártasabb elmék előre látva tett itéletek szerént, ez a' következés: Hogy
az Oroszoknak a' Törökökön vató győzedelmeskedhetés szine alatt lappangó
igyekezetek; a' magok Birodalmoknak a' Déli meleg Tartományok felé való
nagyobb ki-terjeszthetése, és a' Törökökéinek keskenyithetése, sőt egész fene-
kestől lehető fel-fordithatása .... Vajki jeles egy böIts hadi Vezérnek ezekről
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a' hirtelen .győzedelmekről tett im ezen bölts itélete; Ollyan a' sebes győ-
zedelem mérséklés nélkül, mint a' rohanó zápor térség nélkül. Ugyan-is, a'
meredek óldalakon hömpölygő patakoknak, tsak semmi a' foganat jok, nem
áztathatvan meg a' viz a' fóldet, a' sebes le-fojás közben: valósággal nem
jobb a' gyümöltsök a' hirtelen eső győzedelmeknek-is: mert minél hirtele-
nebb valamelly győzedelem; a'nál nagyobbak, az azt követő sok ártatlan
testekből ki-omlott vér patakok; 's még-is a' nyert Országok meg-tarthatása
mindenkor bizonytalan ... "

Sajnos, nincs mód arra, hogy a szöveget a maga teljességében vizsgáljuk
és értékeljük, de olvassuk tovább a szerző megjegyzéseit: "Ezt a' példát
koránt sem azért jegyeztem ide, mintha azt a' követésre példáúl általán
fogva akarnám ki-tenni a tanúlóknak (távúllegyen) hanem tsak azért:edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE lő -

s ző r : Hogy ezen különös tulajdonságát nyelvünknek esmeretessé tegyem.
M á s o d s zo r : Hogy a' ki ezt az írás nemét gyakorolni tudja, kőzbe közbe
ékesen bé-iktathatja a' beszédbe; mert ez a' mód rövidíti leg-hathatósabban
a' Magyar írást, és (ha nem tsalatkozom) e'nek az úgy nevezett K a n tze l lá r ia i

S ty lu s b a n talám leg-többször vólna hellye ... "
Az orosz-török háborúról szóló eszmefuttatásal - ~agy - "időszó nél-

küli beszéd módjá"-val mint grammatikai példázat-együttessel Gyarmathi
a magyar nyelv sajátosságaként mutatja be a nominális szerkesztésmódot.
Arra lehetne gondolni, hogy, valóban, csupán szemléltetni akart, de - jegy-
zete szerint - többre is törekedett: alkalmazásával a stílus változatossá
tételére buzdított.

Mellőznőm kell a szövegrészlet komplex elemzését, csupán - részben
Gyarmathi jegyzetei nek figyelembevételével - néhány érdekességet említ-
hetek, amelyek egy későbbi időben: - jó száz év múlva - az új köntösben
megjelenő nominális monda.tnak is jellemzői lesznek. (Csak közbevetve jegy-
zem meg, hogy a nominális szerkesztésmód már a korai magyar írásbeliség-
ben is jelen van; Gyarmathi nem ismerhette például az OMS-t. Így fogadjuk
el, hogy legalábbis a jelenséget magát ő írta le tudományosan). Jegyzete utal
a hiányzó igékre: " ... minthogy e'ben időszók nintsenek, mellyek szokták
a ki-tételek értelmeit más nyelvekben, meg-határozni, ezért itt a' virgulák
nem tétethetnek az időszők után, hanem azon hellyekre, a' mellyekről az
időszók ki-maradtak ... "

,Utasításai szerint vizsgáljuk meg az idézett részletet: az a hír ( j á r ja ) j ki-
ütésre kész (készen á l l ) j akadállyi ( a ka d á lyo ztá k ) j hátra ( va n ) j igaz ( vo ln a ) j

ijedtség (-re s zo lg á l , va n ) j pártos ( - ko d ik ) j gondolkodó ( g o n d o lko d ik j szító
( s z í t ) j gyümölcsük mi ( l e h e t ) j győzedelem ( g yő zö t t ) j el-vesztése ( e lve s ze t t ) j

jutása ( ju to t t ) j gondolatja (? g o n d o l ta ) j leselkedés ( l e s e lke d ik ) j ragadozás
( r a g a d o z) j uralkodás ( u r a lko d ik ) . - Azaz: - á s , - é s képzős főnevek: nomen
actionis, nomen acti; a va n , vo ln a , le h e t hiánya; igék helyett igenevek: - vá n ,
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- vé n , -ó,HGFEDCBA-ő -képzősők; gyakran a - h a t , - h e t képzős igéket is ellátja a - s á g ,

- s é g képzővel.

A mondatok szerkezete, szórendje is eltér az igei állítmányú mondato-
kétól; több a halmozott, többszörös birtokos jelzős szintagma. Megfigyelhető
a szentencia-szerű, példázat-jellegű szerkesztés is. Hasonlatban: "Ollyan a
sebes győzedelem mérséklés nélkül, mint a rohanó zápor térség nélkül";
" ... minél hirtelenebb vala a győzedelem, annál nagyobbak az azt kővető
ártatlan testekből ki-omlott vér-patakok" stb. Ha mód volna rá, vitába száll-
nék Gyarmathival: mihez képest rövidebb az így alkotott mondat? És egy-
szerűbb-e vajon? Most csak az állapítható meg, hogy a "rövid" mondatok
zsúfolttá, túltömötté váltak.

Látnok volt-e Gyarmathi, vagy "csupán" megsejtette a stílusfejlődés -
és benne a mondat szerkesztés egyik jövendő irányát -, amikor az "időszó
nélküli irást" méltatja? És vajon tudta, tudhatta-e, hogy éppen műve meg-
jelenésének évében jutott el az olvasókhoz Kármán Fannija is - kerának
legsikerültebb szépirodalmi alkotása -, amely gyakran él az "új módi" ki-
nálta lehetőségekkel, és nem is a "kantzelláriai stylusban" , hanem abban a
"napló"-formában, amelyet a következő századvégen "modern" stílusjegy-
ként fognak majd emlegetni! Néhány példa: "Nagy és felséges jelenés a ter-
mészet ben a nap világos és szúró tüze. .. a zuhogó és sziklákat szaggató
erdei rohanó víz, mindkettő a lármás és magas virtus példája ... " Oh, de
szép és magához vonzó a hold éjfeli ezüst világa is. .. s a mezőket termé-
kenyítő virágok alatt csendesen folydogáló csergeteg is, mindkettő a házi,
titkos, magával megelégedő virtus példája ... " ("Egy szó az olvasóhóz").
A naplójegyzésekből: "oh te kedves zöld setétség, titkaim meghitt je! mely
édes alattad az ábrándozás, szabadabb alattad a pihegés!. .. Kedves szomo-
rúságú dongás a h a l l ik a méhecskéknek, melyeknek kasai túl a sövény mel-
lett va g yn a k kirakva, barátságos mormolásuk olyan, mint a forrás álomhozó
csergedezése ... Az én orcám is mind tüzes (a nap visszaverődésétől), mind
a gyönyörűségtől gyulladt ... Módos, de hideg vo l t a fogadás. Az emberség
szoros kötelékeivel l e b é ká z minden szót. A mesterség erőszakos törvényei
szerint minden mozdulás."

Kármán egyszerre volt tudatos és ösztönös stiliszta: alkalmazta a nomi-
nális elemeket, de vegyítette is azokat a hagyományos szerkesztési megoldá-
sokkal. Eszközei hasonlóak a Gyarmathinál felsoroltakkal: - á s , - é s -képzős
főnevek; a létigék elhagyása, bonyolult igeneves szerkezetek stb. Néha fel-
bukkan egy-egy - színtelenebb - segédigei jellegű ige is, de az uralkodó
szerepet a naplóíró fiatal lány érzelmeinek átadását közvetítő zsúfolt nomi-
nális szerkezetek játsszák.
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Az etimológiákkal való foglalkozás során magam is megtanultam azt,
mennyire fontos az adatgyűjtés, és a "legrégibb", "az első előfordulás" nyo-
mozása. Sokéves munkám azonban rávezetett a felismerésre: ki kell lépni
az "első előfordulás" bűvkőréből. Az "első" -nek tekintett adatok értéke is
viszonylagos: sohasem tudhat juk, hogy valóban a "legeslegelsőt" sikerült-e
megtalálnunk. Így az első előfordulás évszáma is csak tájékoztató értékű
lehet: jelzi vagy körvonalazza a nyelv igényét a gyarapodásra, változásra; il-
letőleg felvillautja annak a lehetőségét. Mindez az eddig említettek alapján
vonatkoztatható a nominális mondatformák használatára is.

1956-ban jelent meg Herczeg Gyulának A nominális stílus a magyar-
ban című tanulmánya (Nyr. 80: 40-57; 204-17). A címben megjelölt irány-
zat előzményeit kutatva Herczeg Petőfi prózájában véli felfedezni az újnak
tekintett "egyszerűsödő" stílus kezdetét, s egyúttal őt jelöli meg, mint a
"valószínűleg legkorábbi előörsöt" (i. m. 40). Mi volna az újság a stílus
alakulásában? Törekvés az egyszerűségre - mondja. "Akiben egyszerűség
nincs, abban semmi sincs" - idézi Petőfi egy leveléből. Az egyszerűségre
való törekvés az eötvösi kőrmondattal való szakítást jelenti, s egyúttal -
Herezeg értelmezése szerint - a rövidítés ennek a szakításnak a leginkább
szembetűnő jegye, amely - idővel - a nominális stílus kűlőnbőző válfaja-
ihoz vezet.

Eddigi fejtegetéseimből talán kiderült, hogy már jó fél évszázaddal Pe-
tőfi fellépése előttedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtu d a to s a n , mint a (vélt) rövidítés eszközét alkalmazza
Gyarmathi az "időszó nélküli irást" elméleti indoklással együtt; Kármán pe-
dig annak szépirodalmi alkalmazására is példát mutat. Amikor Gyarmathi
jegyzetében említi, hogy: "ez a mód rövidíti meg leg-hathatósabban a' Ma-
gyar irást" , bizonyára ugyancsak a kőrmondatos szerkesztésre gondolt, mint
annak ellentétére.

Az idézett példák azonban arról vallanak, hogya főnevesítés, az "egy-
szerű" mondatba zsúfolás önmagában még korántsem tekinthető rövidítés-
nek; a stilisztikai összefüggések további vizsgálódást igényelnek, ezekre má-
sutt kerítek sort.
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MISKOLCZY KÁROLY
A HELYNÉVKUTATÁS ÉS HELYTÖRTÉNETÍRÁS

BIHARI ÚTTÖRŐJEHGFEDCBA

JA K ó ZS IG M O N D

Szabó T. Attila A magyar helynévkutatás a XIX. században című ala-
pos tanulmányában! az ilyen irányú módszeres kutatás magyarországi el-
indítójaként Révész Imrét (1826-1881) jelöli meg, akinek az Új Magyar
Múzeum 1850/2. évfolyamában megjelent közleménye jelentős mértékben
befolyásolta kortársai munkáját is." Egy pillanatra hajlandók volnánk Ré-
vész e józan gyűjtő-álláspontjának okául kűlfőldi, ausztriai és németországi
útja folyamán szerzett komoly nyelvészeti ismereteit és benyomásait tekin-
teni - írja Szabó T. Attila -, ha nem volna kétségtelen bizonyítékunk
arra, hogy Révész még kűlfőldi útja előtt a magyar tájékok helyneveinek
gyűjtését forgatta fejében. Úgy tetszik egyébként, hogy - más ismeretlen
indítékon kívül - Révészben a helynevek iránt való figyelmet közvetlenül
éppen Gyéresi Miskolczy KárolynakedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa S zó d o b helynévre vonatkozó, egyéb-
ként tartalmában ismeretlen megjegyzése vagy érdeklődő kérdése ébresztette
fel. Révésznek egy 1850. május ll-én kelt s hozzá írt leveléből mindenesetre
erre következtethetünk. 2

1 Az Erdélyi Tudományos Intézet 1943. Évkönyve. Kolozsvár, 1944. 1. 181-264.

2 Uo. 191. - Elevelet Szabő T. Attila ugyan már közzétette idézett tanulmánya
250-251. lapján, de tekintve, hogy kiad-ványa az akkori háborús körülmények között fő-
ként a -magyarorssági kutatók hoz és könyvtárakba nagyon kevés példányban jutott el,
újraközlését szükségesnek ítéltük. Révész Imrének Miskolczy Károlyhoz intézett levele
így hangzik:

Debrecen, 1850. Május ll. Tekintetes Ur! Itt az idő, mellyben nemzetünk éló, vagy
talán inkább holt teste felett a tudomány fáklyáival kell órt állnunk. Le vagyunk szoritva
a polgári élet ama mezejéról, mellyen e hazában eddig állottunk; le a harczmezőről is,
mellyen eleitől fogva állottak és életet s becsületet szerzettek apáink. Semmi sem maradt,
mivel nemzeti becsületünket fentarthatnők. sót megdicsőíthetnők egyéb a tudománynál.

A tudományok mezején is minden bizonynyal a nyelvtudomány, a magyar nyelvtu-
domány az, mellyen nemzetiségi szempontból a legssabadabban, háborítatlanul műkőd-
hetünk és külföldön is figyelmet és tartós becsületet szerezhetünk nemzetünknek. Nyelv-
tudományi nagyobbszerü vizsgálódások és eredmények pedig mindaddig nem várhatók,
valamíg nyelvünknek m in d e n s za va egy nagyszerű és többféle szempontból rendezett
szótárba öszvegyüjtve nem lesz. A helységeknek és a helységek határain levő tájékoknak,
vizeknek, erdőknek, útaknak stb stb neveiben számtalan gyönyörü magyar szőra ösme-
rünk. E tárgyra a Tekintetes Úr által levék figyelmessé, midőn a Szó d o b o t meghallottam.
Ezen eszmét attól fogva ez ideig híven megórzém s több helyen tettem nyomozást illy
szavak körül.

Lenkey Zsigmondnak van kezemben egy pályairatá kéziratban, mellyet a Magyar
Academia nagy jutalommal koszorúzott 1838-(ben), de ki nem nyomatott. Ezen müben



MISKOLCZY KÁROLY ...

Az érdeklődő azonban Miskolczy személyét és munkásságát illetően hi-
ába fordul további információért az eddigi irodalomhoz, mert abban még a
nevét sem találja meg. Az alábbi sorok ezt a hiányt kívánják némileg pó-
tolni.? Nem is annyira azért, hogy egy méltatlanul elfeledett munkás életnek
állítsanak emléket, hanem sokkal inkább azzal a szándékkal, hogy történet-
kutatóinkat figyelmeztessék: társadalmunk korábbi időszakairól nem adhat-
nak hiteles képet, ha az élvonalba tartozó, vezető személyiségek mellett
nem fordítanak kellő figyelmet arra a társadalmi kőzegre, amely szükséges
volt mindig ahhoz, hogy a vezetők tőrekvései visszhangra találjanak. Polgári
átalakulásunkhoz nem csupán Széchenyi Istvánra és Kossuth Lajosra volt
szükség, hanem arra a viszonylag népes, művelt és újat akaró liberalis kő-
zépnemességre is, amelynek egyik érdekes és tiszteletre méltó figurája volt
Miskolczy Károly. Életének, törekvéseinek felvázolásával ennek a polgári
átalakulásunkban nem jelentéktelen szerepet játszott rétegnek a névtelen-
jeire és az egyéni életsorsukbóllevonható társadalomtörténeti tanulságokra
kívánom ráterelni a figyelmet. Ezek ugyanis hitelesebb é és színesebbé te-
hetik az 1848/49. évi forradalmat megelőző és kővető két-három évtized
magyar társadalmáról a történetíróink által megrajzolt képet. Bizonyos va-
gyok felőle, hogy Miskolczy Károlyhoz hasonló nagyon sok alakja volt ennek
a mozgalmas korszaknak, akiknek az életét tanulmányozva megalapozott

a magyar és külföldi magyar hangzású helynevek jelentése fejtegettetik. Ez tehát nem
terjed ki egyes határokoni különbözó nevezetekre. A mü tökéletlen; fele is alig van benne
a magyar helységneveknek s ezek is minden gond és kritika nélkül fejtegettetnek, míg
gyakran a homályos, sót elmellózendó külföldiek erőszakosan magyaríttatnak. Ezért nem
nyomatá azt ki az Academia. Az academiaí nagy magyar szótárban, melly immár közepnél
is beljebb haladt, az illy magyar szókra semmi figyelem nincs; hacsak majd későbben be
nem igtatják azokat. '

Bármiként legyen is a dolog, én elvégeztem magamban, hogy ameddig csekély ösme-
retségem és bizodalmam érhet, nem szünöm meg öszvegyüjteni, habár, kis terjedelemból is
az illyszerü tájék stb. neveket egyes helységek határiról. Hiszen magoknak a helységeknek
már meglehetős teljes sorozatát bírjuk Fényes nagy munkájában, de emezekre még eddig
semmi figyelem. Ime tehát arra vagyok bátor a Tekintetes Úr becses figyelmét is felkérni
és nemes részvétét igénybe venni, hogy méltóztassék a micskei határról az illy neveknek
sorát néhány szóban feljegyezve hozzám bejuttatni. Mindezt azonban csak azon feltétel
alatt vagyok bátor a Tekintetes Úrtól kérni, hogy ha ez terhére vagy legkisebb alkalmat-
'lanságára sem leend, mert ez esetben illedelmetlen megrohanásnak tartanám bizodalmas
kérésemet.

T. Lugossy úr itt a szomszédban Tégláson éldegél, talán a gróf fiját tanítja addig,
míg itteni hivatalába vissza lép. Vele folyvásti érintkezésben vagyok. Szíves köszöntését s
jó kívánását fogadja tőlem a Tekintetes Úro

Végezetre bocsánatot kérve nem várt és rendetlen levelemért, Istentói minden áldást
kívánok, a Tekintetes Urnak alázatos szolgája Révész Imre.

3 Az alábbi vázlat minden külön utalás nélküli adata a Miskolczy család levéltárának
magántulajdonban lévó, erősen megtizedelödött maradványából való.
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társadalomtörténeti általánosításokhoz juthat el történetírásunk és egyben
művelődéstörténetűnk ismeretlen részletekkel lenne gazdagítható.HGFEDCBA

*
Miskolczy Károly 1809-ben született a bihari Rézalján fekvő, akkor me-

zővároskának számító Micskén, ott élte le egész életét és ugyanott is halt
meg 1870-ben. Apja Miskolczy István, anyja Fényes Rebeka volt. Családja
a Közép-Szolnok (később Szatmár) vármegyében, Béltek és Erdőd között
fekvő Géresről a XVIII. század második felében származott át a bihari ÁI-
mosdra, és nem tévesztendő össze a megye reformkori politikai életében
szintén szerepet játszó Mezőtelegdi, illetve Roglicai Miskolczy familiával.
Micsként apja telepedett meg 1800 tájékán és a Baranylak bomladozó ura-
dalmából szerzett magának zálogos részbirtokokat Micskén, Tótiban, Ter-
jén, valamint másoktól a szomszédos Poklosteleken. A késői családi hagyo-
mány "inzsellér"-nek (mérnöknek, fóldmérőnek) tudta Miskolczy Istvánt,
aki maga tervezte városi as micskei udvarházát, de az általunk ismert iratok
sohasem így, hanem mindig megyei táblabíróként emlegetik. A gazdálkodás
mellett azonban valami más, értelmiségi jövedelemforrása is lehetett, mert
állandóan volt kölcsönözhető készpénze, és viszonylag rövid idő alatt szá-
mottevő középbirtokot szerzett magának a Rézalján. Minthogy fiának még
életében (1837-ben) Micskén 17, Tótiban pedig 3 jobbágyot adott át, és
Károlyon kivül még két leányát is ki kellett elégítenie, úgy véljük, hogy az
apának élete végére Micskén kb 40-50 jobbágyos birtokossá sikerűlt magát
felkűzdenie. A nevelés, a műveltség fontosságát már az apa is jól ismerte.
Nem csak saját gyermekeit neveltette gondosan, komoly anyagi áldozatok-
kal, hanem a közrendűek iskoláztatásának színvonalát is emelni igyekezett.
Tóti községben az iskola javára alapítványt tett, melyből valláskülönbség
nélkül a falu minden lakójának (tehát az ottani románoknak is) a gyermeke
részesülhetett. Nagyobbik fiát, a korán (1831-ben) elhunyt Gábort Debre-
cenben, Kolozsváron és Szebenben neveltette, Károlyt pedig eleinte otthon
házi tanítóval, majd 1824-töl fogva a debreceni, végül a pataki kollégiumban
taníttatta.

Miskolczy Károly, miután jogi és politikai tanulmányait Sárospatak
híres professzorainál 1828-ban eminens diákként befejezte, a nem kevésbé
nagyhírű váradi ügyvédhez, Csengery Antalhoz állott be patvaristának. A
Csengery-házban töltött időnek jelentős szerepe lehetett Miskolczy liberális
nézetei megalapozásában és egész közéleti-politikai pályájának alakulásá-
ban. 1830-ban Beöthy Sándor személynöki ítélőmester és a magyar nyelvű
oklevéltani irodalmat elindító Perger János ügyvéd oldalán Pesten folytatta
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jogi gyakorlatát, és 1831-ben ott szerzett magának ügyvédi képesítést. Vá-
radra visszatérte után ismét Csengery pártfogásával kezdte el ügyvédi kli-
enturája kiépítését, noha állandó lakhelyéül már a következö évben Micskét
választotta, ahol 1837-től fogva önállóan gazdálkodott. Csengeryvel és két
fiával: a később. országos szerephez jutott Antallal és ImréveI életre szóló
barátsága révén egészen fiatalon összeköttetésbe került nemcsak a bihari,
hanem az egész tiszántúli szabadelvű ellenzék legfőbb vezetőivel. Lelkes híve
lett Beöthy Ödönnek, a követválasztások alkalmával "az ellenzéki testület"
őt bízza meg "a Réz alatti helységek főfelügyeletével", állandó kapcsolatban
áll Bige ImréveI, Okolicsányi Károllyal, Dobozy Istvánnal, Papszász Lajos-
sal, Draveczky Gyulával, Baranyi Agostonnal, Décsey Lászlóval, Könyves
Tóth Mihállyal és a polgári átalakulást szorgalmazó liberális nemesség más
tagjaival. llyen irányú elkötelezettségét tovább erősítette 1840 őszén kötött
házassága a Voltaire-fordító debreceni református püspök unokájának, Szi-
lágyi Lajosnak és Sombory Zsuzsannának Ida nevű leányával. Ennek két
testvére: Zsigmond és Ferenc ugyanis szintén a szabadelvűek táborába tar-
tozott. Általuk Miskolczy a Wesselényi Miklóssal, Teleki Lászlóval és Kos-
suth Lajossal közvetlen kapcsolatban álló híres zilahi tanárral és liberális
nemzedékek nevelőjével, Sámi Lászlóval és az ő erdélyi baráti körével került
összeköttetésbe. 1842-ben a bihari liberálisok már "oppositionk edgyik je-
les tagja"-ként, a reformátusok pedig "őrálló"-jukként emlegették Miskolczy
Károlyt. 1846-ban egyik tisztelője levelében azt kívánja neki "hogy kevés idő
múlva azt hallanám, hogy Bihar vármegyei Vitze Ispány."

Személyi levéltárának napjainkra maradt töredékei is arról tanúskod-
nak, hogy Miskolczy Károly levelezése különleges érdekességű forrása lehe-
tett az 1848 előt ti bihari politikai életnek. Még e szerény maradványok is
ritka adatokat tartalmaznak az ellenzék szervezkedésének, informálódásának
bizalmas részleteiről és mai találhatók közöttük terjedelmes helyzetelemzé-
sek, részletes beszámolók az 1837/38. évi szebeni, vagy az 1839. évi pozsonyi
országgyűlésen történtekről. Az csak természetes, hogy Miskolczy a Tör-
vényhatósági Tudósításoknak már 1836-ban előfizetője, a korábbi számokat
is lemásolt at ja maga részére és már ekkor kapcsolatban áll a fiatal Kos-
suth Lajossal. Személyi iratanyaga gazdag tárháza lehetett a politikai élet
eseményeivel és szereplőivel kapcsolatos olyan Írásos megnyilatkozásoknak,
melyeket időszerűségűk elmúlása után, kerjellemző erejük ellenére, általában
veszni hagytak az emberek. E levéltöredék ugyanis pl Az 1825 s következő
esztendőkben tartatott Diaetara való PasquilusokHGFEDCBAc ím ű kéziratában megőr-
zött az akkori közhangulatot nagyon jellemző és az egyes követeket csip-
kedő versezeteket. A reformkori bihari politikai életnek érdeklődésre számot
tartható irodalmi terméke lehetett a Tisza és két Beöthyek c ím ű öt felvo-
násos "erkölcsi dráma", melyet kivonatos formában tartott fenn egy másik
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kézirata. Ezek és más töredékek egyben azt is bizonyítják, hogy Miskolczy
politikai érdeklődése és reformparti elkötelezettsége egész fiatal korától ki-
mutatható és egészen élete alkonyáig tartott. Eszméiért kész volt életét is
kockára tenni. 1848 augusztusában a bihari nemzet őrök első csapatában ö is
résztvett a délvidéki harcokban, érdekes levelekben számolva be feleségének
ottani élményeiről.

Az 1848/49-es forradalmat követő önkényuralom első megingása és az
Októberi Diploma kiadása után Miskolczy ismét bekapcsolódott a politi-
kai mozgalmakba, és korábbi elvbarátai oldalán a margittai választókerü-
let szabadelvű képviselőjeként részt vett az 1861. évi rövid országgyűlésen.
Az 1848-as vívmányok visszaállítását és a polgári átalakítást célzó politi-
kai programját ebből az alkalomból Polgári elvek című röpiratában ki is
nyomtatta. Az országgyűlésen a Határozati Párt radikálisabb álláspontját
osztotta, de a diaeta feloszlatása és az önkényuralom újból bevezetése után
mintha végleg hátat fordított volna a politikának. Hihetőleg amiatt, hogy
párt jának beavatott vezetői megriadva az uralkodóval való nyílt szakítás sú-
lyos következményeitől, kulisszák mögötti machinációkkal politikai opportu-
nitásból önmaguk készítették elő leszavaztatásukat az országgyűlésen. Ö to-
vábbra is kitartott fiatalkori elképzelései mellett és visszahúzódott az újabb
nemzedékek politizálásától. Sem a Provizórium átmeneti viszonyai között,
sem a Kiegyezés után nem vállalt többé politikai szerepet, hanem egészen
a Kiegyezésig tovább viaskodott egyre nyomasztóbb anyagi gondjaival és
egyre inkább magára maradva hódolt tudományos kedvteléseinek.

Miskolczy Károly műveltsége, életvitele tipikusnak tekinthető a liberá-
lis középnemesség és a vidéki nemesi értelmiség átlagára nézve. Ezért ér-
demes erről is szólnunk röviden, hogy jobban megérthessük e társadalmi
réteg lehetőségeinek korlátait is. Miskolczy Károly domidoctus volt. Talán
nem is kívánt más lenni, bár anyagi helyzete és családi viszonyai sem tették
volna lehetővé számára, hogy élvonalbeli tehetősebb elvbarátaihoz hason-
lóan hosszú kíilfőldi utazásokon közvetlenül ismerje meg Nyugat-Európában
az általa is áhítozott polgári viszonyokat. A Habsburg-birodalom fejlettebb
tartományaiban ugyan 1830-ban körűlnézett, de Bécsen, Grazon, Laibachon
és Triesten át csak Velencéig jutott el néhány hetes útján. Ekkor szerzett úti
élményei hatására benne is felmerült a vágy a világ megismerésére, de aztán
a kolerajárvány közbeszólt és amint ez apjához 1831. január 27-én Pestről írt
leveléből kiderül, "látván a mostani zűrzavaros időket, minden útazásomról
egyáltaljában le tettem, azt más boldogabb s bátorságosabb időkre halasz-
tom annyival inkább, hogy kedves Atyámnak is ez az akaratja." Erre azon-
ban többé sohasem nyílott alkalma, és a világ átalakulását falusi otthonában
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újságokból, könyvekből, valamint a rohamosan fejlődő Pestre tett ritka útjai
alkalmával igyekezett nyomon követni - levelezése és cselekedetei alapján
ítélve nem is eredménytelenül. A mai ember számára szinte hihetetlen, hogy
az akkori közlekedési és hírközlési viszonyok között egy gazdálkodással is ve-
sződő, félreeső vidéken élő értelmiségi nemes is benne maradhatott kora és
országa művelődési áramlataiban. Pedig Miskolczy Károly olvasmányairól
vezetett és töredékesen fennmaradt jegyzetei ezt bizonyítják.

Feljegyzéseiböl kiderül, hogy már fiatalos érdeklődött Kupeczky János
és Mozart művészete, Pestalozzi népoktatási törekvései, Bod Péter életműve
és HeIl Miksa csillagászati eredményei, vagy akár a Halley-üstökössel kapcso-
latos tudnivalók iránt. Elvbarátaival való levelezésének szinte állandó tárgyi
a szépirodalom, a tudomány és a politikai irodalom kérdései. 1832. októ-
ber 24-én kelt levelében azon panaszkodik, hogy Fáy András Bélteky-ház
című, frissen megjelent társadalmi regényét Várad környékén mások már
olvassák, de ő még nem jutott belőle példányhoz. Sokat és szívesen áldo-
zott könyvekre, környezetét ő látta el korszerű olvasmányokkal. Már 1832-
ben járt neki a Literatur-Zeitung, 1840-ben az Athaeneum folyóirat számait
kölcsönözte a Réz rengetegeiben eldugott Baromlakon élő Major Lajosnak.
Könyves Tóth Mihálynak Conversations-Lexikont, Spanyolország térképét,
Wesselényi Miklós Balitéletekről és Széchenyi István StadiumHGFEDCBAc ím ű művét,
Szász Károly jogtörténeti értekezését a Diploma Leopoldinumról, A Magyar
Tudós Társaság munkáit adta kölcsön hamarosan megjelenésük után. 1833-
ban Gombos Dániel Polgári élethez való lexikon című, több kötetesre terve-
zett vállalkozásához címszavakat szerkesztett meg a könyvtárában található
Conversations-Lexikon és Stückner-Lexikon, valamint egyéb szakmunkák
alapján pl az észak-amerikai köztársaságról, az Indiai Kereskedő Társaság-
ról, a népvándorlásról, Magyarország és Erdély alkotmányának összefüggé-
seiről. Az érmelléki református papság műveltségi színvonalának emelésére
és a reform eszméinek terjesztésére szervezett Papi Olvasótársaság egyik
kezdeményezője lehetett abból kitetszőleg, hogy 1843 tavaszán "a papi 01-
vasótársaságot elfogadja úri házánál", ahol a megjelentek Fáy András és
Beöthy Ödön tiszteletbeli egyházi ülnökségének kérdései vel is foglalkoztak.

Apja példáján kívülolvasmányainak is nagy szerepe lehetett abban,
hogy fiatal korától kezdve késő öregségéig nemcsak érdeklődött az oktató-
ügy iránt, hanem tőle telhetőleg tett is annak érdekében, mert vallotta, hogy
a haladás, a reform legfőbb feltétele a közműveltség színvonalának emelése.
Az apja által a tótii iskola gyámolítására tett végrendeleti hagyomány keze-
lését 1842-ben jellemző módon nem az ottani református egyházra, hanem
a község világi vezetőségére bízta a felekezeti elfogultság kizárása érdeké-
ben, és azt "kisded óvó intézet" kifejlesztésére kívánta fordítani. Intézkedett,
hogy az összeg kamatait "az iskola számára való kőnyvek és egyéb tanítási

281



JAKÓ ZSIGMOND

eszközök megszerzésére" fordítsák. 1843-ban a saját gyermekei nevelésére
alkalmazott Elek Mártont több hónapos tanfolyamra Pestre küldte, hogya
Varga István vezetése alatti "kisdedóvó oktatókat képző intézet" -ben elsajá-
títhassa a kisgyermekekkel való korszerű foglalkozáshoz szükséges ismerete-
ket, beszerezhesse a megfelelő tanszereket, és így létesítsen óvodát Micskén
a falu népe számára. Ez az intézmény annyira szivéhez nőtt, hogy 1868-ban
saját kúriája telkéből szakított ki részt az óvoda és alkalmazottja számára,
és azt a református eklézsia javára telekkönyveztette. Főként a nép okta-
tás ügye foglalkoztatta, de érdeklődése a tanügy kérdései iránt közismertek
lehettek, mert 1842 tavaszán őt kérték fel arra, hogy az érmelléki reformá-
tus traktus gyűlésére készítsen "dolgozatot" az iskolai reformra. Ebben az
ügyben régi barátjával, Könyves Tóth Mihállyal levelezett, akit viszont a
tiszántúli püspök bízott meg a tanítóképzésre, óvodákra, elemi és iparisko-
lákra, valamint a kollégiumokra kiterjedő reform-tervezet összeállításával és
a Protestáns Egyházi és Iskolai Lapokban való megvitattatásával. AHGFEDCBAm ű -

velődés kérdései iránti fogékonyságát kőzelről ismerő Csengary- Antal tehát,
miután a Pesti Hírlap szerkesztője lett, nem indokolatlanul kérte Miskolczy
Károlyt 1845. május 16-i levelében: "lenne szíves kedves Bátyám is fölcsapni
már literatornak. Én czikkelyt mindenesetre várni fogok."

Miskolczy Károly irodalomkedvelő ~s a tudományok iránt érdeklődő
értelmiségi volt ugyan, de mégsem lett "literátor". Gazdaember lévén, nem
rekedt meg a polgári átalakulás elméleti kérdései nél.

Elsősorban a polgárosodás gyakorlati kérdései foglalkoztatták; az hogy
az új elképzelésekből mit valósíthat meg saját szűkebb környezetében. Gaz-
dasága korszerűsítésére törekedett, főként a forradalmat megelőző időszak-
ban, amikor erre módja is volt. Szakkönyvek beszerzése útján igyekezett lé-
pést tartani a haladással. Ebből a célból kapcsolatot keresett Török Jánossal,
a Magyar Gazdasági Társaság" titoknokával" , Csengery Antal révén pedig pl
1845-ben növénymagokat, szőlővesszőket, selyemhernyótenyésztési és eper-
mívelési könyvet hozatott magának Pestről. 1836-ban szorgalmazta Micske
határának mérnöki felmérését és tagosítását, valamint korszerű hegyközségi
rendtartás bevezetését. 1841-ben Draveczky Gyulával együttesen ügyködött
gőzmalom építésén Váradon, 1845-ben megszervezte Micskén és környékén
a Kossuth által a hazai iparfejlesztés érdekében létrehívott Védegylet helyi
képviseletét. De a természetvédelem iránt is volt érzéke. Már diákként foglal-
koztatta a Micske határában lévő Kőlyuk elnevezésű sziklaalakulat és Sötét
kút nevű kirándulóhely megóvása eredeti állapotában. 1831-ben a micskei
birtokos családokat sikerült megfelelő anyagi áldozatokra rávennie, hogy "a
Setét kút a természetnek egy valódi szép műve legyen."

A gazdasági és a szellemi haladás minden mozzanatára figyelő egyé-
niségét talán úgy mutathatjuk be leghitelesebben, ha idézzük feleségéhez
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1845. augusztus 30-án írt levelének azt a részletét, melyben arról tájékoz-
tatja lelkesen hitvesét, hogy miként hasznosítja idejét Pesten:

"Várakozásomat feljül múló elő hal adás ok történtek itten mind anyagilag,
mind szellemileg. Szombaton dél előtt a Gazdasági Egyesület budai szőlő-isko-
lájában voltunk néhányan s a tökélletesen meg ért szöllö fajokat (szám szerént
12-tót) meg vizsgáltuk s osztályoztuk. Délben a körben ebéd lék, hol leg inkább
az írők gyűlnek egybe. Még az nap dél után az Ipar egyesületi gyúlésben vol-
tunk Bezerédy elnöklete alatt, holott is Kossuth (ki eddig másod Igazgató volt)
első Igazgatóvá választaték honti administrator Luka hellyett. Ugyan az nap
estve felé a Cassinőban, az Országos Gazdasági Egyesület szóló tenyésztési
szak osztályi űlésében voltunk Uzovics elnöklete mellett, s minket a külöm-
bőző vidékekról egybe gyűlteket arra szőllitának fel, hogy a szőllő lajtsromból
a hibásan be Írt, vagy pedig termeszteni nem érdemes fajokat tőrőlnők ki. Va-
sárnap dél előtt a Gazdasági Egyesület nagy gyúlésében valánk a Casinóban
Ürményi koronaőr elnökÍete alatt. Délben Török János egyesületi titoknoknál
néhányan vígan ebédelénk. Dél után egy társasággal a Gazdasági Egyesület
gyümölcs iskoláját vizsgáltuk meg, utóbb pedig az Ipar egyesület folytatva
tartott gyűlésében voltunk. Hétföt Budán a szőlő iskolában tőltém. Kedden
dél elótt Pest megyei gyúlésen valék, hol a váltókkali csalások s e miatt Gr.
Csáky Sigmondnak is be fogatása szóba jóvén, egy szinte iljes dologgal vádolt
ügyvédnek, Cziglernek, személyes jelen léte s prokatori fogások kal való men-
tegetödzése nagy ingerültség et szült. Dél utánt s az estvét Csengery Antinal s
a színházban töltém, hol egy jeles opera, a Négy Hajmonfi, adatott. Szeredán
dél előtt a megyei köz gyűlés folytatásán voltam, hol a főispányi új rendszer
kerülvén szónyegre, bezzeg kaptak eleget a bihari és honti administratorok.
Kossuth, B. Eötvös s a két Alispán: Szentkirályi és Nyári (kikhez hasonló jó
hazafi hivatalnokok talán az egész honban sincsenek) éppen olj szép, mint sza-
bad, de egyszersmind igazságos beszédeket tartanának. Dél után a múvészeti
kiállítást néztem meg, hol 250 olaj festvény, s köztük vagy tíz darab valódi
művészi becsű kép vala ki téve. Csötörtökön dél előtt ismét a folytatva tartott
kőz gyűlésen valék. Ez nap Kossu th az Erdély országi részek vissza csatolása
tárgyában egy oly beszédet tartott, mi maga meg érdemlette volna Pestre fel
jövetelemet. Délután Wargha Istvánnal, Elek Mártonnak volt oktatójánál va-
lék.HGFEDCBAÖ vele több Ízben jövök öszve, igen jól emlékezik Marcziról. Még az nap
dél után a botanikus kertet is meg néztem. Pénteken dél előtt meg néztem a
Deach és Kadelbarger posztó gyárát, mely holnaponként egyre másra 100 má-
zsa finom gyapjút dolgozik fel. Meg néztem a Wagner és Geöth selyem szövö
gyárát, Valter József finom gyapjú, selyem, bársony és pamut szövó gyárát,
Weintraub pamut fonó gyárát s ugyancsak neki csínozó múheljét. Meg néztem
volna Englender selyem szövó gyárát is, de az idegeneket ó ki tiltá gyárából sis-
mételt próbára is be nem eresztetném. Külömben ez nem igen jeles. Beszéltem
az ide való jobbik pezsgő készitővel Pekáryval. Az nap dél után a Buda-Pest
közt járó igen csinos Buda és Pannónia nevú góz hajócskákon a budai Csá-
szár főrdőbe igen kellemes át mene ti és haza jöveti útat tevék. Ma pedig dél
előtt meg néztem a gőz malmot, mely nagyszerűsége s mesterséges szerkezete
által valódi bámultra ragadott; meg néztem az ezzel kapcsolatban lévó gép
műheljt s öntödét. Itt sok minden féle kész gépeket, miket még nevökról is alig
ismertem, meg nézegettem. Meg néztem továbbá a Valeró új selyem gyárát,
melynek nagy szerúségéról elég annyit mondanom, hogy csak szövó szék 500
van benne s több egyénnek ád állandó keresetet, mint egy középszerű mező-
város. Ezt a munkásságot öröm látni. És ugyan van é még magyar, ki merné
állítani, hogy a Védegylet haszontalanság? Meg néztem ugyan csak dél előtt
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még ama dicső vállalatnak, a vas útnak kezdetét. Már egy jó darab Vá.cz felé
készen áll, sót használtatik, mert a tömérdek földet, mi a töltésekre kívántatik,
egy gőz mozgony hordja rajta. 17 terhes szekeret láték fej szédító sebességgel
általa vonatni. Dél után elóbb egy itt" mulató Dagverotyp-osnak (fényrajzoló-
nak) munkálkodását nézém meg, az után pedig gózösön az ó-budai szigetre,
úgy mint a hajó épító mühelyekbe menék fel, mi után sok után járással arra
engedelmet kaptam volna. Este színházba voltam, holott egy újonnan fellépett
dráma írónak, Czakónak darabja, a Végrendelet adatott. Ez író, úgy látszik, az
eddigieknek jóval elébe hág. E játékban különösen Lendvay remekelt. Szinház
után még vacsorálni voltam ... Színházba és enni rendes en Csengery Tónival
járok. Üress üdóm, annál inkább unalmam nincs, mert ha hat ennyi időt szán-
tam volna is az itt való létre, még sem vesztenék el, úgy hiszem, csak egy órát
is."HGFEDCBA

, '

Ismeretes, hogy az új termelési rendre való áttérést leginkább éppen
a középnemesi réteg sínylette meg. Legtöbb ilyen család ugyanis nem ren-
delkezett elegendő tőkével ahhoz, hogya jobbágy-munkaerő elvesztése után
zökkenésmentesen átállhasson bérmunkásokkal való gazdálkodásra, és saját
élő és holt leltárral kellően felszerelve tovább korszerűsíthesse gazdaságát.
E birtokok pedig nem voltak akkora kiterjedésűek, hogy tulajdonosaik ko-
moly hitelekhez jussanak és talpon maradhassanak az átmenet nehézségei
közepette. Ez történt Miskolczy Károllyal is . Amíg 1848 előtt ő hitelezett
másoknak, a forradalom után szinte állandóan pénzzavarokkal kűszködött,
kölcsönök után volt kénytelen futkosni. Esetében az általános nehézségeket
következetesen ellenzéki magatartása és az is súlyosbítottta, hogy hét gyer-
mek neveléséről kellett gondoskodnia. Így aztán Micskén szó sem lehetett
többé újításokról, kísérletezésekről, mint korábban, Bele is fáradhatott a
reménytelen küzdelembe, megkeseredett a közállapotok miatt is. Egyedül
csak történelmi stúdiumaival nem hagyott fel továbbra sem. Ezekhez élete
legutolsó szakaszáig ragaszkodott, ide menekült gondjai elöl.

*
Töredékes iratanyagával is bizonyítható, hogy Miskolczy Károlynak a

történelem iránti vonzódása tanulmányai idejéig nyúlik vissza és egészséges
helytörténeti érdeklődésében gyökerezik. Maga jegyezte fel később: "Bihar
megye részletes leírása mindég egyike volt hő vágyaimnak. mert meg voltam
győződve, hogy a tanuságot s tudományt nem kell magunktól távol keresni,
s elvégre is legközelebbi környezetünkbőllegtöbben tanuságot s tudományt
szerezhetűnk." 1829. évi olvasmányairól készített feljegyzéseitől kezdődően
sok jele van ennek. Már ekkor forrásszövegeket másolt le magának részint
Döbrentei Erdélyi Múzeumából, részint pedig eredeti levéltári anyagokból.
Az oklevéltani, kronológiai és pecséttani ismeretek megszerzésére talán egyik
pesti principálisa, a már emIített Perger János, a Magyar Tudós Társaság
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tagja, hívhatta fel a jurátuskodó Miskolczy figyelmét, akivel mint földijével
később is ősszeköttetésben maradt.

Bihar megye monográfiájának terve korán felmerülhetett benne, mert
későbbi apósa, Szilágyi Lajos 1836. július 19-én kelt levelében "a Sopron
vármegye Topographiáját" lemásoltatás végett kölcsön kéri tőle. Ugyanezt
az érdeklődést bizonyítja az irathagytékában máig meglévő Szalontai Járás
statisticai esmérete, 1822 círnű terjedelmes kézirat is, melynek ismeretlen
szerzője rendszeres és alapos munkájával bizonyosan befolyásolta Miskolczyt
elképzelései kialakításában. Saját feljegyzéseiböl tudjuk, hogy 1836-ban fel-
kereste a Belényes vidéki Fenes község határában lévő Bélavár romjait és
papírra vetette annak alaprajzát. Ugyancsak ebben az évben bejárta és fel-
mérte a fonácai cseppkőbarlangot. leírta az ott látottakat. 1838-ban a révi
barlang környékén járt Beöthy Odön társaságában és ott vélte megtalálni az
Anonymusnál emlegetett Igfon erődt. Közben gyűjtötte a régészeti és mű-
vészeti emlékeket. ilyen irányú érdeklődése hozta össze 1847előtt - Révész
Imre útján - Lugossy Józseffel, a debreceni kollégium neves professzorával.
Ekkor micskei házában XV. századi felirat os kardot, vasból készült nyíl-
vesszőtartót, zöld zománccal borított rugót (?), megkövesedett csontokat
mutatott vendégeinek. Ez én nyarán Révésszel és Lugossyval készült Siterre,
hogy az ottani református templomban lévő középkori falképeket kiszabadít-
sák a mészrétegek alól, a freskókat festővellemásoltassák és megismertessék
a tudományos világgal.f

Ugyancsak helytörténeti érdeklődése terelte Miskolczy figyelmét a föld-
rajzi nevekre. Ekkor fordult 1846-ban vagy 1847-ben szakvéleményért a fia-
tal Révész Imréhez. Őt elsősorban a helynevek mint történeti források érde-
kelték. Kettőjük eszmecseréje tehát bizonyosan közrejátszott abban, hogy
Révész nyelvész kertársainál jobban érzékelje a helynevek történeti fontos-
ságát és elindítsa azt a gyűjtőmunkát, mely helyes irányba terelte a további
kuatást. Miskolczy ebből a gyűjtésből maga is kivehette a részét, márcsak
saját helytörténeti kutatásai érdekében is. A bihari tájakon végzett gyűjté-
seiből máig fentmaradtak töredékek a sarkadi, sarkadkeresztúri határ, va-
lamint az Almaszeg feletti Réz és Lakság helyneveire vonatkozóan. De fel-
figyelt a személynevek történeti értékére is. Ez a Tóti és Királyi községben
1772-ben előforduló családneveket tartalmazó kijegyzései alapján állítható.

Monografikus elképzeléseivel kapcsolatos és hihetőleg a Kisfaludy Tár-
saság ez irányú kezdeményezéseivel,valamint Erdélyi János 1846és 1848kő-
zötti kiadványaival függ össze a folklor iránti meleg érdeklődése. Feljegyzései
szerint számba vette azokat a népdalokat, amelyeket a Kisfaludy Társaság
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által közzétettek közül Biharban ismertek, és dallamukkal együtt szerette
volna azokat kiadni. De gyűjtötte a magyar regéket, babonakat és anekdo-
tákat is. Hagyatékában három mese szövege fenn is maradt Kassay Ferenc
micskei lelkész feljegyzésében. A népi műveltségjavak értelmezéséhez lehe-
tett szüksége a mitológiával kapcsolatos olvasmányaira, melyekkel 1852 után
foglalkozott.

Mindezek Miskolczy esetében nyilvánvalóan a szívéhez nőtt részletes
bihari monográfiához való előmunkálatoknak tekinthetők. Ugyanezt a célt
szolgálta a megye történeti topográfiájára és földrajzi-természeti viszonyaira
vonatkozó anyaggyűjtése. Megszerezte magának a vármegye 1552. évi dica-
lis összeírásának másolatát, és ebből kiindulva éremes tanulmányokat készí-
tett Bihar történeti földrajzára vonatkozóan. Pl kimutatást állított össze a
Rézalja, Érmellék és Sárrét falvaiban élő népesség létszámáról és határának
holdban kifejezett nagyságáról. Ebből a tárgykörből való Történelmi helyszí-
nelések Biharból: A Tholdiak és NagyfaluHGFEDCBAc ím ű dolgozata, melyet Csengery
Antal 1860. június 25-én mutatott be a Magyar Tudományos Akadémia tör-
ténettudományi osztályán és nyomtatásban is leközölt a Budapest Szemle
az évi folyamában.t Ebben olvasható az a törekvéseit jól jellemző mondata,
hogy "nagy ideje volna már a történelem helyszíneléséhez is hozzálátni.
mert vajmi gyakran deríthet egy dűlő, egy rom, egy halmocska neve - nem
szólva a nyelvtől és mythusról - a történelemre is fényt."6 A reánk ma-
radt kézirattöredékek azt sejtetik, hogy bizonyos fejezeteket ki is dolgozott
a fenti szellemben. A Rézaljáról készült terjedelmesebb. részletből kitűnik,
hogy milyen lett volna Miskolczy Károly Biharországot ismertető könyve,
ha elkészült volna.

Tervét régóta melengette, de komolyabban csak a szabadságharcot kő-
vető abszolutizmus évtizedeiben veselkedhetett neki a rendszeres munkának,
amikor elvbarátaival együtt kiszorult a közéletből és a nemzeti megújhodá-
sért indított kűzdelmíik folytatására csupán a tudomány eszközei maradtak
meg számukra - amint ez Révész Imre fentebb idézett levelében is olvas-
ható. Töredékes jegyzetei zöméről nem állapítható meg, hogy mikor készül-
tek, de az kétségtelen, hogy a későbbi Biharmegyei és nagyváradi régészeti
és történelmi egylet elődjének tekinthető Bihari ismertető társaságra vo-
natkozó terve az ötvenes évek közepén már készen állott és a gyűjtőmunka
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5 Ennek kéziratát a Széchényi Könyvtár Kézirattára őrz!Quart. Hung. 1978. sz. alatt.
Ezzel a, tudomásom szerint egyetlen kinyomtatott tudományos dolgozatával sem volt
Miskolczynak szerencséje, mert kutatóink még a közelmúltban is azon vitatkoztak, hogy
melyik Nagyfalu volt a Toldiak birtoka, holott Miskolczy ezt már 130 esztendeje jól
tisztázta.

6 Budapest Szemle 10/1860. 219.
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1857előtt ténylegesen meg is indult." Ebben az évben ugyanis már elké-

7 A Társaságnak Miskolczy Károly fogalmazásában fennmaradt tervezete, valamint
az elképzelt monográfia fejezeteinek áttekintése így hangzik:

Bihari ismertető társaság terve.

A társaság czélja Bihar megye jelen állapoti s történeti ismertetésére minden nemű
adatokat öszve szerezni, és azokból egy, mind belső érdem, mind kűlső csin tekintetében
a kor kivánatihoz alkalmazott munkát ki dolgozni s ki adni.

A munka hat részre osztatik, következó czím s foglalatt al: Bihar földje s népe, Bihar
helyei, Bihar családjai, Bihar jelességei; Bihar jelesei, Bihar oklevelei.

E czél elérésére két féle erő, ugymint szellemi s anyagi, azaz értelmi s pénzbeli ki-
vántatván, a társaság tagjai a szerént a mint egyikkel vagy másikkal kívánnak aczélhoz
járulni, két rendre oszlanak, úgymint dolgozó és fizető, vagyis részvényes tagokéra. A dol-
gozó tagokhoz tartoznak: l-ször. A vállalkozók, kik az egész vállalat tudományos részét
vezérlik, a munkákat külömbözó ágazatai szerént egymás közt felosztják s szerkeztetik.
2-szor. A segédek, kik akármiféle a munkára tartozó sabba felvehető tudományos dol-
gozatokkal kívánják a társaság czélját elő mozdítani. 3-szor. A közlók, kik bármi féle, a
munkára tartozó okleveleket a társasággal le íratás végett közlenek. 4-szer. Az írnokok,
akik a vállalkozók által választva a társaság gyűjteménye számára a közlött okleveleket
le is írják. 5-ször. Egy iktató, ki a vállalkozók által választva s a társaság által bérlett
szálláson lakva a társaság könyv s levél tárnoka és egyszersmind tollvivője lesz.

A részvényes tagok kötelezik magokat, hogy hat egymás után következó éveken által
minden félévben egyszer öt pengő forintot, öszvesen hatvan pengő forintot a társaság
pénztárába le fizetnek. Továbbá magok kebeléből választanak egy elnököt, ki minden
évben kétszer gyűlést tart, mellyben a vállalkozó tagok tudósítják a társaságot a munka
mennyire haladásáról.s miben létéről, a számadások visgáltatnak, nagyobb ki adások ra
engedvények adatnak, a társaság nevében szerzódések köttetnek. Választanak továbbá
a részvényesek magok kebeléből egy pénztárnokot, ki is az elnök ellenórködése alatt áll
fojvást és minden fél évben a pénztár állapotjáról a társaságot a közgyűlésben tudósít ja.

A munkálódásra nézve a következó vezér pontok előlegesen meg állapíttatnak: 1-
ször. Mind azon nyomtatásban ki jött könyvek, mikről föl lehet tehetni, hogy bennök
Bihart illető adatok találtatnak és így minden nem csak Bihar megyéról kűlőnősen, de
a két magyar honról általánosan szólló történeti sleírási munkák, ugyan a tudományos
folyó iratok is a lehető leg nagyobb pontossággal át nézetnek s belőlűk Bihart illető ki-
vonatok készíttetnek. E végre azon munkák a vállalkozó tagok közt ki osztatnak. Hogy
pedig a kivonatokban a műlhatatlanul meg kívántató öszve pontosulás s egység el éret-
hessék, a vállalkozók egy történeti és egy leírási munkát ki jelölnek s minden kivonatot
ahoz alkalmaztatnak oly formán, hogy csak arról tesznek kivonatot, mi abban föl nem
találtatik. Történeti munkának Budai Esaiás historiája jeleltetik ki, mivel az sem igen
bö, sem igen rövid, azomban a szerző, mint külömben is Bihar fia, tagadhatatlanul nem
kevés figyelmet fordított e rész történeteire. Leírasi munkának leg alkalmasabb an Ke-
resztúri Compendiaria descriptio episcopatus et capituli M. Varadiensis-e jelöltethetik ki,
mivel a többi ily nemű munkák egyenként véve még kevesebb részletességet nyújtanak, .
mint ez is. Ezen könyvekról jegyzék készíttetik s a mennyiben a vállalkozó tagok magok
sajátul nem bírnák, s másoktól is olvasás végett meg nem kaphatnák, a társaság pénztára
kölcségére meg vétetnek. 2-szor. A köz s magányos könyvtárakban létezó s a vállalkozók
tudomása alá eshetó történeti s le írási kéziratok is fel fognak kerestetni s azokból is kivo-
natok készíttetnek, éppen olyanok mint a nyomtatott könyvekból. E végre a vállalkozók
a honban szerte lakó értelmesebb s melegebb keblű barátaikat, ismeróseiket fel szóllítják
s az ilyen kivonatokért a társaság által ív szám szerint meg határozandó díj fog a pénz
tárból fizettetni, sót a mennyiben ez úton czél nem éretne, a vállalkozók ön magok is
a pénztár kölcségén tudományos útazásokat fognak tenni. Ezen kéziratokról is jegyzék
készíttetik s kőzűlők a Bihart kőzelebbről érdeklők a pénztár kölcségén le is másoltatnak.

293



294zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

JAKÓ ZSIGMOND

szíttették a kőnyvkőtővel azt a Bihari oklevelek feliratú, ma is létező tes-
tes mappát, amelybe az oklevélmásolatokat gyűjtőtték a tervezett kiadvány

3-szor. A köz s magános könyv s levél tárakban szerte szét heverő Bihart iletö oklevelek
a lehető leg nagyobb gonddal öszve kerestet nek, a mennyiben lehet mindenkor az erede-
tiről le másoltatnak s egy alkotandó bihari okleveles gyüjteménybe iktattatnak. E végre
vállalkozók azokat ugyan kiknél ilyen okleveleket tudnak vagy csak gyanitnak is létezni,
egyenként is föl fogják közlésre szóllítani, de általánosan is mindent, ki czéljokhoz bár mi
adattal járulhat, ennek velük tudatására az értelmiség nevében föl hívnak. Vállalkozók
ez okleveles gyüjteményt vállalatok leg fontosabb részének s dolgozatok alapjának tekin-
tik sennek hibátlanságára leg föbb gondjokat fordítják, azért is az okleveleket (miknek
olvasása s másolása könnyen el hibázható) a magok eredetiekben kívánják közöltetni.

Capita Descriptionis Comitatus Bihariensis:

Bihar név. Leírására tartozó munkák. Emlékek: 1) Müvészet maradványi, úgy mint
épületek romjai, házi, templomi, temetési, hadi eszközök. 2) Inscriptiók és pénzek.

1. Bihari föld. Hellye s szomszédsága. Határainak változása. Mostani nagysága. Ter-
mészeti változásai. Mostani minémüsége: Hegyei, erdei, síkjai, vizei, climája, termései.
Politicai eloszlása. Királyi város, szabad város, privilégizált városok, mezö városok, fa-
luk, puszták.

II. Bihari nép. Régi lakosok s azoknak polgári életek. Mostani őslakosok: Magyarok,
oláhok. Coloniák: Tótok, svábok. Bevándorlottak: Sidók, czigány ok etc. etc. Népi sajátsá-
gok. Politicai eloszlása: Urak, armalisták, polgárok, szabadosok, jobbágyok; Tisztviselök
és cselédek.

Ill. Polgári élete: 1) Az országhoz való viszonyai: a) eleitől fogva miféle uralkodás
alatt volt, s most miféle alatt van? b) Eleitöl fogva mennyiben viselte az ország terheit, s
most mennyiben viseli? (Katona állítás s tartás, egyenes s nem egyenes adózás). c) Eleitöl
fogva mennyiben vett részt az ország igazgatásában s javaiban? d) Általános combinatio.

2) Belső állapotja. A vármegyének kifejlödése. Gyülései, nevezetesebb végzései s
statuturnaí. Tisztviselöi. Különösen az igazgatás ágazatai, úgy mint: a) A katonaság.
Régi várak. Hajdani katonáskodások s csaták. Stativans katonaság. b) Törvényszékek.
c) Vallás s oskolák. Tudományok s müvészetek. d) Személyes s vagyon beli jóllétre való
ügyelet vagyis Politia (Élet mentö intézetek; egésségre való ügyelet. Kármentö intézetek;

. vizek regulatioja; erdők állapotja; útak. Gazdaság: Bányák, földmüvelés, bortermesztés,
marhatenyésztetés. Mesterségek: Czéhek, fábrikák. Kereskedés: Külsö, belsö; consumtio.).
e) Házi pénztár. Általános tekintet a lakosok értelmi s erkölcsi és vagyonbeli jóllétekre.
Magokat megkülömböztetett hazafi ak.

Topographia: 1) Földje nagysága s minémüsége. 2) Lakosai nyelvekre nézve. Politicai
állapotjokra nézve: a) birtokosok s ármálisták. b) Jobbágyok s lakók. 3) Az igazgatás
ágazatai. 4) Történeti nevezetességek. Emlékek. Tulajdonnevek.

Stemmatographia. Név. Ősök. Genealogia. Titulus. Jószág. Czímer.
Diplomatarium: Obiecta diplomatices: Litterae privilegiales, statutoriae; relatoriae,

fassionales, inscriptionales,cambiales, transactionales, testamentariae, divisionales, recog-
nitoriae, expeditoriae, testimoniales, inquisitionales, sententionales, executionales, item
contradictoriae, protestatoriae, admonitoriae, inhibitoriae, citatoriae.

Obiecta iuris publici et privati, item administrationis politicae: Articuli diaetales,
decisiones curiales, decreta normalia, statuta particularia.

Obiecta historiae legislationis et iurisprudentiae, item administrationis politicae: Di-
aria et acta comitialia, protocolla et acta dicasteriorum, protocolla et acta iurisdictionum.

Acta publica: Conscriptiones, instructiones et relationes, representationes et rescrip-
ta, decreta et intimata, determinationes et statuta, correspondentiae cum iurisdictionibus
et personis oflicialibus, litterae praesidiales et ofliciales, tractatus cum regnis exteris,
consultationes iurisdictionum et regnicolarum cum rege, item inter de statu publico (Ez
utóbbi bekezdés egyidejüleg áthúzva!).



MISKOLCZY KÁROLY ...

oklevéltári részéhez. A magyar társadalom erőinek helyismereti célok ér-
dekében való mozgósítása a kor követelménye volt, mert felismerték, hogy
magányosan, egymástól elszigetelten dolgozó kutatók nem sokra mennek.
Sok más tudományos célú helyi szervezet mellett ekkor (1859) szerveződött
meg pl a Dunántúli régészet- és történet kedvelők társasága, vagy az Erdélyi
Múzeum-Egyesület. Miskolczy Károly tehát korszerűen járt el, amikor régi
terve megvalósítására szervezett munkaközösséget kívánt létrehozni. Egy
ideig úgy látszott, hogy kezdeményezése sikerrel jár. A Társaság anyaggyűj-
tését akarta szakszerűbbé tenni az iratai között található, 1860-ból való
oklevél-hasonmásokkal, melyek a régi magyar nyelvű oklevelek olvasásába
vezették be a tagokat. Ezek egy legalább kilenc ívrétű, acélmetszetű hason-
mástáblát tartalmazó, Pesten megjelent kiadvány melléklet ei lehettek.

Ugyancsak ebből az időszakból származhatnak kűlőnbőző szerzők bi-
hari vonatkozású helytörténeti összeállításai, melyek a Társaság gyüjtéséből
kerülhettek és maradtak fenn Miskolczy Károly irathagyatékában. Pl N áb-
ráczky Antal 1834-ből való kézirata a báródsági román nemesi kerület múlt-
járól, a XVII. században élt Miskolczy Istvánnak a váradi várról 1609-ben
készített feljegyzései másolatban, a Némely észrevételek Diószeg históriájára
címü kézirat, vagy Melchior Rödern császári tábornoknak Várad 1598. évi
ostromáról készített jelentése másolatban.

A Társaság lendületeseh indult munkáját 1860-ban egy időre félbeszakí-
totta az önkényuralom megroppanását követő politikai aktivizálódás, mely
Miskolczyt is kimozdította micskei remeteségéből. Újabb politikai szerep-
vállalása azonban csak epizód maradt életében. Az 1861. évi országgyülé-
sen a margittai választókerület követeként részt vett ugyan, de miután az
uralkodó néhány hónapi müködés után a diaetát feloszlatta és az ún. Pro-
vizórium idején ismét önkényesen kívánta kormányozni az országot, Mis-
kolczy önként visszavonult a kőzélettől történelmi stúdiumaihoz. Ezekhez,
nem minden naívság nélkül, olyan reményeket is fűzött, hogy általuk kűlőn
keresethez is juthat megrendült anyagi helyzete javításához. 1863 auguszt-
sában hírdetést tett közzé arról, hogy vállalkozik "1. Régi latin és magyar
oklevelek sokiratok lemásolására. illetőleg magyarra áttételére; 2. Családi
avagy községi levéltárak rendezésére; 3. Családi avagy községi történelemnek
- nyújtandó adatokból való - kidolgozására." Arról nincsenek adataink,
hogy e hirdetésnek lett-e valami anyagi eredménye, annak azonban sok jele
maradt, hogy történelmi kutatásait 1862 és 1867 között lendületesen tovább
folytatta. Pl 1862. július 13-án felmérte Adorján várának romjait, elkészí-
tette helyrajzi vázlatát és környékén feljegyezte a helyneveket. 1863-ban
Szabó Károly Anonymus fordításával (1859) vitázva a Névtelen szövegé-
ben előforduló UmusouerjHumusouer lokalizálást kísérli meg, Micskéről és
a hozzátartozó uradalom falvairól készít történeti-statisztikai leírást, foglal-
kozik a magyarországi reformáció kezdeteivel, a magyar honfoglalás bihari
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vonatkozásaival, a hunok és a kínaiak történetével, a fonácai és az oncsászai
barlangokban található ősállati maradványokkal és természeti látnivalók-
kal. E kutatásai érdekében anyagi áldozatokat is vállalt. Erre kell ugyanis
vonatkoztatnunk Lugossy Józsefhez 1862. január 2. előtt intézett levelének
azt a homályos kitételét, hogy az őt foglalkoztató problémák tisztázása va-
gyona, egészsége és jólléte feláldozását kívánja tőle. Utolsó biztos adatunk
1867 június 17-éről maradt fenn arra vonatkozóan, hogy helytörténeti mun-
káival változatlanul foglalkozik. Ekkor Hegyközpályi történetére vonatkozó
oklevelet másolt le fentebb említett bihari okmány tára részére. Révész Imre
1867. október 16-i levele szintén igazolja e fenti megállapítást. A rövidesen
bekövetkező Kiegyezés azonban hamarosan gyökeres változást hozott Mis-
kolczy Károly életében. Az új helyzet könnyített ugyan anyagi gondjain, de
ugyanakkor tudományos terveinek végleges feladását idézte elő. 1868-ban
ugyanis kinevezték Nagyváradra törvényszéki ülnöknek. Huzamos váradi
tartózkodásai, az új munkaköréveI kapcsolatos hivatali teendői és egészsége-
ének fokozat os romlása, majd 1870-ben bekövetkezett halála akkor akadá-
lyozták meg terve kivitelezését, amikor annak kíilső körülményei látszólag
létrejöttek.

Ma már tudjuk, hogy nwm csupán a halál akadályozta meg Bihar megye
monográfiájának és helytörténeti szervezetének 1870 körüli megvalósulását.
Miskolczy Károly lelkes baráti körét ekkor már erősen megtizedelte a halál,
körülötte lezajlott a nemzedékváltás. Fiatalabb kertársai pedig a Kiegyezés
nyitotta óriási lehetőségekkel kívántak élni elsősorban, politikai, társadalmi
és gazdasági érvényesülésre törtek inkább, mint hogy a múlt helyi vonat-
kozásainak tisztázásában keressék gyönyörűségüket. Egyébként is lejárt az
amatőr történetkutatók ideje. A polgári világban a história is olyan szak-
mai képzettséget megkívánó szellemi munkakörré alakult, mint minden más
érelmiségi hivatás.

Miskolczy Károlyon és tervén halálakor már túlhaladt a fejlődés. Ez
azonban nem csökkenti úttörésének érdemét. Az ő kitartó fáradozása és
előkészítése nélkül a helytörténeti kutatás Biharországban még nehezebben
bontakozhatott volna ki az 1880-as években. Miskolczy Károly tudományos
tervei zátonyra futottak ugyan, de egyéni életút jának alakulása, maguk ide-
jén előremutató törekvései így is tanulságosak az új, polgári Magyarországot
előkészítő nemesi liberálls értelmiségi nemzedék sajátos világának és a mo-
dern magyar tudományosság gyermekkorának hiteles ábrázolásához. A tu-
dományok mai hivatásos művelői tartoznak annyival, hogy az úttörő nemze-
dék olyan közkatonáinak az emlékezetét se hagyják feledésbe merülni, mint
amilyen a 120 esztendeje micskei kriptájában nyugvó MiskolczyKároly volt
a bihari tájakon.
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AMIKSZATHI HAGYOMANY, / ,

A MAI MAGYAR SAJTO NYELVEBEN

JA S TR Z~B S K A JO LA N TA

Magyarország a legutóbbi két évben olyan politikai, gazdasági és tár-
sadalmi változásokon ment át, amelyek mély hatást gyakoroltak a nyelvre
is.

Minden társadalom sajátos nyelvet használ - J. A. Greimas kifejezé-
sét használva: szociolektust! -, amely e társadalomnak az értékrendszerét
tükrözi. Így pl. a keleti-közép-európai országokon hatalmon levő egypárti
rendszer révén a "párt" szó csupán egy, hol szocialistának, hol kommunis-
tának nevezett pártot jelentett, a "választás" és a "szavazás" fogalma pedig
elvesztette eredeti jelentését. Mint ismeretes, ez az ideológiai háttér alap-
vetően befolyásolta a csoportnyelveket, az irodalmat és az irodalmi kritikát
egyaránt.

A többpártrendszer és a parlamenti demokrácia kialakulása a nyelv-
használatban a következő jelenségeket eredményezte: bizonyos szavak és szó-
kapcsolatok kiszorultak, új szavak honosodtak meg, ill. a létező, de több-
nyire pejoratív mínősitésü'' szavak átértelmeződtek. Rövid időn belül meg-
tisztult a nyelv az 1948-tól agyonhasznált "szocialista", "kommunista" jel-
zőktől, ill. más számtalan ideológiai töltésű szavaktói és többnyire idegen
eredetű szavakkal (pl. állami paternalizmus, menedzser állam, szubvenci-
onál, ld. Magyar Nemzet 1989. december. 12., 5.1.) gazdagodott. Ezek a
szavak, ill. szóalakulatok természetesen többé-kevésbé ismeretesek voltak,
pl. a külföldi tudósítók írásaiből, akik kénytelenek voltak azelőtt is a tőkés
országokban lezajló eseményekről értesíteni a magyar közönséget. Példaként
szavak átértelmezésére vegyük a "jogállam" -ot: az ÉrtSz. szerint a "burzsoá
államtudomány szóhasználatában" létező fogalom, amely most a módosított
magyar alkotmány első mondatában szerepel.

A politikai rendszer megváltozása szükségszerűen másfajta nyelvet kő-
vételt". A nyelv, ahhoz hogy az új valóságot leírja, három módon teremthet

1 Definicióját ld. Greimasj'Courtés 1979: 354-355. A szociolektusok leírásával, beso-
rolásával, változásával kűlőnősen P. Zima foglalkozott, ld. Zima 1985, 1986.

2 Mint ismeretes, a "burzsoá" jelzővel ellátott vagy a "kapitalista gazdasági rend"-hez
tartozó fogalom negativ jelentésű volt; az ÉrtSz. gyakran ilyen magyarázat tal látta el a
címszavait, ld. pl. a "profit" szót.

3 A szociolektusok felváltása néha a két értékrendszer összeütközését eredményezi,
ami akaratlanul humorosan hat, pl. amikor az ország egyik nevezetes kommunistája, Be-
recz János meglehetösen groteszk hatást keltően Istenhez folyamodik segítségért: ,,(...)
ne adja az Isten, hogy eljöjjön az a pillanat, hogy illegális pártként kelljen dolgoznunk."
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új szavakat és kifejezéseket: felhasználhat idegen nyelvi átvételeket, felújít-
hat a saját, régi, elavultnak vélt lexémákat és neologizmusokat hozhat létre.

Cikkünkben nem vállakozhatunk az új szókincs számbavételére, hanem
csupán egy jelenséggel kívánunk foglalkozni. Az alábbiakban az irodalmi
hagyománynak a mai magyar sajtónyelvre gyakorolt hatását szeretnénk be-
mutatni, nevezetesen a mikszáthi hagyomány felelevenedését.

A magyar történelemben akadtak korszakok, amikor a többpárti par-
lament volt a társadalmi berendezkedésnek az alapja. E parlamentnek mű-
ködését szellemes tollforgatóként, Mikszáth Kálmán örökítette meg, akinek
írásai a mai napig élnek a művelt magyarok köztudatában. Mikszáth népsze-
rűsége minden kétség nélkül hozzáj árult ahhoz, hogy aedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM a g ya r N e m ze t , már
régebben elindította a T .. H á z c. rovatot, amely most kűlőnős en aktuálisnak
bizonyult. Ti. Mikszáth írásai igazi kincsesbánya egy olyan parlamentnek a
leírására, amely ténylegesen műkődik és vitatkozik, ahol eltérö vélemények
hangzanak el és ahol egyéniségek jelennek meg.

Nyilvánvaló, hogy az egypárti rendszer keretében Mikszáth stílusának
utánzása meglehetősen korlátozott volt, és tulajdonképpen abból állt, hogya
rovat szerkesztői egypár Mikszáthra jellemző kifejezést vettek át ( a T is zte l t

H á z, h o n a tya ) , egypár archaizmust használtak ( i s tá p o ln i , vo ks o lá s ) , néha
pedig egy kis anekdotát is beleszőtt ek a cikkükbe. Az említett rovat csak az
országgyűlés üléseivel kapcsolatosan szokott megjelenni és mivel a magyar
parlament évente csupán négyszer ült össze, így a T . H á z pl. az 1987-ben
csak nyolcszor jelent meg. (Az 1990 első felében pedig tizenhatszor.)

Az 1989-töl kezdve pedig a politikai változások megújították a rovatot
is, amely ezáltal is sokkal szellemesebb é vált, mert lemondott az áhítatos
hangvételről, amellyel szokás volt a legmagasabb posztokon levő politiku-
sok szereplését bemutatni. Különben a M a g ya r N e m ze t több cikke, így a
P a r la m e n t i ö s s ze fo g la ló is, mintha átvette volna A T is zte l t H á z stílusát és
szókincsét, a T is zte l t H á z, a h o n a tyá k és a h o n fi tá r s a k teljesen meghoncsod-
tak a sajtónyelvben, komoly, tárgyilagos, első oldalon levő cikkek címeiben
is szerepelhetnek. A T is zte l t H á z, néha csak a H á z felváltva szerepel a P a r -

la m e n t te l és a z O r s zá g g yű lé s s e l . Akadnak szójátékok és - igen ritkán -
archaizmusok is, pl. r ö g ve s t (Magyar Nemzet, 1989. november 22., 1.1.).
Az alábbi idézet A T .H á z c. rovat ból való, egy Adyra való utalást és egy
szójátékot tartalmaz:

"Maróthy László, amikor saját elbocsátó szép üzenetét fogalmazta, kis
tálcán egy pohár ivóvizet kapott a teremörtöl. A vízügyek búcsúzó miniszteré-
nek vajon milyen víz jutott? Duzzasztott? Csúcsra járatott? Vagy egyszerűen
csak tiszta?" (Magyar Nemzet, 1989. november 22.)

(Magyar Nemzet 1989. december 6., 3. o.)
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A sajtószabadság lehetövé tette a mikszáthi hagyományok folytatását
az újságírói magatartást és stílust illetően. Ennek szellemében írta Szendrei
Lőrinc "T. Mikszáth Úr!" c. cikkét (Magyar Nemzet 1990,március 13., 1. o.).
A mikszáthi anekdota, szellemes, irónikus és a nagyságokat is kímélet nélkül
bemutató stílus újra teret hódít.:

"Nyári öltönyben ballagott kifelé a parlament épületéböl Németh Miklós
független képviseló. Igen, ó azonos a tegnapi kormányfóvel. Megáll az órség
asztalánál. A katonák tisztelegtek.

- Fiúk, ilyen szép zöld filcet hol lehet venni? - fogta meg az asztal
terítójét. - Jó lenne a kártyázáshoz, most már arra is jut időm." (Magyar
Nemzet, 1990. május 25.)

Mikszáth utánzása természetesen igazi Írói tehetséget igényel, amire
a magyar irodalom történetében van példa: 1979-ben megjelent egy prófé-
tikus ihletésű regény, amely összekeverve, idézve, utánozva és parodizálva
bemutatta a két szociolektust: a marxista-Ieninistát és a mikszáthi foganta-
tású liberáli sat. Esterházy PéteredcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT e r m e lé s i r e g é n y c. munkájára gondolunk' .
Nyilvánvaló, hogy az újságírók hasonló utánzására, ill. paródiára nem is vál-
lalkozhatnak, a legtöbb cikk szókincsében alig lehet találni Mikszáthéival
összecsengö szavakat, a leírásokat ( p á h o ly , a h í r la p í r ó i ka r za t , aszójátékra
alkalmas b á r s o n ys zé k ) és az idegen eredetű szavakat ( p u r p a r lé , o b s t r u kc iá s ,

d e g r a d á l ) leszámítva, Az utóbbiaknak a kedvelése szembetűnő. Mikszáth
utánzása leginkább abban áll, hogyasajtónyelv átvette irónikus, szelle-
mes hangvételét. Tartalmi egyezések pedig a mikszáthi korban működö és
a mostani parlament között levő hasonlóságokból erednek. Végezetül azt
mondhatjuk, hogya mikszáthi stílushagyomány újjáéledése a mai magyar
sajtó nyelvében néhány felszínes jelenségre korlátozódik, amit a nagy Író
kora és a napjaink közti különbségek indokolnak is.
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D E N TU M O G Y E R

1. Benkő tanár úr nem régen alapos tanulmányt szentelt őstörténetünk
egyik fontos szakaszának: "A magyarság honfoglalás előt ti történetéhezedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL é -

ve d és E té lkö z kapcsán" (MNy. LXXX, 389-419, ill. MNyTK. 172. sz. 7-37).
Komplex szeniléletű és rendszerszerű megközelítésévei sok eddig bizonytalan
történelmi részlet került a helyére vagy kapott új megvilágítást. Természe-
tesen maradtak - sőt az újabb kutatások nyomán születtek is - megol-
datlan kérdések. llyen a cÍmünkben szereplő anonymusi rejtélyes őshazanév
is, amely csak érintőlegesen merült fől a szóban forgó értekezésben. A Le-
ved(ia) helyét és kronológiáját meghatározó számos támpont közül Benkő
tanár úr végül is lemondott a D e n t i im o g ye r - b ő l kiaknázható tanulságokról:
"Mindenekelőtt azért nem [tértem ki rá] - írja -, mert területi és időrendi
vonatkozásai rendkívül bizonytalanok. Továbbá azért sem, mert a D o n -h o z

való névtani kapcsolata több mint kétes, nem is beszélve a még ma is kísértő,
nyelvészetileg teljesen hibás 'Dön-tő magyar'-féle értelmezésről (1.: Gom-
bocz: NyK. XLV, 147-50; EtSz.; vö. még Györffy György, Krónikáink és a
magyar őstörténet. Bp., 1948.63). Ezt a D e n tu - ü g ye t más névtani viszonyla-
tokban kellene, volna érdemes tüzetesen megvizsgálni" (MNy. LXXX, 403).
Talán egyszer lesz majd rá mód, hogy ezt az ágas-bogas kérdést magam is
valóban tüzetesen megvizsgáljam, addig is a rendelkezésre álló néhány lapon
megpróbálom az idevágó nézeteim lényegét előadni.

2. Anonymus ötször említi D e n tu m o g e r - t , mindannyiszor ebben a for-
mában, de három jelentésben: 1. a magyarok őshazája, 2. a magyarok ősei,
akik ebben az őshazában laktak, 3. az Anonymus idejében is még itt ma-
radt magyar néprészek. Talán nem lesz haszontalan, ha ezeket a krónika-
részleteket felidézzük Pais Dezső fordításában. (L. Magyar Anonymus. Béla
király jegyzőjének könyve a magyarok cselekedeteiről. Fordította, bevezetés-
sel, jegyzetekkel és térképpel ellátta Pais Dezső. Bp., 1926. Ez fakszimilével
együtt újból megjelent Györffy György bevezetőjével és gondozásában [Bp.,
Magyar Helikon, 1977]. Az első, 1926-os fordítás még D o n i -m a g ya r - ké n t

interpretálja a nevet, a másodikban Györffy - helyesen - az eredeti olva-
satra [ D e n t i i -m o g ye r ] áll vissza, nyilván a problematikus azonosítás miatt,
és azért, mert később Pais véleménye is megváltozott [1.MNy. XLIV, 63-4].)

Íme az idézetek: 1.: "Szcítia tehát igen nagy föld, melyet Dentü-mogyernak
hívnak. Kelet felé határa az északi tájtói egészen a Fekete-tengerig terjed. Mö-
götte pedig ott van a Don [Thanais - J.D.] nevú folyam nagy mocsaraíval";
uo.: "Az embereket meg, akik rajta laknak [ti. szittya főldőn - l.D.], kőzőnsé-
gesen dentü-mogyeroknak nevezik a mai napig"; 3.: "Az Ur megtestesülésének
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nyolcszáztizenkilencedik esztendejében Ügyek .•• feleségül vette Dentü-Mo-
gyerban Önedbelia vezérnek Emes nevú leányát"; 5.: "A hungárusoknak igen
vitéz és a hadi viszontagságokban felette hatalmas nemzete, ••. eredetét a
szittya nemzetből vette, amelyet saját nyelvén dentü-mogyernak neveznek";
14.: "azt kérem a vezéretektől, hogy küldjön nekem ... egy nyalábot Alpár
homokjának a füvéból, hogy megtapasztalhassam, vajon édesebb-e Alpár ho-
mokjának a füve a szcítiai tájaknak, azaz Dentü-mogyernak a füvénél".

3. A név etimológiájának, azonosításának, lokalizálásának könyvtárnyi
irodalma van. Az utótag kétségkívül aedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm a g ya r népnév korábbi m o g ye r vál-
tozata, de az előtag több évszázados vita tárgya. A középkortól induló és
a XVIII-XIX. században megszaporodó próbálkozásokat több tanulmány is
áttekinti (1. pl. Gombocz: NyK. XLV, 147-51, EtSz.; Németh Gyula: MS-
FOu. LXVII, 290 kk.; Györffy György, Krónikáink és a magyar őstörténet.
Bp., 1948. 62; Gaál: MNy. LIll, 31-2). A hamvába holt ötletekkel itt eleve
nem foglalkozhatunk (pl. D e n tu HGFEDCBA= d á m va d , c e n tu m , d ö n tő , D o n - té stb.),
csupán a Jernei óta kísértő 'Don-tő magyar'-féle értelmezésre térünk ki.
Bartha Antal "A magyar nép őstörténete" című könyvében (Bp., 1988. 139)
például többek között ezt írja: "A D e n tű értelmezhető összetett szóként, de
nem bizonyosan. D e n - tagját az alán d e n 'folyó' jelentésű szóval is próbál-
ták, sikertelenül, egyeztetni." És minthacsak a t i i 'tő' olvasat valóságosságát
támogatná, több helyen áttér a hosszú i i - s írásmődra (1. pl. 362 és részben
135, 137). Erre a felfogáara elég Gomboczot idézni: "Több ok szól az ellen,
hogy Anonymus d e n tu - jé t összetett szónak tekinthessük. A XL-XII. szá-
zadból a 'pars ima, pes' jelentésű tő , t i l szó tu írására nem tudnék példát
idézni. A tő mint összetételek második tagja rendszerint birt. személyragos
[példák felsorolása], vagy ha nem, az írás jelzi a hosszú ő v. i i hangot, ill. e
hangokat megelőző diphtongust: 1194: a r u c te u (olv. á r u k te ü ) , 1211: K e u r u s

tu u (olv. ke ü r ü s t i l 'kőris-tő') OklSz.; 1214: Sa r tu u , 1226: Asu a n th e u stb.
OklSz. A tu írásmódra az első (kétes) adatot 1211-ben találom: B e s e n e y tu

[...]; kétségtelen adatok: 1240: F yze g tu , 1260: Sy tu a tu OklSz. Eleve valószí-
nűbb tehát, hogya d e n tu végső u-ja a tővégi magánhangzó (ez esetben az
ü) jele, amely Anonymusnál nemcsak a magyar szavak végén van meg, ha-
nem jövevényszavainkhoz is hozzáfüggeszkedik, pl. E c i lb u r g u . Nem érezhette
.a d e n tu elnevezést összetételnek a XIII. sz. krónikása sem, mikor belőle a
D e n t - ic tartománynevet s a d e n tu s 'scyta' szót latinosította" (NyK. XLV,
149-50).

Aki tehát elfogadta a nyelvtörténet tanúságtételét, nem próbálkozott
tovább az összetételi magyarázattal, hanem vagy teljes egészében idegen
nyelvből vezette le a D e n tü szót, vagy csak a kikövetkeztetett D e n - tövet
tekintette jövevényszónak, a tü elemet pedig magyar kicsinyítő képzőnek. -
Németh Gyula 1921-es magyarázatában a név első része a török t e n 'folyó-
víz; Don', második része a török -lii képző, melynek nyelvjárási - d ü alakja is
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létezik. Így szerinte egy besenyőzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA*tendühgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA< tenlű 'doni' szó lehetett a magyar
név forrása (MNy. XVII, 206-7, KCsA. 1, 153-5). Az etimológia ellen Gom-
bocz emel kifogást turkológiai alapon (EtSz.). Nem kevésbé problematikus
Némethnek az a feltevése sem, hogy a török nevet a nyugati magyarokhoz a
bevándorolt török népek (besenyök) közvetítették. Később fel is adja ezt az
álláspontját, és ő lesz a megalapozója a Den 'Don' + -tü (magyar kicsinyítő
képző) felfogásnak (MSFOu. LXVII, 290-5). Hozzá csatlakozik Pais is, az-
zal a módosítással, hogy ha a 'Don' jelentésű alapszóhoz kicsinyítő képző
járult, a név inkább aDonyeere vonatkozhatott, hasonlóan az oroszhoz, ahol
a Donyec a. m. 'Kis-Don' (MNy. XLIV, 63). Ligeti utolsó nagy művében ezt
fogadja el jó megoldásnak, sőt azzal toldja meg az alapgondolatot, hogya
Dentü "az orosz Donyec 'Kis-Don' XII. századi magyar fordítása" (A ma-
gyar nyelv török kapcsolatai a honfoglalás előtt és az Árpád-korban). Bp.,
1986. 172). De ki fordította le a nevet és miért? Ha az etimológia jó -
ami nem zárható ki -, szükségtelen fordítást feltenni, ilyen, természetes
helynevek esetében, nem jellemző az ómagyar korban, legfeljebb párhuza-
mos szemléletrőllehet szó. (Persze Anonymus is "gyártott" neveket, de ebbe
a mentöövbe csak akkor szabad belekapaszkodnunk, ha jobb ötletünk már
nincs.) Ligeti közben elutasítja Gaál László szómagyarázatát, aki oszétból
próbálja levezetni a Dentü-t (MNy. LIll, 33-5). Gaál megoldása azért sem
lehet jó, mert a 'vizek magyarja', 'vizek között magyar'-ként értelmezett
Dentiimogyer szintagma viszonyító eszközei (ragjai) az oszét szóból kerül-
nének ki, ami kizárja a magyar névalkotást (nem is beszélve a jelentéstani,
névtipológiai gondokról). Gaál Györffy érdekes elméletét (mely szerint Den-

< tör. *den 'szilárd', mint Konst.-nál:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA[ ~ á . B a e T o t ] Q O '< p a > .o t 'ua.' a levediai
magyarok, ill. a keleten maradt m. néptöredék nevében; a -tű m. kicsinyítő
képző) cáfolja, de ennek bővebb taglalásáról hely hiánya miatt le kell monda-
nunk. Mondanivalójának summája: "NeMz elképzelni egy török melléknevet
magyar kicsinyítő képzővel. melynek megfelelne egy görög melléknév rossz
vagy - enyhébben szólva - népi es görögséggel." (1. h. 32.)

4. A Dentü = 'Donyec' azonosítás olvasható Kiss Lajos etimológiai
szótárának bővitett kiadásában (FNESz4• - részletezés nélkül), valamint
felbukkan Barthánál is, más elképzelések társaságában (i. m. 135, de fenn-
tartással,l. 139). Magam is helyesnek tartom a fenti denotációs kapcsolatot,
de egy új magyarázati lehetőséggel szeretném gazdagítani az eddigiek sorát.

Tegyük fel, hogya magyarok a keleti szláv Donyec (Donec )-et veszik
át, a honfoglalás előtt. Mivel még nincs meg ekkor a c hang a nyelvünkben,
t~vel helyettesítik, mint anémet « szl. nemec),.Ma rót « szl. moraVLc) stb.
szóban (1. Bárczi, Htőrt '. 111). Ezzel egyidejűleg aszóvég analogikus tővég-
hangzót kap (1. fentebb a Gombocz-idézetet is), tehát a meghonosodáskor
* Donetil formával számolhatunk. Ha hangrendi kiegyenlítődés következikA
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be (1. azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmogyethgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> megyer -magya r változást is), "Denetű alakot ölt a név.
Az is lehet azonban, hogy az első szótag magánhangzója areális hatások
miatt, török vagy iráni népek nyelvi befolyása következtében változik pa-
latálisra (1. Ligeti adattárát a Don e-s változataira: i. m. 172-3). Ez nem
lehetetlen, hiszen az orosz népnevet is török közvetítéssel vettük át ebben
az időben (1. TESz.). A *Denetil-ből aztán további szabályos hangváltozás-
sal (kétnyíltszótagos tendenciával) lesz Ventil. - A vázolt magyarázattal
nem akarom teljesen elvetni a -te il) kicsinyítő képzős megoldást, de kevésbé
tartom valószínűnek; többek között azért, mert e képző a helynevekbenaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- d

hasonulással zöngétlenült variánsaként szokott megjelenni. - Mindenesetre
a teljes név valószínű jelentése 'donyeci magyarok, ill. ezek lakhelye'.

A Donyeccel való azonosítás jól beleillik a Benkő-féle kronológiába is.
Györffyvel egyező számításai alapján a magyarok 830 táján érték el a Dnye-
pert. Ezek szerint reálisan feltehető, hogy a nyolcszázas évek elején a Donyec
vidékén tartózkodtak. Ha hihetünk Anonymusnak, Ügyek és Emes házas-
sága 819-ben volt. Álmos születése tehát 820.körilie tehető, még a donyeci
őshazában, amelyet elődeink néhány évvel később elhagyni kényszerültek.
(A kiköltözésről szóló 7. Gesta-fejezet - amint erre többen rámutattak -
inkább írói kompozíció, mint a történelmi valóság hű rögzítése [1. pl. Szuz-
dal "útbaejtését"], így a benne szereplő 884-es dátum nem hasznosítható.
Hiteles történelmí forrásokból tudjuk, hogy a magyarok ekkor már a Dnyesz-
ter-Prut-AI-Duna térségében tartózkodtak.)A
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A FUNKCIONÁLIS STÍLUSOK SZEMIOTIKÁJÁRÓL

KABÁN ANNAMÁRIA

1. Minthogy a funkcionális stílusokat szövegjelenségként fogom fel, vizs-
gálatukra a legátfogóbb és egyben legalkalmasabb módszernek a szemloti-
kai és az ide számító kommuniációelméleti megközelítés látszik.! Ezekben
a stílusokban ugyanis olyan szabályszerűségek mutatkoznak, amelyek nem
vezethetők vissza csupán a grammatika rendszerére, és amelyek nem vizsgál-
hatók csupán nyelvészeti eszközökkel, mert bennük épp olyan momentumok
játszanak fontos szerepet, mint a kommunikáciős helyzet adta sajátosságok,
egy meghatározott kommunikációs célra irányuló stratégia. Péter Mihály
is úgy látja,2 hogyanyelvtudományban egy olyan fejlődési szakasz kőrvo-

nalai bontakoznak ki, amelyben a nyelv lényegének mélyebb megismerése
éppenséggel a nyelven kívüli tényezőkhöz (mindenekelőtt a társadalomhoz
és pszichikumhoz) fűződő kapcsolatainak további tisztázását igényli, a meg-
előző korszaknál magasabb szinten. A nyelvészeti stilisztika szerinte szerves
részét alkotja annak a szélesebb problémakörnek, amelyet a nyelv funkcio-
nális varianciajának nevezhetünk.

A funkcionális stílusok vizsgálatában mind a műszóhasználat, mind pe-
dig a fogalom lényegének megítélésében igen különbözőek a vélemények.
Maga a műszó sem egyértelműen elfogadott, vannak, akik nyelvnek, nyelve-
zetnek, stílusrétegnek nevezik.

Az irodalmi nyelv belső tagolódása folytán kialakult nyelvi alakula-
toknak stílusbeli változatokként való felfogására már ahgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAxx. század elején
történtek kísérletek, de a nyelvnek mint funkcionáló egésznek stílusokra osz-
tásával (szépírói, tudományos, publicisztikai, hivatalos) elsősorban a prágai
nyelvészeti iskola képviselői, az orosz formalisták, a román szakirodalom-
banpedig Coteanu foglalkozott.f A prágai nyelvészeti iskola képviselői és az
orosz formalisták szerint a funkcionális stílusok az irodalmi nyelv változatai,
amelyeket a társadalom kűlőnbőző tevékenységi szféráiban betöltött funkci-
ójuk kíilőnbőztet meg. Ezeknek a stílusoknak a nyelvi jellegzetességei több
tényezőtől függnek: a közlés céljától, tartalmától, feltételeitöl és formájá-
tól. Az egyes funkcionális stílusok osztályozásában azonban nem törekednek

1 Kabán Annamária, Szövegszemiotikai alapkérdések. Petőfi S. János, Békési Imre
(szerk.), Szemiotikai szövegtan 2. Szeged, 1991.

2 Péter Mihály, Stilisztikai alapfogalmaink tisztázásához. Imre Samu, Szathmári Ist-
ván, Szüts László (szerk.), Jelentéstan és stilisztika. Bp., 1974.

3 Ion Coteanu, Stilisztica functionalá a limbii románe. Buc., 1973.A

304



A FUNKCIONÁLIS STíLUSOK SZEMIOTIKÁJÁRÓL

teljességre, sem egy átfogó szempont kialakítására, Coteanu meghatározása
szerint a funkcionális stílusok a nyelv részrendszerei. Az irodalmi nyelvnek
három stílusát kűlőníti el: a müvészit, a tudományost és a hivatalest.

2. Ha egy általánosabb keretbe próbálom elhelyezni a nyelv stílusait, a
szemiotikai rendszerből kell kiindulnom, és megkeresnem sajátos funkcióit.

A "nyelv mint általános szemiotikai rendszer - nem nyelv" oppozíció-
ban a nyelv alapvető funkciója a közlés.

A "nyelv - más szemiotikai rendszer" oppozíció mindkét tagjának kő-
zős funkciója marad a kőzlő funkció, de emellett a nyelvnek sajátos funkciói
is kialakultak. Jakobson a közlési folyamat minden eleméhez meghatározott
nyelvi funkciót rendelt.f Minden egyes nyelvi közlemény nyelvi megszerkesz-
tettségét az uralkodó funkció szabja meg.

Végül pedig a "nyelv - funkcionális stílus" oppozícióban a funkcionális
stílusoknak a vázolt funkciók mellett vannak sajátos funkciói is, amelyeket a
közlés konkrét társadalmi helyzete határoz meg. Ezért ilyen vonatkozásban
sokkal többet ígér Dell Hymes modellje.!

Ö a következő kérdésekre próbál fényt deríteni egy üzenet vagy iize-
nettípus kapcsán: Ki mondta? Kinek mondta? Milyen szavakat használt?
Mondta-e, avagy írta? Miről beszélt? Hol mondta? Milyen nyelven? A hét
kommunikációs tényezőhöz pedig hét funkciót rendelt.

A közlemény jellegét a funkciók hierarchiája dönti el. Tehát egy nyelvi
közlemény teljes megértése feltételezi bizonyos kommunikációs célra irányuló
stratégia megértését is. Vagyis a kőzlő kompetenciájának nemcsak a gram-
matikailag helyes mondatok képzésére és megértésére kell kiterjednie, hanem
arra is, hogy az illető mondat vagy szöveg megfelelő szituációban került-e
főlhasználásta. Mindebből természetesen következik, hogy a nyelvészeti vizs-
gálatot ki kell egészítenem elsősorban pragmatikai és szövegnyelvészeti szem-
pontokkal. A pragmatikai aspektus érvényesítése nem véletlenül kőtődik a
szövegnyelvészethez, hiszen a kommunikáció szempontjából a legteljesebb
nyelvi egység a közlemény, a szöveg.

A pragmatikai alapsémának megfelelően a meghatározott nyelvszocio-
lógiai és nyelvlélektani szerepben fellépő adót és vevőt, valamint a kőzlés-
helyzetet kell megvizsgálnom. Ezek a tényezők hatnak minden egyes kom-
munikációs aktusra. Eszerint a funkcionális stílusok között az adó, a vevő
és a kommunikációs helyzet által meghatározott fonológiai, grammatikai

4 Roman Jakobson, Concluding Statement: Linguistics and Poetics. Th. A. Sebeok
(szerk.), Style in Language. Cambridge Mass, 1960.

5 Dell Hymes, Etnografia vorbirii. Lillana .Ionescu-Ruxandoiu, Dumitru Chíjoran
(szerk.). Sociolingvistica - Orientari actuale. Buc., 1975.A
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és szemantikai eltérések mutathatók ki. Ezek az eltérések az adott variáns
vonatkozásában nyelvszociológiai normának számítanak. S így egy nyelvsze-
ciológiai variáns nyelvi részrendszernek számít, amelyet egy meghatározott
társadalmi helyzetben használnak. A nyelv tehát ilyen szubkódok rendszere.
Ezek a funkcionális stílusok bizonyos társadalmi viselkedési nermától függ-
nek. Ezt nevezi Fishman szerephelyzetnek. Minden egyes kommunikációs ak-
tus során a beszélők kőzőtt meghatározott viszony, szerep alakul ki," amely
befolyásolja a megnyilatkozást.

Ezeknek a pragmatikai információknak fontos szerepük van az egyes
funkcionális stílusok szempontjából, ugyanis egy megnyilatkozáshoz csak
akkor tudunk denotátumot rendelni, ha tudjuk, hogy a lehetséges (reális,
hitt, tudott, elképzelt) világok melyikéhez és azon belül milyen kontextushoz
tartozik.

llyen értelemben tehát fől kell vázolni a tipikus közléshelyzetet (tu-
dományos, hivatalos, szépírói stb.) meghatározó pragmatikai információkat,
amelyek megszabják a nyelvi rendszerből való válogatást, vagyis az egyes ak-
tualizált nyelvi részrendszerek, a funkcionális stílusok alakulását. Az egyes
stílusok részleges modelljei nagy mértékben kűlőnbőznek egymástól azok-
nak az ismeretelméleti nyelvi elveknek a megválasztásában, amelyek szerint
elrendezik a tényleges világ dolgait, jelenségeit.

Az elmondottakat figyelembe véve a következőképpen foglalnám össze
véleményemet a funkcionális stílusokról: szerintem a funkcionális stílusok a
nyelv aktualizált részrendszerei. A stílus itt meghatározott módon átdol-
gozott nyelvi rendszert jelent. Vagyis mindig a kommunikáció társadalmi
érdeke, a közléshelyzet alakítja a nyelvnek mint rendszernek a főlhaszná-
lását. Közismert hasonlattal élve, ahogy az élővilágban a funkció szüli a
szervezetet, itt is a sajátos kommunikációs cél, a társadalmi funkció ala-
kítja a nyelvhasználatot. "A nyelv nem rendszerében él elsősorban. hanem
használatában" - írja Deme." Természetesen használatában is rendszerként
működik, Hjelmslev8 is fólhívta a figyelmet, hogy a legkisebb részrendszer is
teljes egészet alkot. Minden egyes részrendszer léte csak a többihez viszonyí-
tott sajátos funkciójával igazolható. Konnotatív szemiotikájában főlvázolja

azokat a konnotátorokat, amelyek az egyes részrendszereket jellemzik.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I

6 "specific codes within agiven particular language"; vö. Teun A. van Dijk, Some
Aspects of Text Grammars. A study in Theoretica.l Linguistics and Poetics. The Hague-
Paris, 1972. 123.

7 Deme Lá.szló,Nyelviség és megismerés. TIT FilKözl. X, 25.

8 Louis Hjelmslev: Preliminarii la o teorie a limbii. Buc., 1967. 27i.A
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3. A szemiotikai, kommunikációelméleti megközelítésből természetsze-
rűen következik, hogy a funkcionális stílusok szemiotikai szövegelméleti
szempontból vizsgálhatók a legjobban, hiszen a közlés szempontjából a sző-

veg a teljes egység, s a stílus ennek egyik alkotó eleme (szintje, rétege).
Az újabb szövegelméletekből világosan kiderül, hogy a stílus jellegze-

tesen szövegsajátosság: stílusa csak a szövegnek van. Igaza van Sandersnek
abban, hogy "nem lehet stílusról beszélni addig, amig el nem érünk a sző-
vegszinthez" .9

Aszövegnél és a neki megfelelő stílusnál magasabb szint a szövegfelet-
tiség. A funkcionális stílusok ugyanis konkrét közleményekből, szövegekből
elvonatkoztatott, általánosított szövegfeletti kategóriák, és így a nekik meg-
felelő stilisztikai kategória a közleménytípusok stílusa, amely a stilisztikai
jellemzésnek nevezhető stilisztikai ág kutatási tárgya.lO

Minden szövegnek vannak tipikus vonásai, hiszen bármilyen nyelvi kőz-

lés csak akkor válik érthetővé, ha a megnyilatkozó egyén alkalmazkodik a
kommunikációnak társadalmilag kialakított tipikus formáihoz és módjaihoz.
Mind a szóbeli, mind az írásbeli közlésnek minden nép körében hagyomá-
nyos formai, módozatai alakultak ki. Minden szövegfajtának pedig megvan
a sajátos struktúrája, ezt nevezi Balázs János szuperstruktúrának, amely
elvontabb szint, mint a szöveg makrostruktúrája.H

A szövegek típusokba sorolása nem új. Föllelhető az irodalom hagyomá-
nyos műfajfelosztásában, de megtalálható Hjelmslev Prolegomenájában is.
Hjelmslev hívja fel a figyelmet a szöveg szemiotikai összetettségére. Bevezeti
a konnotatív aspektust. Így a nyelv nem marad egyszerűen külsőleges kom-
munikációs eszköz, hanem jelölő funkcióját olyan viszonylatok hálózatában
fejti ki, amelynek forrása és terméke is egyben az ember és társadalom, a
természet és a kultúra.

Brauer szövegnyelvészeti munkájában, amely szemiotikai s ezen belül
pragmatikai alapvetésű, eljut egy ilyen szövegtipológláig.P A tárgyalási, ér-
tekezési módok osztályozási szempontjai egyrészt a jelzési módok, másrészt
a jelzési célok.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9 Willy Sanders, Linguistische Stieltheorie: Göttingen, 1973. 79.

10 Szabó Zoltán, A stilisztikai elemzés az újabb szövegeiméletek megvilágításában.
MNy. LXX, 315.

II Balázs János, A szöveg. Bp., 1985.

12 Dieter Brauer, Einführung in die pragmatische Texttheorie. München, 1974.
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Jelzési túlnyomóan túlnyomóan túlnyomóan túlnyomóan
módok Jelzési informatív értékelő mozgósító rendszeres

célok főlhaszná- főlhaszná- főlhaszná- (szisztemati-
lás lás lás kus)

főlhasználás

túlnyomóan je- tudományos fiktív jogi kozmológiai
lőlő (megneve- tárgyalási tárgyalási tárgyalási tárgyalási
ző) módozat mód mód mód mód

túlnyomóan mitoszt poétikai erkölcsi kritikai
értékelő kifejező tárgyalási tárgyalási tárgyalási
módozat tárgyalási mód mód mód

mód
túlnyomóan technikai politikai vallási propagan-
előíró, kon- (műszaki) tárgyalási tárgyalási disztikus
vencionális tárgyalási mód mód tárgyalási
módozat mód mód
túlnyomóan logikai-ma- retorikai grammati- metafizikai
formatív tematikai tárgyalási kai tár- tárgyalási
módozat tárgyalási mód gyalási mód

mód mód

Igen jelentős Schmidt szövegtipológiája isY Szerinte a diszkurzusok az
őssztársadalmi kommunikációs rendszer részrendszerei (például a tudomá-
nyos diszkurzustípus). Schmidt a szöveget mint alkotási folyamatot fogja fől,
s ehhez egy szövegelőállítási modellt állít fel. Ebből következően a szövegtí-
pusok pragmatikai jellegűek is. Így van mindennapi, tudományos, szépiro-
dalmi stb. diszkurzustípuS. Továbbá vannak beszédtípusok, amelyek kom-
munikációs cselekvésbeli partnerek közötti viszonyt feltételeznek.

Breuer és Schmidt szövegtipológiájából azonban hiányzik az átfogó sze-
miotikai szempont. Ezért sokkal tőbbet nyújtanak a londoni iskola szöveg-
tipológiái, amelyek nek mintegy szintézisét adja LUX.14 Ö ugyan nem te-
kinti szemiotikainak ezt a szövegtipológiát, de a nála fellelhető hármasség
azonosítható a pragmatikával, szemantikával és szintaktikával, és amihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkű-

lönösen jelentős, számol a stílussal is. Lux a kontextus sajátosságai révén
létrejövő szövegtípusokat vizsgálja, tehát a szövegtípus és a pragmatikai

13 Siegfrid J. Schmidt, Texttheorie. Probleme einer Linguistik der sprachichen Kom-
munika.tion. München, 1973.

14 Friedemann Lux, Text. Situation. Textsorte. Tübingen, 1981.A
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tényezők közötti viszonyt próbálja feltárni. Ehhez fölhasználja a londoni is-
kola regiszternyelvészetét, amely szerint a regiszter nem más, mint a sajátos
kiilső körülmények által meghatározott szövegtípus. Lux aszövegtípusokat
helyzeti egységeknek tekinti, mivel különböző helyzetek (pl. iskolai oktatás,
vendégségben való részvétel, tudományos közlemény stb.) határozzák meg.

Az egyes szövegtípusok szerinte három tényező szerint különíthetők el:
1. a "field", a valóságra való vonatkozás (pl. reális, fiktív), 2. a személyek
közötti viszony (pl. meggyőzni, hatni akaró, érvelő, bizalmas, udvarias), 3.
a forma (pl. előadói, felolvasói, értekezés, levél stb.).

A nyelvi megnyilatkozás valójában nem más, mint egy viselkedési po-
tenciál kódolása egy jelentéspotenciálba. A viselkedési potenciált nemcsak
nyelvileg lehet realizálni, hanem más úton is, ezek részei egy átfogóbb visel-
kedési stratégiának.

Az első, a tartalom, a téma a közlő tudásanyagára vonatkozik: a nyelv
valamiről szól. A második, az interperszonális tényező a közlésben résztvevők
viszonyát fejezi ki. A szövegkomponens pedig a közlő szövegalkotó képessé-
gét jelenti. Lux ezt a hármasságot a maga sajátos (részben szükítő) felfogása
alapján továbbépíti. Abból indul ki, hogy a nyelv társadalmi kentextusa
a következőképpen strukturálódik: a tudáskeret, a társadalmi funkciók, a
mód. Ahhoz tehát, hogyaközléshelyzet szemiotikáját leírjuk, a tudáskeret,
a társadalmi funkciók és a mód kategóriáit használhat juk.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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KÖZLÉSHELYZETTÍPUS

társadalmi kontextus

tudáskeret társadalmi funkció mód

FUNKClON ÁLlS STÍLUS

I fogalmi I interperszonális I szőveg I

SZÖVEG

CSELEKVÉS

GONDOLKODÁS

KÜLSŐ MEGJELENÍTÉS

A tudáskeret társadalmi cselekvés valamilyen irányított konfiguráció-
ban, amelyben a szöveg részt vesz. Szüken értelmezve a tudáskeret egysze-
rűen csak a tárgykör: Az, hogy miről beszélünk, általában csak részkérdése
annak, hogy mit cselekszünk, amelyben persze a nyelv is részt vesz. A tár-
sadalmi funkció valójában a szerepstruktúrát jelzi. A közléshelyzetet meg-
határozó harmadik tényező, a forma az, ahogyan a közlést megszervezzük.

309



KABÁN ANNAMÁRIA

'4. A szövegtípusokat tehát csak a nyelven kívüli, pragmatikai tényezők
és a belső nyelvi ismérvek figyelembevételével jellemezhetjük. Ilyen érte-
lemben az egyes funkcionális stílusok vizsgálatakor el kell különítenünk a
pragmatikai és szintaktikai vizsgálatot, hiszen csak így tudunk teljes képet
alkotni róluk.

Egy másik tanulmányomban erre teszek majd kísérletet.A

310



TÖRÖK JÖVEVÉNYSZAVAINKhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
" ,

JELENTESV ALTOZASAIHOZ

KAKUK ZSUZSA

Rövidke dolgozatomban a "török" jelzőt - a köznyelvi használatnak
megfelelően - oszmán-török értelemben alkalmazom, vagyis a török hódolt-
ság alatt nyelvünkbe került török jövevényszavak jelentésváJ.tozásait tárgya-
lom.

A hódoltság másfél évszázada alatt elsősorban török katonai és kőzi-
gazgatási fogalmak kerültek nyelvünkbe. Ahódoltság megszűnte után ezek
nagy része természetesen kihalt, más része azonban már a hódoltság ideje
alatt annyira meggyökeresedett, hogy túlélte azt, de szükségszerűen jelen-
tésmódosuláson ment keresztül. Ugyanez a másik oldalról nézve: csak azon
katonai és közigazgatási fogalmak elnevezései tudtak megmaradni, amelyek
az új történelmi helyzetben új jelentést art alommal is telítődtek. (Nem ve-
szem most figyelembe a történettudomány és a korra vonatkozó irodalmi
művek megfelelő szakszavait, kizárólag a mai nyelvben - köznyelvben és
nyelvjárásokban - élő szavakkal foglalkozom.) A mindennapi élethez kő-
zelebb álló kifejezések - mint pl. kelme-, ruha- és ételnevek - viszonylag
nagyobb számban maradtak meg, de kisebb-nagyobb mértékben ezek jelen-
tése is módusult. -

Három évszázad alatt maguk a tárgyak és fogalmak is átmennek bizo-
nyos változáson, elnevezéseik természetesen ezt tükrözik, s alapjelentéseik
mellé másodiagos jelentések is kialakulhatnak.

Lényegében a török korival azonos jelentésben használjuk ma is pl. azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

dandá r , dohány, kávé, papucs szavakat. Az alapjelentés mellett azonban
mindegyiknek kialakult másodiagos jelentése is. A 'katonai hátvéd, tarta-
lékhad' ~ 'derékhad' jelentésű dandá r a munka dandá r ja kifejezésben a
munka legnagyobb részét, a dohány az argób an pénzt, a kávé a kávéda rá ló

összetételben régimódi kis gőzmozdonyt, a papucs a papucsfér j kifejezésben
az asszony uralta férfit, a zseb származékai közül a zsebes zsebtolvajt
jelöl, a kizsebel, bezsebel pedig 'meglop, jogtalanul eltulajdonít' jelentéssei
bír. A csa rdak > csá rda eredetileg katonai őrtornyot, bástyát jelentett,
a mai köznyelvben pusztai vendéglőt, a nyelvjárásokban pedig különféle
építményeket, mint szín, eresz, bódé, gyékénysátor, kukoricagóré (ez utób-
biak kialakulásában újabb kori szerbhorvátból való átvételek is szerepet
játszottak). A kazánban eredetileg az ágyúgolyó előállításához szükséges
salétromot főzték, csak később lett belőle békésebb célokat szolgáló üst,
fémtartály, a nyelvjárásokban speciális pálinkafőző üst. A ka ftán eredetilegA
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török díszruha volt, a szultáni és nagyvezíri fogadásokon ebbe öltöztették

a követeket, ajándékul adták vagy küldték, a magyar háztartásokban pe-
dig dolmányt, terítőt, paplanhuzatot szabtak belőle. Ma a keleti népek bő
(fekete) kabátját jelöli.

Megmaradt szavaink nagy részében ennéllényegbevágóbb jelentésmó-
dosulások is végbementek. A jelentés változások szokásos formáinak (jelen-
tésbővülés, -szűkiilés, tapadás, érintkezésen és hasonlóságon alapuló névát-

vitel) bemutatását mellőzve, a következőkben elsősorban aszóhangulati vál-
tozásokra szeretnék példákat nyújtani.

Első pillantásra is látható, hogy török jövevényszavaink jelentésfejlő-
désének főiránya a pejoráció. Ez történelmileg teljesen indokolt, hiszen a
török katona, közigazgatási személy, feliigyelő vagy adóbehajtó eredendően

rosszat jelentett a magyar nép számára, fennmaradt elnevezéseikben is en-
nek kell tíikrőződnie, illetőleg, ha eredetileg érzelmileg közömbös volt is a

szó, jelentéstartalma ilyen irányba alakult. Lássunk néhány példát.
Török katonafajtak elnevezéseinek pejorációja mutatkozik a követ ke-

zőkben:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbesli, beslia 'könnyű fegyverzetű török lovaskatona'hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA---+ 'rablóvezér';
ha ramia 'egy fajta török gyalogos katona' ---+ 'fegyveres útonálló, rabló' ---+

'gonosz, rossz ember'; janicsá r 'egy fajta török gyalogos katona' ---+ 'saját
népe elnyomóit kiszolgáló személy, szolgalelkű áruló'; marta lóc 'főleg ke-
resztényekből szervezett török zsoldos lovas katona' ---+ 'fosztogató katona'
---+ 'útonálló, rabló'; szamhor(a ) 'török katonai kisegítő csapat tagja, pl.

utász, szekeres' ---+ 'katonai közmunkát végző' ---+ 'napszámos, csavargó'.
Mindezek a szavak - abesli és sza rahor alak kivételével - déli szláv kőz-
vetítésűek.

Törők közigazgatási fogalmak pejorációja: basa 'törők tarományi

kormányzó' ---+ 'zsarnok'; basapora szt 'cselédeivel basáskodó gazdag pa-

raszt'; basá skodik 'hatalmaskodik'; ha rács 'a nem mohamedánokra kivetett
adó' ---+ 'hadisarc; rablással szerzett zsákmány' ---+ 'maga a rablás, ill. a

zsákmány kiárusítása'; ha rácsol 'harács adót szed' ---+ 'háborúban rabol'
---+ 'rabol, zsákmányol' ---+ 'erőszakosan, mások rovására megszerez, gyűjt';

kaszab 'mészáros' > kaszabol 'mészárol, öldös, gyilkol'; mazur 'tisztességétől
megfosztott <törők tisztségviselő>' ---+ 'bujdosó, hontalan szökevény' ---+

'szegény, koldus; nehéz, piszkos munkát végző ember'; mazur munka 'nehéz,

piszkos munka'; za im 'birtokkal fizetett törők földesúr' ---+ 'vagyont gyűjtő,

kapzsi, gazdag <ember>; kövér, vaskos <ember>'.
Mohamedán vallási fogalmak pejorációja: gyaur · 'nem mohamedán'

---+ 'hitetlen' ---+ 'hitetlen disznó, hitetlen kutya'; hodzsa 'mohamedán

pap, tanító' ---+ 'szemfényvesztő; mohó, kapzsi; nagyszájú, lármás'; hodzsá l

'lármázik, papol'; potur 'mohamedán hitre frissen áttért személy' ---+ 'csa-
vargó; bohóc';A
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A pejoráció szelídebb formájának tekinthető a gúnyos színezetűvé válás.

ilyenek pl.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcsir iz 'cipészek ragasztószere'hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA--t cipészek gúnyneve; csir izes

cipészek, csizmadiák gúnyneve: esitizes kezű 'tolvaj'; csir izel 'lop'; csuha
'sűríi szővésű posztóból készült <katonai> köpeny' --t 'szerzetesi ruha'ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

> csuhá s szerzetesek, papok gúnyneve: fr ingia 'finom (eredetileg: európai)

acélból készült <szablya, kard>' --t 'rozsdás, ócska (dísz) kard' (déli szláv
közvetítésű szó); maszlag 'a burgonya rokonságába tartozó mérges növény'
--t 'méreg, mérgezett étel; mámort és dühöt okozó ital': átvitt értelemben
'nagyhangú, hazug ámítás'; maszlagol 'félrevezet, becsap'.

A pejorációval ellenkező irányú ameliorációs folyamat bizonyos állomá-

sai a tréfás színezetűvé vagy kedveskedővé, bizalmaskodóvá, népiessé válás.
Tréfás hangulatú pl. a dervis 'mohamedán kolduló szerzetes' az üvöltö der -

vis 'hangoskodó, kiabáló személy', a mufti 'mohamedán jogtudós' a főmufti
kifejezésben, a tepsi a vén tepsi 'vénasszony' és tepsiszá jú 'nagyszájú' ki-
fejezésben. Népies és tréfás színezetű a findzsa 'finom mívű kávéscsésze' a

nyj. 'bögre' jelentésben, népies, tréfás és bizalmaskodó az eredetileg hosszú-

nyakú korsót jelentő ibr ik 'éjjeli edény' jelentésben. Népies hiedelmen alapul
a Mohamed próféta nevéből alakult mahomet <ember> 'ormótlan, nagy-

testű, esetlen <ember>' kifejezés. Bölcs kádi és jóindulatú, nagyhasú török
ba sa csak a török kort megszépítő mesékben, elbeszélésekben és a gyermek-
nyelvben fordul elő.

Valóságos ameliorizációnak tekinthetjük viszont két török katonafajta
és két ruhanév jelentésének alakulását. A deli 'egy fajta török lovaskatona'
(+--- 'őrült, vakmerő') másodlagos jelentése melléknévként 'bátor, hős' --t

'délceg' --t 'ékes, szép', főnévként szlávos delia majd da lia alakban 'bátor

harcos, hős vitéz', ill. 'délceg férfi', a belőle képzett da liá s mn. 'karcsú, ma-
gas, aranyos termetű fiatal férfi'. Hasonló, bár nem ennyire színes az ere-

detileg a török hajókon szolgáló katonát jelentő levent, szlávos alakjában
levente szó alakulása, amely régebben ugyancsak hőst, vitézt, daliás har-

cost jelölt. - Két török ruhadarab, a dolmány és ka lpag jellegzetes magyar
ruhadarabbá lett, évszázadokon viselték mind a katonai öltözetben, mind az

ünnepi öltözetben, az ún. diszmagyarban. de a népi-paraszti öltözködésben
is. Az elmúlt századokban mindkettő szinte népi-nemzeti jelképpé alakult.

Végezetül egy kombinált jelentésváltozást szeretnék bemutatni, amely-

ben három török kori szavunk jelentésváltozás-sorozata kapcsolódik egy-
másba. Ezek: pa jtá s, pa jkos és pa jzán.

Első pillantásra úgy tűnik, hogy e három szó közös eleme az első szótag-
beli pa j szó, de ez csak látszatra van így. A szó alapeleme három kűlőnbőző
perzsa eredetű török szó, a második elem pedig éppen kűlőnbőző, mert az

egyikben török képző, a másikban magyar képző, a harmadikban pedig per-
zsa képző található.A
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Kezdjük azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApa jtá s szóval, mert ez a legvilágosabb. Etimológiáján sokat
vitatkoztak, legelfogadhatóbb az a felfogás, hogy a perzsa eredetű pay 'rész,
részesedés' szóhoz járult a török -da§, -ta§ társnévképző, s az így kiala-
kult török payda§, payta§ 'részes, társ' szó került a magyarba. A régiségben
gyakori pa jtá rs alakváltozatban a m. tá r s szó utólagos beleértelmezése mu-
tatkozik. Jelentése is világos; a mai 'barát, cimbora' jelentés kedveskedö,
bensöséges hangulatú.

Nem problematikus a pa jzán etimológiája sem, legfeljebb megdöbbentö
az eredeti 'gályarab' jelentés. Ez a szó a perzsa eredetű török payzen

'gályarab' átvétele. A perzsa szó a pay 'láb' és zen 'megkötött' igenév
összekapcsolása, eredeti jelentése tehát: "lába megkötött". A török és ma-
gyar szó egybevetése mind alakilág mind jelentéstanilag kifogástalan. De
igencsak magyarázatra szorul a szó mai jelentése. E mai jelentés kiinduló-
pontját megtaláljuk a 17. századi forrásokban, ahol a szónak a 'gályarab'
jelentés mellett van egy másik jelentése is: 'kocsi mellett szabadon futó <ló>,
idomítatlan, betöretlen <ló>'. Ebből a jelentésböl kiindulva nehézség nélkül
eljuthatunk a mai jelentéshez, csak a 'szabadon futó, idomítatlan, betöret-
len' jelzőt, nem lóra, hanem emberre kell alkalmaznunk. Így érthetővé válik
a pa jzán szó későbbi 'gyors, fürge, vakmerő, hetyke', majd 'csíntalan, paj-
kos', ill. 'könnyelmű, léha, szabados; illetlen' jelentése. A kérdés az, hogy
honnét van ennek a szónak, amely a perzsában, a török ben , a magyarban
és a balkáni nyelvekben egyértelműen <megkötözött> gályarabot jelentett
'szabadon futó, betöretlen <ló>' jelentése. Erre a kérdésre a harmadik szó-
nak, a pa jkosnak a vizsgálata ad magyarázatot.

Az eddig ismeretlen eredetűnek tartott pa jkos szó - úgy vélem -
szintén török kori átvétel. Alapszava a perzsa eredetű payk, peyk, amely a
szultán vagy más magas rangú személy kivonulásakor , ceremóniákon vagy
sétáláskor a szultán lova mellett futó, díszes, aranyozott övű ruhába öl-
töztetett, kezükben kis aranyozott bárdot vagy lándzsát tartó apródokat
jelölt, akik olykor még apró csengőkkel is fel voltak szerelve. Feladatuk a
ceremónia fényének emelése volt. Ugyanígy nevezték a szultáni hírvivőket,
fullajtárokat, futárokat; testőröket.

Ez a török szó ezidáig mindössze két forrásunkból van kimutatva
(1660-70 és 1687), de nem tartom kizártnak, hogy pa jtá s szavunk pa jktá rs

alakváltozatában is ez a szó rejtőzködik. Ez a pa jk szó a magyarban -8

képzővel bővült. Ez a jelenség általánosan ismert szláv eredetű foglal-
kozásneveinknél (vö. pl. mészá ros), de oszmán-török eredetű szavainknal
is kimutatható: pl. m. tabakos 'cserzővarga' <törők ta bak 'ua.', m. R ha -

ma los 'teherhordó, hordár' <török hama l 'ua.'. Ilyen -s képzővel bővült
mámoros szavunk is, amelynek török előzménye mamür }mámoros'.A
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Ennek azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApa jkos szónak már a régiségben van 'féktelen, zabolátlan' je-
lentése, amely nemcsak lóra, hanem emberre, sőt táncra is vonatkozhat, és
alapja lehetett a régebbi és mai 'erkölcsileg kifogásolható magatartású, si-
kamlós, pajzán stb.' jelentésnek. Ez a pa jkos szó alakította aztán a hasonló
hangzású pa jzán szó jelentését. Így lett a két szó nemcsak alakjában, hanem
jelentésében is hasonlóvá.

Ma mindhárom szónak van bizonyos kedveskedő, bizalmaskodó színe-
zete. Mindez arra mutat, hogy e három szó jelentése egymással való köl-
csőnhatásban alakult.A
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ADALÉKOK NÉHÁNY IGEKÖTÖ TÖRTÉNETÉHEZzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. 1987-ben jelent meg két kötetben egy tanulmánygyüjtemény Szabó T.
Attila 80. és Jakó Zsigmond 70. születésnapjára (Forschungen über Sieben-
bürgen und Seine Nachbarn. Festschrift für Attila T. Szabó und Zsigmond
Jakó 1-11. Herausgegeben von Kálmán Benda, Thomas von Bogyay, Horst
Glassl, Zsolt K. Lengyel. Dr. Dr. Rudolf Trofenik, München 1987).

Ennek elsö kötetében olvasható "Zur Geschichte einigen ungarischen
Práfixe" c. kis cikkem. Mivel az emlí tett emlékkönyvben összesen három
nyelvészeti tanulmány kapott helyet, a könyv ára rendkívül magas, ezért
hazánkban szinte csak a könyvtárak vették meg. Így a magyar nyelvtörténet
művelői közül kevesen és későn jutottak hozzá.

Ezért emlí tett írásom magyar változatával (nem magyarra való vissza-
fordításával) tisztelgek az ünnepeltnek.

2. Számos európai nyelvben találhatók igekötők. Egyes nyelvekben le-
hetnek elválók, másokban elválaszthatatlanul, szervesen kapcsolódnak az
igéhez, annak jelentését módosítják vagy teljesen új jelentést kap az igébe
beolvadó igekötő. Az indoeurópai nyelvek szinte mindegyikében megtalá1-
hatók: a görögben, a latinban valamint az újlatin és szláv nyelvekben. E
nyelvekben az igekötők kiilőnbőző szabályokkal és elevenséggel fordulnak
elő rendszerint lativusi jelentésü prepozíciókból (előljárókból) alakultak ki.

A finnugor nyelvek kőzíil csak az ugor nyelvekben (magyar, vogul, oszt-
ják) és az észt ben fejlődtek ki teljesen a ma is eleven igekötőrendszerek.
Hogy miért nem voltak meg az uráli alapnyelvben a igekötők, azt talán
az is okozta, hogy hiányzott az alapnyelvben a prepozíció szófaja, Az ugor
korban azért már számolhatunk igekötők meglétével, hiszen mindegyik ugor
nyelvben azonos módon használják őket, több igekötőnk pedig finnugor tövü
mint azZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe l - , k i - ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá t-, Az ugor és az észt igekötőrendszer azonban egymástól
függetlenül fejlődött. Így tehát nehéz volna igazolni, hogy a magyar ige-
kötőrendszer szláv vagy német hatás eredménye volna. A szláv nyelvekben
az igekötő nem válhat el. A németben elválhat ugyan, de nem kerülhet az
igekötő és az ige közé valamilyen segédszó, mint a magyarban: megmond,
mondd meg!, meg ne mondd!, meg aka r ja mondani. A németben van el nem
váló igekötő: ich beginne, er beginnt nicht, er will beginnen.; elváló igekötő
zuqeben, ich gebe zu, gib nicht zu! Ha spontán fejlődés is hozta létre egyes
finnugor nyelvekben az igekötő szófaját, az észtben és a magyarban lehet-
séges, hogy egyes igekötős igék tükörfordításként kerültek a finnugor nyel-
vekbe, például leigáz < német tmter jochen, beldt < einsehen. A környezőA
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nyelvekből ugyanis nemcsak szavakat, hanem kifejezéseket is átvettünk. 1.
még észtzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAldbi r iindama , német durchwandern, észt üle va lgustama , német
über lichten stb.

Az igekötő már első nyelvemlékeinkben felbukkan, de használatuk csak
a kódexek korában terebélyesedik ki (Bárczi-Benkő-Berrár MNyT 397,
Benkő Árp. 264). Az igekötő számos változáson, rövidülésen ment át mai
alakjáig. Pl. -t-belii (főnév), beleű belé) lativusz ragos főnév Belé> bé""be.

Minden magyar igekötő lativusz-ragos volt eredetileg, akárcsak az obi-
ugor nyelvekben és az észtben. A magyar igekőtők töve mind finnugor ere-
detű, néhány ismeretlen vagy vitatott, de jövevényszó nem akad köztük.
Irányjelző funkciójuk is gyakran megmarad, de elvontabb jelentést is kap-
hatnak. Legtöbbször a befejezettséget (is) jelölik. Jelentéssűrítésre is alkal-
masak, mint elva rázsol (varázslattal láthatatlanná tesz), elkönyörőg (kö-
nyörgéssel megszerez ) vö. Soltész 59, 64. Az igekötő teljes jelentésváltozást
is okozhat: jegyez-eljegyez, kővet-elkővet, dől-bedől, (be- leomlik, újabban:
jóhiszeműen elhisz csalárd vagy beugrató beszédet), ha jt-felha jt (1. egy haj-
tásra megiszik valamit, 2. nagy utánjárással megszerez.)

3. A magyar igekötőkre vonatkozó nagyobb tanulmányok közül Sol-
tész Katalin könyvét kell említenem (Ősi magyar igekötők Bp. 1959), bár
ő az igekötők történetével csak futólag foglalkozik, és csak a leggyakrab-
ban előforduló (meg-, el-, be-, ki-, fel-, le- névutókat tárgyalja igen alaposan
könyvében. Rövid, de rendkívül fontos megállapítások találhatók B. Ger-
gely Piroska Magyar történeti nyelvtan című kolozsvári egyetemi jegyzeté-
ben (Cluj-Napoca 1976. 74-77. 1.) Ebben röviden vázolja az igekötők szó-

faji és alaki változásait a Halotti Beszédtől napjainkig. A magyar igekötők
történetéről a legújabb kismonográfía: Mátai Mária, Igenévrendszerünk tör-
ténetéből c. műve (MNyTK 187. sz. Budapest, 1989).

A Szabó T. Attilától gyűjtött és szerkesztett (A második kőtettől szer-
kesztő munkatársakkal együtt) Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár (a továb-
biakban Tár) a magyar igekötők történetéhez is kimeríthetetlenül fontos
forrás. Ebben a 16. századtól a 20. századig terjedő erdélyi forrásokban
található névutók alaki és jelentésmódosító változásai szinte évtizedről év-
tizedre követhetők. Az alábbiakban csak az agyon-, a lá -, és az á lta l""á ta l-

igekötők változataira említek példákat a Tár-ból. A Régi Magyar Glosszári-
umot (RMG), Jókai Kódexet (Balázs és Jakab-Kiss) és a TESz. adatait is
figyelemmel kísértem.

4. Igekötőrendszerünk egyik legfiatalabb tagja az agyon-o 1. halálra,
2. eltúlozva, túlságosan (MÉK). Az agy szó finnugor eredetű. Régebbi jelen-
tése pl. 1405, 'koponya, fej', 1628-tól kezdve vannak adataink az 'agyvelő,A
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ész' jelentésre is. AzzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAagyon 'fejre, fejbe'. 1558 után még csak az út és ro-
konértelmü igékhez járulhat határozóként vagy igekötőként. Mivel azonban
a fejbeütés gyakran halálos kimenetelű volt, az eredeti jelentés visszaszorult
és az igekőtős ige főképpen 'öl, gyilkol' jelentést vett fől. A XVIII. század
óta azonban már csak igekötőnek tekinthetjük, és azóta átvitt értelemben
(túlságosan, nagyon) is használjuk (TESz. agyon c. a.).

Nincs meg igekötőként sem a Jókai kódexban, sem a Régi Magyar
Glosszáriumban. A Tárbanaz agyon út, agyon ver stb. csak annyit jelent,
hogy 'fejbe ver', a 16. századi adatokban. Gyakran a sértett maga mondja
el a bíróságon, hogy agyon útötték, tehát élve maradt. Egy másik példában
egy hullát "ütöttek agyon". Néhány példa a Tárból: 1590: ha oda nem bwht

volna (a hordó mögé) ha t agion hagitotta volna Istwan Kowachnet. Itt és
néhány következő példában végződhetett az ütés halállal is: 1776: agyonlő,

1818: agyonőnt, agyonsujt, de 1597: S.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ . az megh holt ember t is agion suita

az chiakannya l. 1570: B. S. az vton Egy Botta l vgy vteotte volt agyon, hogy

most is megh lacchyk az helye. 1592: T. P . az fogoly Bachy Thot Istwant egi

botta l agionewte ... a z sebes legien westegh ewl wa la egi padon. 1633: egyk

legeni agion üte az szabljaua l hogy ugian megh cza ttana a fejemen ugy [uiek

ky és tolva jt kia ltek. A mondatok egy részében nem derül ki, vajon az agyon-

csapá s halálos kimenetelű volt-e vagy nem, a többinél a szövegből kiderül a
pontos jelentés.

A mai magyarban (MÉK) az igétől függ, vajon az agyon- jelentése 'ha-
lálosan' vagy 'túlságosan'-e. Az előbbire példák: agyongázol, -kinoz-, -lő-,

-nuom-, - r u q - , -sujt-, -szor ii-, Az utóbbira példák: -á zik, -beszél, -cicomáz,

-dicsér ; -ha llga t.

5. Az a lá - gyakori névutó a magyarban. Mint igekötő először 1307-ben
bukkan fől egy helységnévben (TESz.): Alaya rou: (egy örvény). A Jókai-kó-
dexben csak egyetlen példa van rá: Ez a la yr t (Balázs 111. O. 12. sor). A
latin eredeti alapján nem a mai 'aláir' a jelentése, hanem 'leír'. Az RMG-ben
a következő igék találhatók alá-igekötővel: 1486: -horga t 'lelóg', 1520 -uet

'ledob', 1560: cseppeg, -függ 'lelóg', -ha jol, 1577: -hoz , 1595: ír 'leír'. Amint
látjuk, a korai példákban az a lá - megfelelője a m<1Ínyelvhasználatban a le-

igekötő.
A Tár-ban az a lá -igekötő 58 igéhez (nomen verbáléhoz és igenévhez)

járulhat. Mivel a Tár csak a Házsongá rd címszóig jelent meg, nem hason-
lítható össze az a lá - igekötő a le- adataival. Az a lá> le- névutóváltás a
18-19. században történhetett. A MÉK 45 a lá -igekötős igét közöl. Ez ki-
sebb, mint a Tár-ban előfordulók száma, de a legtöbbször még stílusértéket
is közöl ~ MÉK: régies, irodalmi, ritka, szaknyelvi. Ugyanez a szótár 11 olyan
párhuzamot kőzől, amelynek más-más jelentése van az a lá - és a le- igekötős
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szónak. Más azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlehúz és a láhúz, leta r t és a lá ta r t ; leá s és a lá á s, a lá ír és leír .

Az a lá - gyakoribb a nyelvjárásokban, mint a köznyelvben, ahol a le- számos
ige elől kiszorította.

6. Az á lta l-eá ta l egy finnugor mutató névmás ragos alakjából keletke-
zett (MSzFE á lta l c. alatt), majd névutó lett belőle, végül igekötő is. Az
igekötő hangteste altalában addig kopik, ameddig egy szótagig sorvad. A
névutók többsége azonban két szótagú marad, de egy szótagra is redukálód-
hat (a folyón át). Nyelvjárásokban gyakran az igekötő is két tagú: á ta l",á tu

alakban.
A szó először jelzőként fordul elő egy dülőnévben 1248-ból. Ma inkább

eszközhatározói névutóként használják. Igekötőként régies, nyelvjárásias, a
köznyelvben elavult (TESz).

Az á t- igekötő jóval később, 1519-ben pukkan fől a lth alakban. Ez az á l-
ta l ",á ta l-nak képzőtien alakja. Aszóvégi -1 nélküli alak a 18. század vége felé
keletkezhetett. Most van egy 'keresztül' jelentésű igekötő, névutóként pedig
térre és időre vonatkozik, mint a folyón á t illetve egy nyá ron á t (TESz).

Az igekötői á lta l (á ta l",á lta l) a Jókai-kódexben fordul elő először a
megy, vet és visz igék előtt (Jakab-Kiss). A RMG-ban a következő igék előtt
találhat juk: 1456: folyik, -megy, 1470: -üt, 1550: -ír , 1577: -ér t (megért), -
ha t, -lá t, -néz, -úszik, 1590:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- h id a l , -mehei , 1595: -gázol, -kel,

A Tár adatai igen nagy számúak, mintegy száz példát találhat'unk.
Ma már mindegyikben - ahol az igekötőzés használatos, á t alakban ír-
nánk. Ez az időtartam nagyon tanulságos: az á lta l",á ta l igekötő-alak a XVI-
XVII. században található, de még a XIX. században sem ritka. Az adatok
egyharmada a XIX. század első feléből való. E század második feléből csak
három példára akadunk, a többi adat á t igekötős.

Az erdélyi szó köznyelvi jelentését a szótár szerzője rendszerint á t ige-
kőtős alak ban adja meg. 9 adat ban a keresztül igekötőt használja. Számos
- általában elavult - szóban, szókapcsolatban más igekötőt használ: á l-

ta lcserél 'elcserél', áZta lér t 'megért', á lta lker tel 'hozzákerít' (föld területet),
á lta l-kötő-fa 'összekötő gerenda', á lta llá l 'belát' (einsehen), á tmasérol 'vé-
gigsöpör', közbeölt 'közbeszól beleszól', á lta lkereszt 'elrekeszt', á lta lül lle-
átül', á lta lszá llítá si díj 'örökösödési illeték'.

Az á t- igekötő ebben az alakban a Tár XIX. századi adataiban fordul
csak elő. 1859: á tad, 1852: á tbocsá tta tá s, 1878: á tír , 1849: á tküld, 1855:
á tlebeg, 1850: á tmehet, 1877: á ttör t, 1838-45: á tugordik 'átugrik, játszik',
1841: á tvá ltozta tha tik, 1859: á tvett. Ezek szerint az á t- igekötő legfiatalabb
előfordulása a Tárban 1838-45 és a legkésőbbi á lta l- 1867. Így Erdélyben
az igekötőváltás pontosan a XIX. század közepén történt a beszélt városi
nyelvben. A nyelvjárásokban a XX. század közepén (1939-62).A
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ANyelvatlasz gyűjtéseiben még gyakran találunkzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá to",á ta ",á ta l stb.
alakokat. Két izoglossza elég tisztán kirajzolódik. A Dunántúl délnyugati
részén (Vas, Zala, Somogy és Baranya megyében, valamint Veszprém megye
egy részén az á to-, á tu-, á ti-, á ta -, található. Az egykori Partiumban és
Erdélyben az á ta l",á lta l- voltak a XX. század közepén följegyezhetők. Ezért
meglepő, hogya XIX. század kőzepén az erdélyi regionális köznyelvben is
fönnmaradhatott.

A magyar Értelmező Kéziszótárban az á lta l igekötőt 'régies, nyelvjárá-
sias' stílusjelzéssellátja el a szerkesztő. A következő igekötős igéket említi:
á lta ljá r , á lta llép, á lta lmegy, főnevesedett ősszetételben á lta lvezető. Ugyan-
akkor az á t- igekötős igék száma eléri a háromszázat. Mivel az á t- igekötő
eleven, további igekötős igék is lehetségesek.

7. Az eddig leírtakat a következőképpen foglalhatom össze: Az agyon
határozószó viszonylag későn vált igekötővé. Eredeti jelentése: 'fejre' (XVII-
XVIII. sz.), később 'halálra, halálosan' jelentést kapott, majd egyes igékben
a túlzás kifejezésére szolgált a XIX-XX. században. A XVIII. században
már igekötőnek számítható. Kifejlődött az a lá és a le- igekőtő-pár nagyon
hasonló jelentésseI, majd a le- fokozatosan kiszorította az a lá - igekötőt. Az
á lta l- igekőtő a XIX. század kőzepétől régies, nyelvjárásias alakváltozat lett
és a köznyelvben az á t változat kiszorította, de a nyelvjárások egy részében
ma is él a hosszabb változat.

A főbb for rá sok:

BalázshgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= Jőkai-Kődex XIV-XV. század. A nyelvemlék betűinek olvasata és latin megfele-
löje. Bevezetéssel ellátva közzé teszi P. Balázs János. Akad. Kiadó, Budapest, 1981.

B. = B. Gergely Piroska, Magyar történeti nyelvtan. Cluj-Napoca, 1976.

Jakab-Kiss = Jakab László-Kiss Antal, A Jőkaí-Kődex ábécérend es adattára. Debre-
cen, 1976.

M. = Máta.i Mária, Igenévrendszerúnk történetéböl (MNyTK 187. sz.) Budapest, 1989.

MÉK = Magyar értelmezö kéziszótár. Szerk. Juhász József-Szőke István... Buda-
pest, 1972.

RMG = Régi magyar glosszárium. Szerkesztette Berrár Jolán-Károly Sándor. Buda-
pest, 1984.

Tár = Erdélyi magyar szótörténeti Tár I-IV ív (A-Há). Anyagát gyújtötte és szerkesztette
Szabő T. Attila. Bukarest, 1976-1984.A
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NÉVFÖLDRAJZI TÉRKÉPLAPOK SZATMÁRBÓL

KÁLNÁSI ÁRPÁD

Bár az országos helynévgyűjtés terén még rengeteg a teendőnk, helynév-
kutatásunk jelenlegi szakaszában már hozzá kell látni az elkészült megyei,
járási stb. adattarak tudományos feldolgozásához, hasznosításához is. Ennek
egyik területe lehet a helynevekben található földrajzi kőznevek névfóldrajzi
(szófóldrajzi) jellegű bemutatása, vizsgálata.

Tudjuk, a helynévgyüjtemények teljes kutatópontsűrűséggel készülnek,
így "a földrajzinév-anyag alapján számos földrajzi köznévnek ... viszony-
lag pontosan kimutatható a területi elterjedtsége" (Benkő Loránd: Magyar
nyelvjárástörténet. Bp. 1957.51).

A nyelvfóldrajzi, szófóldrajzi kutatások gazdag szakirodalmából mint
alapvető műveket említhetjük A magyar nyelvatlasz munkamódszere (szerk.:
Bárczi Géza. Bp. 1955. 12-15,187-210), Deme László: Nyelvatlaszunk funk-
ciója és további problémái (Bp. 1956. 13-31, 46-64), Imre Samu: A mai
magyar nyelvjárások rendszere (Bp. 1971), UŐ: Nyelvjárási szókészletünk
néhány szerkezeti kérdése a magyar nyelvatlasz anyaga alapján (Bp. 1987),
A Magyar Nyelvjárások Atlaszának elméleti-módszertani kérdései (szerk.:
Deme László és Imre Samu. Bp. 1975) című munkákat. A névföldrajzi
vizsgálódások tömör összefoglalását lásd Kázmér Miklós A "falu" a ma-
gyar helynevekben (Bp. 1970. 14). A kisebb tanulmányok közül említsük
meg Kálmán Béla Helynévkutatás és szófőldrajz (NytudÉrt. 58. sz. 1967.
344-50), illetve Benkő Loránd Új módszerbeli lehetőségek a nyelvjárástör-
téneti vizsgálatokban (MNy. LVII, 401-13) és A nyelvfóldrajz történeti ta-
nulságai (1. OK. 24:29-48) című munkákat. Az előbbi az addig megjelent
helynévi adattarak (így például a Zala megye fóldrajzi nevei cimű kötet)
vízrajzi közneveinek területi megoszlását mutatja be térképlapok és hozzá-
juk fűzött rövid kommentárok segítségével, Benkő Loránd cikkeiben pedig
a módszerről olvashatunk tanulságos megállapításokat.

Az alábbi névfóldrajzi térképlapok három Szabolcs-Szatmár megyei
helynévgyűjtemény (Kálnási Árpád: 2. A fehérgyarmati járás fóldrajzi ne-
vei. Debrecen 1984, Jakab László - Kálnási Árpád: 3. A nyírbátori járás
földrajzi nevei. Nyírbátor 1987, Kálnási Árpád: 4. A mátészalkai járás föld-

rajzi nevei. Debrecen 1989) anyaga alapján készültek. A térképlapok a "ki-
emelkedést jelölő térszínnevek" fogalmi köréből azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhegy, a há t és a gorond

elterjedését, területi megoszlását mutatják be.A
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A települések betürendben. 2. Fehérgyarmatijárás: 1. Botpalád, 2. Cé-
génydányád, 3. Csaholc , 4. Darnó, 5. Fehérgyarmat, 6. Fülesd, 7. Gyü-
gye, 8. Jánkmajtis, 9. Kérsemjén, 10. Kisar, ll. Kisnamény, 12. Kispa-
lád, 13. Kisszekeres, 14. Kölcse, 15. Kömörö, 16. Magosliget, 17. Mánd,
18. Milota, 19. Nábrád, 20. Nagyar, 21. Nagyszekeres, 22. Nemesborzova,
23. Panyola, 24. Penyige, 25. Sonkád, 26. Szamosújlak, 27. Szatmárcseke,
28. Tiszabecs, 29. Tiszacsécse, 30. Tiszakóród, 31. TunyogmatoIcs, 32. Túr-
istvándi, 33. Túrricse, 34. Uszka, 35. Vámosoroszi, 36. Zsarolyán.

3. Nyírbátori járás: 1. Bátorliget, 2. Encsencs, 3. Kisléta, 4. Mária-
pócs, 5. Nyírbátor, 6. Nyírbéltek, 7. Nyírbogát, 8. Nyírcsászári, 9. Nyírderzs,
10. Nyírgelse, 11. Nyírgyulaj, 12. Nyírlugos, 13. Nyírmihálydi, 14. Nyírpi-
lis, 15. Nyírvasvári, 16. Ömböly, 17. Penészlek, 18. Piricse, 19. Pócspetri,
20. Terem.

4. Mátészalkai járás: 1. Fábiánháza. 2. Fülpösdaróc, 3. Gébetjén,
4. Györtelek, 5. Hodász, 6. Jármi, 7. Kántorjánosi, 8. Kocsord, 9. Máté-
szalka, 10. Mérk, ll. Nagydobos, 12."Nagyecsed, 13. Nyírcsaholy, 14. Nyír-
káta, 15. Nyírmeggyes, 16. Nyírparasznya, 17. Ópályi, 18. Ököritófülpös,
19. Papos, 20. Szamoskér , 22. Szamosszeg, 23. Tiborszállás, 24. Vállaj.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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KÁLNÁSI ÁRPÁD

1. AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhegy alapelem 652 névben fordul elő. Az itt bemutatott három
alapelem kőzűl a legnagyobb megterhelést mutató hegy névföldrajza jól
szemlélteti vidékünk kettős természetfóldrajzi arculatát, a nyírségi domb-
vidék és a viszonylag egyenletes felszínű szatmári síkság elkülönülését. Az
adatok zöme a nyírbátori járásból való, de a szó jelentése itt is általában
'domb'. A fehérgyarmati járásból csupán négy településről van a hegy-re

példám, de innen is csak kis megterhelésseI. Sajátos helyet foglal el a má-
tészalkai járás. A Krasznától nyugatra eső részein majdnem a nyírbátori
járáséhoz hasonló sűrűséggel van jelen a névelem, a keleti oldalon azonban
csak elvétve találunk rá adatokat. A határvonal a Homok és Fekete néven
is említett talajfajta találkozásánál húzódik.

2. A há t közszó (222 adat) a szatmári síkság jellegzetes helynévi eleme.
Főként nagyobb folyók, jelentősebb patakok és állóvizek környékén gyakori.
Itt is a Kraszna mutatkozik választóvonalnak, a tőle nyugatra eső nyírségi
falvakban elvétve találkozunk há t-akka l. A szó megterhelése az egyes telepü-
léseken nem éri el a hegy-ét, ennek oka nyilvánvalóan jelentésében rejlik: há t

'hosszan elnyúló, dombos, vízparti terület', azaz csak a földfelszin bizonyos
fajtájára vonatkozhat.

3. A gorond 71 adatban található. Nagyjából a há tta l kapcsolatban le-
írtak érvényesek rá. Előfordulási száma a történeti adatokkal együtt egy-egy
településen általában 1-5 között van. Ennek oka szintén a szó jelentésében
kereshető: gorond 'hosszan elnyúló, hát szerű kiemelkedés'. A kisebb, jelen-
téktelenebb dombok tehát nem kaphatnak ilyen nevet.

A Nyírség területéről csak a gerend (ger ind), gerenda alakváltozatokra
találunk elvétve néhány példát (Nyírbátor: 3 adat, Nyírbogát: 2 adat). De
érdekes, hogy a gerenda a fehérgyarmati járás néhány egymással határos
településének (Kömörő, Mánd, Nagyszekeres,Penyige) a névanyagában is
előfordul. A mátészalkai járásból is főként a gorondra vannak adatok, csak
egyetlen kihalt névben szerepel a ger ind: *Szénégető ger indje (Nagyecsed).

A gorond miként Benkő Loránd is említi az északkeleti részek jellegze-
tes földrajzi közneve volt a középkorban (Magyar nyelvjárástörténet 83). Az
északi szláv eredetű szó a TESz. szerint a magyarba a X. század vége előtt
kerülhetett át (grqd'L 'emelkedés, halom'). Anyagom első példája 1487-ből
való: *Gorond (Zsarolyán), de régi adat az 1525. évi *Czegerhegyelapossa -

gorongya ,hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA* Hozw Gorond, * Hozwhegvegegorongya , * Paztorkwthagorongya is
(mindegyik Hodász anyagából). - A gerend (ger ind)-féle alakváltozatok
korán jelentkező hangrendi átcsapás eredményei lehetnek, de számolhatunk
a bolgár régi gr l(d'L külön átvételével is. - A gerenda változat a gerenda

'megmunkált fa' analógiás hatására jöhetett létre (vö. TESz.).
Vidékünkön a gorond köznévként ma már csak néhány szatmári faluban

él, főként az idősebbek ismerik. (L. SzamSz., ÚMTsz. is.)A
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XV-XVII. SZÁZADI NYELVFÖLDRAJZA

KÁZMÉR MIKLÓS

A Benedek már az egyelemű magyar névrendszerben a gyakori nevek
közé tartozott (az ÁÚO. mutatója közel hat hasábon utal a Benedictus-
okra), nem meglepő tehát, hogy a két elemű nevek kialakulásában is jelentős
szerepe volt: családnévként mindmáig sűrűn előfordul (1. például a min-
denkori budapesti telefonkönyvek adatait), keresztnévként - legalábbis a
XIX. sz-ig - ugyancsak (1. Karácsony Sándor Zsigmond: MNyTK. 28. sz.
13). A Benedek "népszerűsége" nyilván összefügg a Benedek-rend működé-
sével: a bencéseknek a középkori Magyarországon 81 monostoruk volt. A
gyakori személyneveknek rendszerint számos becéző formája alakult ki, ez
alól a Benedek sem kivétel. Ezek jelentős része családnévként szilárdul meg,
történeti adataik is gyakran csak ilyen funkcióban lelhetők fel. Az EtSz.
a Benedik szócikkében a következő becéző alakokat sorolja: Bene, Benécs,

Bencs, Bencse, Bense, Bencső, Benk, Benke Benkő, Benkes, Benő, ? Bena ,
? Bence. Közéjük tartozónak tekinti a Beda , Bede, Bedécs, Bedő neveket
is, besorolásuk azonban Benkő Loránd szerint (MNy. XLIV, 55) aligha fo-
gadható el: a régi adatokban a Benedeknek Bedenek hangátvetéses alakja
egyszer sem fordul elő.

A Benkő kétségtelenül a Benedek becéző alakja, ezt igazolják a tipoló-
giai összefoglalások (Melich: MNyTK. 15. sz. 21; Benkő Loránd: Msn. XVII,
71) és a becézőnév rendszertani viselkedése is: a -ká , -kő képző a megrövi-
dült tő zárt szótagjához csatlakozik (Rácz Endre: MNy. XLII, 52). Ugyanezt
bizonyítják a kővetkező történeti adatok is: "1653: En Colosvarat lako Feyer-
vari Benedek ... adom tuttara mindeneknek, hogy Fwlep Marton felesegeuel,
Smelczer Borkaual egyűtt, jeőttek uolt ...hozzam, kiuanuan Smelczer Borka,
hogy miuel az en felesegem, Istenben el nyugutt Ombozi Kata aszony ...nekys
edes Annya volt volna, mind szinten az eő teőlle ualo gyermekinek Feieruari
Istoknak es Benkeönek, ergo eötetis illetne valami Jus" (Szabó T. Attila:

NyTudÉrt. 59. sz. 75). 1727: Réz benedeknén~k",Rez Benkőne (Schram Fe-
renc, Magyarországi boszorkányperek. II. 316). Az EtSz. szerint "a Ben-
kezdetű régi szn.-ek esetleg Benjámin-ból valók is lehetnek": A magyárá-
zatot Ladó János Magyar Utónévkönyve már biztosnak tekinti. Ez a szár-
maztatás aligha megalapozott. Az EtSz. a Benjamint ugyan gyakori régi
keresztnévnek tartja, azonban az ÁÚO.-ban mindössze négy adat van (L.
Kovács, Index), a VárReg.-ban három, Karácsony Sándor Zsigmond nagy
XVI-XVIII. sz.-i gyűjtésében (NytudÉrt. 28. sz. 14) is csak nyolc. Nyilván-
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való, hogy családneveink kialakulásában - azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABenedekéveI ellentétben -
csekély szerepe volt, s így becéző alakjainak is ilyenfajta felhasználásával
aligha számolhatunk.

Benkő Loránd "A tőrténeti személynévvizsgálat kérdései" cimű tanul-
mányában a számos elvégzendő feladat kőzőtt említi a névtípusok, kűlő-
nösen a családnévtípusok feltérképezésének fontosságát (MNy. XLV, 252).
Ehhez a programhoz kapcsolódik az alábbi adattár és a mellékelt térkép,
amely a Benkő családnév XV-XVIII. sz.-i elterjedését (és - valószínüleg
csak megközeIítően - a gyakoriságát) mutatja be. Az Országos Levéltár
XVIII. sz. eleji adatait XVII. századinak tekintem, az összeírt családfők
nyilván ebben a században születtek).hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Bihar niegye. 1588: Benkeő 01 (Felsőábrány; Jakó 199), 1720: Demet-
rius BenkO (Esztár; OL. 3142. sz. 199).

Csíkszék. 1559: Benkő Ferencz (Csíkrákos; Kempelen II, 95), 1569 k.:
Benkein Damokos (uo.; SzékelyOkI. II, 270), 1589: Benkő 0 (uo.; Kempelen
II., 95), 1602: Benkő Imre (Szentdomonkos; SzékelyOkI. V, 221), Benkő
Máté (Csíkrákos; i. m. V, 224), Benkeő János (Szépviz: i. m. V, 228), Benkő
István (Szentkirály; i. m. V, 233), 1713: Benkő Mihály (Szentsimon; OL.
8652. sz. 30).

Gömör megye. 1720: Georgius Benkő (Felsőbalog; OL. 3132. sz. 71).

Györ megye. 1626: Michael Benkő (Csanak; Úriszék 332), 1720: Ste-
phan(us) Benkő (Győr; OL. 3146. sz. 176).

Háromszék. 1500: Paulo Benko (Mátisfalva SzékelyOkI. V, 33), 1538:
Lazaris Benkew (Dálnok;i. m. Ill, 267); 1563: Stephan( us) Benkeo (Bőlön;
TörtTár. 1881. 360), 1589: Benkő Demeter (Albis; Kempelen II, 95), 1602j
Benkő Tamás [Maksa: SzékelyOkI. V, 177), Benkő László (Dálnok; i. h.),
Benkő Péter (Albis; i. m. V, 179), Benkő Máté, Benkő Pál, Benkő János
(Altorja; i. m. V, 182), Benkő Péter (Lemhény; i. m. V, 186), Benkő Péter,
Benkő Gergely (Kézdivásárhely; i. m. V, 191), Benkő Bálint [Szentiván;
i. m. V, 202), Benkő Tamás, Benkő Antal (Illyefalva; i. m. V, 205), Benkő
Gergely (Kilyén; i. m. V, 207), Benkő János (Középajta; i. m. V., 213),
1610: Benkeo János (Kézdivásárhely; ErdSzT. Ill, 1147), 1617: Benkő Ba-
lázs (Maksa; Kempelen II, 95), 1623: Benkeő Gieőrgi (Márkosfalva; ErdSzT.
Ill, 14, 501), 1641: Benkeő Gaspar (Altorja; i. m. II, 327), 1655: Benkő
Márton (Kőpec; Kempelen II, 97), 1685: Benkő Sámuel (Altorja; ErdSzT.
1,386),1698: Benkő János (Kilyén: i. m. IV, 1037),1713: Stephan(us) Benkö
(Kézdivásárhely; OL. 8652. sz. 17, 21).

1 A családnév utáni ~ itt és a továbbiakban azt jelzi, hogy a forrás a keresztnevet
nem közli.
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Heves megye. 1548: StephanuszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABenkeo (Szentgyörgy; Heves m. It. 58),
1576: Ben( e)d(ictus) Benkeo (Vezekény; N. Kiss 964').

Kolozs megye. 1623: Benkeő Gieörginek, Benkeő Gasparnak (Kolozs-
vár; ErdSzT. Ill, 251),1648: Benkeo Balint (uo.; i. m.I, 639), 1656: Benkeo

Balint (uo.; NyTudÉrt. 59. sz. 75), 1703: BenkőhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0 (uo.; Kempelen II, 99),
1714: Benkő Bálint, 1721: Benkő János (uo.jNyTudÉrt. 59. sz. 75).

Máramaros megye. 1600: Andr(eas) Benkeo (Visk; Bélay 215).
Marosszék. 1602: Benkő györgy (Lukafalva; SzékelyOkI. V, 278), 1603:

Georgius Benkő, Stephanus Benkő (uo.; i. m. V, 262), Georgius Benkő (Ko-
ronka; i. m. V. 263), 1606: Benkő 0 (Lukafalva; Kempelen II, 95), 1637:
Benkeo Janos, 1640: Benkő Janos (Marosvásárhely: NyIrK. 15 : 236).

Nógrád megye. 1720: Lucas Benkő (Tarnóc; OL. 3137. sz. 92).
Pest megye. 1720: Jacobus Benkő rv: segrád j OL. 3138. sz. 132),

Stephan( us) Benkeő (Kecskemét; i. m. 321).
Sopron megye. 1620: Michelem Benkő (Úriszék 407), 1720: Steph(anus)

Benkő (Keresztény; OL. 3131. sz. 291).
Szabolcs megye. 1720: Benkő 0 (Tomyospálca; OL. 3134. sz. 44).
Szörény megye. 1572: Nicolaus Benkeo (?j Pesty F. Ill, 394).
Torda megye. 1602: Benkő Mihály (Bölönj SzékelyOkI. V, 212), 1619:

Benkő János (Újtorda; Kempelen II, 96), 1713: Benkö Márton [Torda; OL.
8649. sz. 169).

Udvarhelyszék. 1590: Joannes Benkő (Szombatfalva; Új SzékelyOkI.
1, 138), Benkeo Imreh (Bögöz; i. m. 1, 155), 1591: Benkeő Marthon (Kissoly-
mos; i. m. 1, 242), 1592: Benkő Imre (Bögöz; i. m., 56), Gregorius Benkeo

(Szombatfalva; i. m. II, 87), Benko Janosne (uo.; i. m. II, 232), Benkeő Ja-
nos (uo.; i. m. II, 331), 1597: Benkeo Janos (uo.; i. m. II, 330), Joannis
Benkeo (uo.; i. m. II, 348), 1602: Benkő Jánosf Ábrahámfalva; SzékelyOkI.
V, 291), Benkő László (Kisbacon; i. m. V, 292), Benkő András (Abásfalva;
i. m. V, 294), Benkő Péter (Oklánd; i. m. V, 300), 1607: Benkő András
(Bögőz: Kempelen II, 95), 1654: Benkő János [Oklánd; i. m. II, 97), 1721:
Samuel BenkO (Kisbacon: OL. 8654. sz. 18).

Ugoesa megye. 1509: Benkew 0 (Alsókaraszlő; Szabó 1. 275).
Vas megye. 1554: Benkew Gergely (Vönöck; Baán K. 18), Benkew

o (Felsőőr; Kovács M. 79), 1582: Benkeo 0 (uo.; i. h.), 1598: Benkő 0
(Nárajj Kempelen II, 100), 1648: Benkeő Bálint [Ostffyasszonyfa; Úriszék
705), 1696: Gasparus Benkő (Vönőck; Schneider 6), Paulus Benkő [Alsóőr;
i. m. 18),1720: Benkeő 0 (Felsőőr: Kovács M. 82), And(reas) Benkő (Né-
metgencs; OL. 3145-3146. sz. 74), And(reas) Benko (Széplak; i. m. 169).

Zala megye. 1720: Stephanus Benkő (Ederics; OL. 3148. sz. 206).
Zemplén megye. 1476: Thoma Benken (Kasó; ZichyOkm. XI, 193),

1596: Benkő Antal (Rátka; NyK. VI, 334).VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Az adattárban. illetőleg a mellékelt térképen (ezen az adatok számát is
jelölöm ) azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABenkő családnév nyelvfőldrajzában - az előfordulások arányát is
figyelembe véve - két góc élesen elhatárolódik: a Székelység (a négy székely
szék: Csík, Háromszék, Marosszék, Udvarhelyszék) és Vas megye.

Az a tény, hogy az adatok több mint 60%-a ezen a két területen 10-
kalizálható, azt igazolja, hogy a Benedek személynév Benkő becéző alakja
elsősorban e két területen volt használatban és családnévi funkciójaban is itt
szilárdult meg. Az egyebütt felbukkanó szórványos adatok megjelenésének
okaként valószínüleg a XV-XVII. sz.-i erős migrációt jelölhetjük meg.

A felvázolt nyelvföldrajzi kép - mint minden történeti elemzés -
nyilván relatív értékű, hiszen további források vizsgálata esetleg módosí-
taná a megjelölt határokat. Ha számbavesszük azonban, hogy nagyméretű
ősszeírásokban. mint a Bács, Bodrog, Csengrád megyei dézsmalajstromban
(MNyTK. 105. sz.), Maksaí Ferenc A középkori Szatmár megye c. munká-
jában, a baranyai, zalai stb. forrásokban (1. MNy. LXXXIII, 480) egyetlen
adat sincs a Benkő családnévre, nagyon valószínű, hogy a valóságot sikerült
megközelí teni.

A Benedek, aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB e n k e , Benkes, Bencse, Bencső, Benő stb. családnevek
nyelvföldrajzi határainak kijelölése további vizsgálatok feladata.

Forrá sjelzések (a Magyar Nyelvben szokásos rövidítések kivételével).

Baán K.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= Baán Kálmán, Vas vármegye 1554. évi nemesi összeírása. Kny. a Magyar
Családtörténeti Szemle 1940. V-X. sZ.-ából.

Bélay = Bélay Vilmos, Máramaros megye társadalma és nemzetiségei. Bp., 1943.

ErdSzT. = Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár. Szerk. Szabó T. Attila. I-IV. Bukarest,
1975-1984.

Heves m. It. = A Heves Megyei Levéltár forráskiadványai. 1. Dézsmajegyzékek. 1. Heves
és Külsö-Szolnok vármegye. 1548. Szerk. Kovács Béla. Közzéteszi Bán Péter. Eger,
1981.

Jakó = Jakó Zsigmond, Bihar megye a török pusztítás elött. Bp., 1940.

Kempelen = Kempelen Béla, Magyar nemes családok. I-XI. Bp., 1911-1932.

N. Kiss = N. Kiss István, 16. századi dézsmajegyzékek. Bp., 1960.

Kovács M. = Kovács Márton, A felsőőrl magyar népsziget. Bp., 1942.

OL. + a mikrofilmszalag száma. = Magyar Országos Levéltár. Archivum regnicolare: az
1720. évi összeírás, ill. Gubernium Transylvanicum: Vegyes conscriptiok.

Pesty F. = Pesty Frigyes, A szörényi bánság és Szörény vármegye története. 1-111.Bp.,
1877-1878.

Schneider = Schneider Mikós, Vas vármegye 1696. évi nemesi összeírása. Szombathely,
1943.

Szabó 1. = Szabó István, Ugocsa megye. Bp., 1937.

Új SzékelyOkl. = Új Székely Oklevéltár. Új sorozat 1-11. Udvarhelyszéki törvénykezési
jegyzökönyvek. Közzéteszi Deruény Lajos és Pataki József.

Úriszék = Úriszék. XVI-XVII. századi perszövegek. Szerkesstette Varga Endre. Bp., 1958.A
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A KÖZBEVETÉSEK GRAMMATIKAI ARCULATA

KESZLER BORBÁLA

Bár a közbevetések definíciója, valamint az e funkciót betöltő részek ál-
lománya a nemzetközi szakirodalomban számos vita tárgyát képezi, e szer-
kezet meglétét és létjogosultságát egyetlen esetben sem vonják kétségbe.
A probléma rendszeres vizsgálatára azonban sem a kűlfőldi sem a hazai
munkákban nem találunk példát. A magyar szakirodalomban a kőzbeve-

tésekről csupán a helyesírási és a beszédművelési szakkönyvekben, néhány
stilisztikai tanulmányban, valamint a grammatikáknak amondatszerkesztés
önálló hangtesttel nem bíró eszközeiről szóló fejezeteiben olvashatunk. Az
AkH.ll 251. kimondja például, hogy "Az olyan szót vagy szókapcsolatot,
amelyet a közbevetés szándékával [a kiemelés tőlem] ékelünk be a mon-
datba, vesszők, gondolat jelek vagy zárójelek közé tesszük". - A közbevetés
mondatfonetikai sajátosságairól pedig már régen megállapították (Derne:
Nyelvművelésünk főbb kérdései 199-239; uő.: MMNyR. II, 510, 519; uő.:
MNyTK. 110. sz. 32; uő.: Nyr. CXIV, 276; Péchy Blanka, Beszélni nehéz!
167-8), hogy azt a lenyomott hangsúly, a mélyebb hangfekvés, a gyorsabb
tempó, s a közbevetett részt közrefogó szünetpár jellemzi (vö. még Keszler
Speech Research '89 355-8 is!).

A közbevetések grammatikai arculatát és különféle típusait eddig a ha-
zai szakirodalom még nem vizsgálta, pedig igen érdekes tanulsággal szolgál
(de vö.: Keszler: EFF. 2. sz. 50-3; uő.: Speech Research '89 i. h.).

Már Zolnai Béla is észrevette (Nyelv és stílus 96-7), hogy többféle kőz-
bevetés létezik. A zárójel stilisztikai szerepét vizsgálva a következőket írta:
"Ha a zárójel közbeszúrást jelent: kétféle zárójel van. Az egyik a pongyola-
ság, a szertekalandozó gondolatasszociáció kifejezője (pl. Mikszáth stílusá-
ban). A másik ellenkezőleg: a logikusan fegyelmezett gondolkodásé, amely
szétválasztja a mondanivaló elemeit, egybefoglalja az összetartozót, kizárja
a mellékes részt, amely mégis szervesen illeszkedik a mondatszerkezetbe. Az
egyik káoszt teremt, a másik rendet visz a zűrzavarba (pl. a tudományos
művek interpunkciója, a matematika zárójelei). Mindezek - mondhatnók
- az értelem zárójelei. Van aztán egy harmadik fajta zárójel is, amit ta-
lán érzelmi zárójelnek nevezhetnénk, ha mindenáron terminusokba akarnók
szorítani a stíluseszközök ezerféle árnyalatait. A zárójel ilyen alkalmazását
Ady Endre szereti. Nem értelmi, hanem tisztán hangulati elkülönítő nála a
zárójel."

A közbevetések valóban nem alkotnak egységes csoportot, egyrészt
azért nem, mert különféle nyelvi szinteket képviselhetnek: mert lehetnek
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lexémák, szintagmák, mondatok, sőt olykor bekezdések is; másrészt azért
nem, mert egy részük szervesen kapcsolódik (tehát grammatikailag is) a
mondat többi részéhez (s magyarázatot, pótló észrevételt, utólagos hozzá-
toldást, esetleg kiemelést fejez ki), tehát általában a fő közlést pontosítja.
Más részük grammatikailag nem kapcsolódik a mondathoz (vagy esetleg a
szöveghez), hanem csupán szemantikailag. S vannak olyan esetek is, ami-
kor a közbevetésnek csupán módosító mondatrészlet értéke van. (A módo-
sító mondatrészletek problémájáróll. Molnár ilona: Nyelvtan. 147-52; uő.:
NytudÉrt. 60. sz. 147-52.)

A mondat szerkezetével összefüggő szószerkezetek, szószerkezetrészek
és tagmondatok közbevethetősége összefüggésben van a grammatikai és a
szemantikai önállósággal, a kiegészítő jelentéssel. Ebből következik, hogya
mondat fő részeinek, valamint a vonzatszerű bővítményeknek a közbevetése
sohasem lehetséges. Tiltó szabály vonatkozik ezekre akkor is, ha mellékmon-
dattal vannak kifejezve. Kiegészítő jellegük miatt azonban korlátlanul köz-
bevethetők a mellérendelt részek, valamint a szabad határozók, a minőség-
és értelmező jelzők. Természetesen közbevethetők a felsorolt mondat részek
akkor is, ha mellékmondattal vannak kifejezve.

A közbevetések másik része grammatikailag nem kapcsolódik a mon-
dathoz (vagy esetleg a szöveghez), hanem csupán szemantikailag, ilyenkor a
közbevetés gyakran a kettős közlés eszköze. A szervetlen, "más nyelvi szfé-
rából származó rész", mint ahogya Quirk-Greenbaum-féle grammatika (A
University Grammar of English. Longman, London, 1977,459) nevezi, ki-
fejezheti a szerzőnek, a szöveg alkotójának a mellékes megjegyzéseit, vagy
lehet a cselekményt tovább vivő fő résszel szemben a közönséghez fordulás
eszköze is. Fónagy említi (Világirodalmi Lexikon V, 177), hogy Leo Spit-
zert Proust zárójelei (a zárójelek köztudomásúan a közbevetés legkifejezőbb
eszközei) kerek ablakoeskakra emlékeztették, melyeken át az író bizalmasan
közelhajol az olvasójához.

S végül vannak olyan esetek is, amikor a közbevetés csupán a szöveg al-
kotójának a mondattal kapcsolatos véleményét, állásfoglalását tartalmazza,
ilyenkor gyakran már szemantikai kapcsolatról sem beszélhetünk, a közbeve-
tésnek tehát csupán módosító mondatrészlet értéke van, s ennek a modális
értéknek lehetnek olykor pragmatikai összetevői is.

1. A mondathoz szervesen kapcsolódó részek közbevetése
a) A szabad határozók közbevetése

"December elsejétől a Fővárosi Tanácsnál megkezdték -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkísér letképpen -
a nem fizikai dolgozók számítógépes munkaközvetítését" (Népszava 1983.
dec. 2. 5); "Fiatalon, színházi kultúránk meddőségét lá tva , arra gondoltam,A
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én is nyitok egy színházat (Németh Lászlő: Negyven év. 1974, 57). Kiilő-
nösen gyakori a korlátozó értelmű határozók közbevetése, például: "A Hét
benevezett erre a -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfőleg a félévenként jelentkező magazinok á lta l - ked-
velt sport ra" (RTVÚ. 1983/52,4.); "Éveken keresztül perlekedtünk miatta,
hogy - jórészt a z anyagi érdekeltség fogya tékosság mia tt - megtorpant,
visszaesett" (Népszava 1974. szept. 24. 1).
b) A minöségjelző közbevetése

"Ha nem az állítmány a főhangsúlyos, hanem más rész, annak kell a (Jordított
szórendű) állítmány elé kerülnie" (Deme László: Szónokok és előadók kézi-
könyve. 1974, 136); "Közös emlékeik (részleges) visszaidézése után adta elő
szándékát Petracek" (Cseres T.: Körkép 78. 210); "Rendkívül nehéz lenne
kihámozni e nagyszabású gálaest - feltehetően hiányzó! - koncepcióját,
mert ennek kőrvonalazása az egyébként most is rokonszenves Antal Imrének
sem sikerülhetett" (Népszava 1984. január 3. 6).

c) Az értelmező közbevetés
" ...de a zsebkendőnyi üzlet törzsvendégei - a kofák, a zöldségeskupecek -: -

tekintetéből is hála árad" (Népszava 1983. dec. 3. 5); "Fleischerné, a fa lu
egyetlen nya ra lója , reggelente akanász tülkének szavára ébred" (Nagy La-
jostól id. MMNy. 353). Különösen gyakori az úgynevezett "részleges értel-
mező" (az elnevezés Rácz Endrétől: Nyr. LXXXV, 409) közbevetése. Pél-
dául: "Egyre többféle fórumot szeretnénk felhasználni - többek között a te-
levíziót -, hogy mutassák be a maketteket, a terveket, a fotókat" (Pesti Mű-
sor 1984/1. 1); "Lehet, hogy nem tudunk semmivel sem szolgálni, vagy pedig
kérjük az igények - például a z elképzelt fizetés összegének - módosítását"
(Népszava 1983. december 2. 5); "A vérkonzerválás követelménye, hogya
vér ne alvadjon meg, s az alkotó részei - elsősorban a vörös vér testek -

megőrizzék teljes működőképességüket" (ÉT. 1974. 1113).
d) A közbevetés a mellérendelő szószerkezet második tagja

"Munkájukat - a magamét is - majd a kitűzőtt műsoridőben hallga-
tom meg" (RTVÚ 1983/52. 6); " ... az sem bizonyos, (csak igen va lószínű),
hogy nemesember volt" (It. 1983/2. 262), "Az előbbi - vagyis a görögös
hangzá sú nevek - néhány mesében az Ezeregyéjszakában is előfordulnak"
(It. 1982/2. 282); "Ezt a munkáját a beszélő - vagy a felolva só - sok
aprósággal segítheti" (Deme László i. m. 135). Stb.
e) A közbevetés szabad határozói, megengedő, feltételes, minőségjelzői és

értelmezői mellékmondat
"A szakmai előmenetelt - amíg lehet - szeretném az anyagi szempontok
elé helyezni" (Népszava 1983. dec. 3. 7); "Ez az erős szín - bá r ttagya szerű

színpadi megoldá soka t induká lt - elnyomott szükségképp halványabb, de
nem lényegtelenebb árnyalatokat." (Népszava 1984. január 7.9); "Borzasztó,
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ha elgondolom, hogy egyszer te nem jönnél haza, mert valami szerencsét-
lenség érne" (Nagy L.: Jeremiáda. 1986, 76). "Az jelentkezett már ebben a
levélben is, amit néhány évvel később egy Írásomban (melyet egy jobbolda li

lap adott vissza ) Harmadik Magyarországnak neveztem" (Németh László:
Negyven év. 1974, 10); "A lány, aki jobbról ka rolt belé, harmadéves volt,
mint ő" (Németh László: Irgalom 1. 1973, 7).hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f) A közbevetés mellérendelt mondat
"A film nem lenne teljes - és az á lla tok helyett emberen végzett kísér let
programja sem va lósulna meg -, ha a súlyos tűdő- és veseszövődményekkel
kűszkődő műszívest nem ültetnék fel a kerékpárergométerre, hogy annak ,
pedálját 10-15 percig tekerje" (Nők Lapja 1984/2. 25), "Makra nem volt
szép fiú (ő egyenesen rondának ta r totta magá t), de vonzó és feltűnő jelenség
lévén, buktak rá a nők" (Kertész Ákos: Makra. 1974,30); "llyenkor egyenes
szórendben áll (a zaz igekötője kerül előre, ha van), és a mondat csúcsponti
helyén hat igazán jól" (Deme László i. m. 135).

2. A mondattal vagy a mondat egy részével csupán szemantikai kap-
csolatban álló közbevetések
a) A közbevetés szó vagy szókapcsolat

" ... egy olasz papnak, későbbi érseknek, megéri, hogy pár évet Magyaror-
szágon töltsön (Rogesius)" (Nemeskürty István: Diák, írj magyar éneket.
1983, 29); ,,1927. február 9-én a Vilma királynő úti (most Gorkij fa sor )
templomban van istentiszteleten" (Szabó Magda: Megmaradt Szobotkának
1983, 113).
b) A közbevetés mondat

"Pedig ma már sehol sem szágyellik (miér t is tennék? ) a test test elleni
küzdelmet" (Népszabadság 1983. máj. 28. 24); "Az egyik - ez a szábeli

foga lmazá sra jellemző leginkább - a gondolkozás módját-menetét tükrözi"
(Deme László i. m. 131-2); "A hetvenes évek második felében - ki ne

emlékezne rá örömmel! - teából, kávéból, fűszerekből egyre gazdagabb vá-
lasztékot kínáltak az üzletek" (Népszava 1984. márc. 8. 4); "Nem tudok
varázslatosabbat elképzelni annál, mint amikor egy menetelő századnak oda-
kiáltja az ember - kiá ltja ? ordítja ! - szá-zad, így kéttagúan, bal lábra"
(Szabó Magda i. m. 187).

"Gaillard apó a zsebkendőjével megtörölte izzadó homlokát, és újra

mosolygott: a nemzetőrtiszt pedig felkelt helyéről, odalépett hozzá és meg-
szorította némán, melegen a kezét.

Olyan soka t tud a néma kézszor ítá s beszélni ...

Aztán mosolyogva felkelt az öregúr, illedelmesen kőszőnt a jelen levők-
nek, és távozott" (Mikszáth Kálmán: A kedves Gaíllard apó. ÖM 1, 21).A
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3. A közbevetésnek csupán modális funkciója van
"A farmerok,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúgy tudom, beperlik Micket" (Déry Tibor: Képzelt riport egy
amerikai pop-fesztiválról. 1974, 190); "Tekintete' megakadt a szélsö, volta-
képpen három embernek szánt, valójában - mint tudjuk - két és fél utasra
szabott ülőkén" (Népszava 1983. dec. 28. 8).

Az elmondottak csak vázolják a közbevetések grammatikai sajátossá-
gait, rávilágítanak azonban két fontos tényre: 1. a mondategészen belül is
lehetségesek csupán szemantikai kapcsolatok; 2. a közbevetések, ha bár-
mennyire függetlenek is olykor a mondat től grammatikailag, mégis mindíg
kommunikatív önállótlanság, egy konkrét mondathoz, esetleg egy szöveghez
való tartozás jellemzi őket.
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Keresztury Dezső 1981-ben Budapesten az első Hungarológiaí Kong-
resszuson egy előadás keretében részletesen beszámolt Berlinben eltöltött
éveiről. A hallgatóság tájékozott része csodálkozva vette tudomásul, hogy
Keresztury Farkas Gyulát "kifelejtette" beszámolójából. Futaky István ezen
hiányt szóvá is tette, mire Keresztury egy pár mondatban Farkas Gyula
pozitív emberi tulajdonságait méltatta. Kárpáti Pál (Kelet- )Berlinből Ke-
resztury segítségére sietett és kifejtette, hogy (az akkori Kelet- )Berlinben ,
Farkas egykori intézetében, a Collegium Hungaricum történetén dolgoznak,
melyben Farkas Gyula a "neki megérdemelt helyet fogja megkapni." Azóta
eltelt majdnem tíz év, a történelem kereke egy hatalmasat fordult és ta-
lán éppen ezzel magyarázható, hogy a Collegium Hungaricum történetéről
azóta nem hallottunk.

Kereszturyval ellentétben Bóka László nem "felejtette ki" Farkas Gyu-
lát az "Arcképvázlatok és tanulmányok"! cimű kötetéből. Bóka Farkast
Gömbössel, Imrédyvel és Szálasival állítja egy sorba, ezt "az alapjában véve
kedves és szelíd ember"-t, éshgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő (Bóka) nem érti, "miért hatnak színtelen,
minden eredetiség híján szűkőlkődő művei olyan' mélyen a fiatal irodalom-
történészekre ... Ma egyre világosabb előttem, hogy művei mélyebb hatást
tettek, mint Szekfű Gyula «Három nemzedék--e, hogy személyes felelőssége
nagyobb, mint bárkié, a magyar tanárság jobbratolódása előidézésében."

Farkas Gyula művei a 20-as évek végétől a 30-as évek végéig jelentek
meg, tehát arra a "magyar tanárságra"-ra hatottak, amely 1945 után a
magyar ifjúság nevelésevel foglalkozott. "Jobbratolódottan".

Bóka "bosszantotta" Farkast, "de alapjában véve sajnálta" őt. "Ez a
gyenge-közepes tehetségű ember mindig erején felüli feladatokra vállalko-
zott, s az volt akkor a benyomásom, hogy nem rosszhiszemű." "Egy gyenge-
közepes tehetségű ember", kinek hatása mélyebb, mint Szekfű Gyuláé!

Abban igaza van Bókának, hogy Farkas "valami nagy szorongás"-ban
élt, de nem ennek "kényszerében tévelygett", mint Bóka állítja. Farkas, egy
izig-vérig igaz magyar hazafi kora divatos terminológiájában, az akkori ideo-
.lógiának megfelelően a "magyar faj" pusztulásának veszélyét látta. Téves
lenne azt hinni, hogy e veszélyt csak a zsidóságban vélte felfedezni, nem,
szerinte anémetség és a szlávság is fenyegette tömpe-é-velés kultúrájával a

1 Bóka László: Arcképvázlatok és tanulmányok. Budapest: Akad.Kiadó 1962. 49-51.0.A
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magyarságot. A veszély ellenére elismeri e nemzetiségek érdemeit a magyar
kultúra fejlesztésében és ápolásában: "llluzórikus, de felvethetjük a kérdést:
mi lett volna Budapestből és a magyarságból, ha nem álltak volna rendelke-
zésére az idegen harcosok, akik fegyvereket szolgáltattak és a harcot állták!
Magyarország bizonyára szegény parasztállam maradt volna és Budapest
kis balkánváros mint az egykorú Belgrád és Bukarest.t''' Farkas tartózkodik
minden éles szóhasználattól, minden diszkrimináló kirohanástól, amit Bóka
így értelmez: "Nem értettem, hogy nem ő hatott, hanem azok a divatos
eszmék, melyek műveiből, a szolíd filológia ostyájában, olyanok számára is
fogyaszthatók voltak, akiket Gömbös Gyula handabandája, Imrédy fideista
fasizmusa, Szálasi zagyvasága visszariasztott .,,3

Farkas - Bóka szerint - "hirhedt" munkája "Az asszimiláció kora
Magyarországon" 1938-ban jelent meg, melyet Bóka "nyilvánosan megtá-
madt" . Erre Farkas állítólag egy "szánalmas mosakodással" válaszolt egy
a kritikushoz intézett levélben, melyben "patétikusan" így Ir: "Hát tehetek
én róla, hogy az üldözött magyar fajta jobban fáj nekem, mint az üldözött
zsldóságl'i!"" Farkas ezen mondatát másként is értékelhetjük. Egy birodalmi
professzor le merte írni, hogyazsidóüldözés neki fáj, egy olyan időszakban,
amikor a Harmadik Birodalomban a faji őrület a legbrutálisabb fázisába
lépett.

Farkas elismeri és nagyraértékeli a zsidóság intellektuális teljesítményét
és a magyar kultúra ápolásában kifejtett érdemeit.· Sőt tovább megy és
így vélekedik: "A magyar faji gőg mindkettőben (Dóczi regényeiben) csúfos
kudarcot vall, a magasabb zsidó humanizmus és szellemi fölény győzelmet
arat .... Dóczi határozottan fajnak érzi a zsidóságot, ámde hisz a teljes
asszimiláció lehetőségében és ezt kívánatosnak tartja. Egyedüli akadályát
a keresztény magyar társadalom korlátolt elfogultságában lát ja." 5

Farkasban van valami a párizsi Adyból. Kiilfőldről, Berlinből figyeli a
nemzet sorsát, aggódik érte, szeretné felrázni, a "végzettől" megmenteni.
A magyar nemességgel - saját osztályával - kapcsolatban megállapítja:
"Érdekes megfigye1ni, hogy a magyar nemesség, a gentry, már csak mint
pusztuló proletárosztály szerepel a nyolcvanas évek reálista. pesszimista re-
gényeiben. Mintha már ekkor végleg betölt volna a sorsa és átadta vo1na
helyét anémet, tót, zsidó asszimiléltaknak."" Bóka elmarasztaló cikkében

2 Farkas Gyula: Az asszimiláció kora a magyar irodalomban, 1987-1914. Budapest,
1938. 63. o.

3

4

5

6

Bóka: Arcképvázlatok 50. o.

Bóka: Arcképvázlatok 51. o.

Farkas: Asszimilácó 172. o.

Farkas: Asszimiláció 170. o.A
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többek között szemére veti Farkasnak, hogy 1955-ben megjelent könyvé-
ben" Ungarns Geschichte und Kultur in Dokumenten't" József Attila nem
szerepel. Ezt magyarázandó egy ritkaságról kell beszámolnom.

Futaky Istvánnak köszönhetően Farkas Gyula hagyatékából egy rend-
kívül érdekes dokumentum került a kezembe. Farkas 1944-ben "Ungarns
wahres Gesicht"S címmel egy antológiát szándékozott kiadni. Ennek kefe-
levonatáról egy másolat készült, melyet- Futaky István Farkas Gyula ha-
gyatékában felfedezett, és melyet én könyvformában mint egyedi példányt
könyvtárunk ritkaságai közé soroltam. Ennek a könyvnek megjelenését Göb-
bels hivatalnokai 1944-ben nem engedélyezték. A kefelevonat viszont Farkas
birtokában maradt, melyet ő 1955-ben az "Ungarns Geschichte und Kultur
in Dokumenten" cimű könyv kiadásához felhasznált. Ha e két antológiát
összehasonlít juk, látjuk, hogy az 1955-ben megjelent könyv hasonló betütí-
pusban 160 oldallal vékonyabb, mint a betiltott, 1944-es változat. Bóka cik-
kében szemére veti Farkasnak, hogy 1955-ös antológiájában József Attilát
nem említi. Az 1944-es kiadásban volt Farkas olyan merész, hogy József Atti-
látzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés TIlyésGyulát két-két költeménnyel "Dichter vor dem Volke" cím alatt
szeropeltette (351-360. o.). TIlyés Gyuláról ezt írja: "Gyula TIlyés (1902-)
Dichter von báuerlicher Abstammung mit stark sozialistischer Prágung. Se-
ine Prosawerke, die sich mit den brennendsten Problemen des Ungarntums
befassen, zeigen ihn als scharfen Gesellschaftskritiker und blendenden Sti-
listen." (393. o.) József Attilát így jellemzi: "Attila József (1901[!?]-1937),
sozialistischer Dichter, bewu6ter Vertreter der Arbeiterklasse und somit,
aber auch durch den mytischen Unterton, eine neue Erscheinung in der un-
garischer Dichtung." (393. o.) Sajnos nincs kezemben dokumentum arról,
hogy Göbbels cenzorjainak pontosan e két költő szúrt szemet és nyújtott
alkalmat a könyv megjelenését megakadályozni. Az 1955-ös kiadásból kű-
lőnben nem csak József Attila maradt ki az 1944-essel szemben, hanem olyan
további neves írók, kőltők, történeti személyiségek mint IL Rákóczi Ferenc
(125. o.), Katona József (137. o.), Madách Imre (212. o.), Gyulai Pál, Mik-
száth Kálmán (250. o.), Tóth Arpád (292. o.), Kosztolányi Dezső, Márai

Sándor (337. o.), Tamási Áron (370. o.), Teleki Pál (381. o.). Feltételez-
hető, hogy Farkast kiadói szempontok vezették e személyiségek kihagyásá-
nál. Bóka megrója Farkast: "Történeti forrásai sorában ott van Horthy me-
moárja, Ullein-Reviczky Antal, Kovács Imre, Nagy Ferenc, Kállay Miklós,

7 Ungarns Geschichte und Kultur in Dokumenten. Hrsg. von Julius von Farkas. Wi-
esbaden 1955. VIII,234 S.

S Ungarns wahres Gesicht .. Eine dokumentarische Anthologie. Hrsg. von Julius
von Farkas. Jena (1944).394. S.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Kisbarnaki Farkas Ferenc, az emigrált magyar fasiszták pamfletirodalma.t'P
Farkasnál ezzel kapcsolatban ez áll: "Über den zweiten Weltkrieg, über die
sowjetische Besatzungszeit und die entscheidende Umwandlung Ungarns ste-
hen in westlichen Sprachen vorláufig erst Memoirenwerke der Emigranten
zur Verfügung, von denerr genannt werden können: ...,,10 Kit idézhetett volna
Farkas 1955-ben nyugati nyelven megjelent magyar vonatkozású történeti
munkák szerzőjeként a második világháború utáni időszakról. ha nem a
"fasiszta" (!?) Nagy Ferencet vagy Kovács Imrét?

Milyen következtetéseket vonhatunk le Farkas Gyula műveit olvasván?
"Die ungarische Romantik" (1931); "A fiatal Magyarország kora" (1932)
még alig érinti a faji szempontokat és ha igen, a germán és szláv "faj" sze-
repét latolgat ja a magyar történelemben és a magyar kultúra fejlődésében.
ANémet Nacionálszocialista Munkáspárt (NSDAP) és a nacionálszocialista
mozgalom erősödését Farkas Gyula munkái is tükrözik. Az "Asszimiláció
korá" -ról már szóltam, de a betiltott "Ungarns wahres Gesicht" sem tar-
talmaz minősíthetetlen faji kirohanásokat. Farkas Berlinben, a "mozgalom"
fellegvárában nem tudta magát ezen agresszív ideológiától távol tartani, po-
ziciója túlságosan exponált volt ahhoz, semhogy hallgathatott volna. Szo-
líd hangneme és a zsidóság érdemeit kiemelő sorai kifejezetten merészek és
liberális beállítottságra vallanak. Mások bűne nem oldoz fel bennünket a
sajátunk alól, mégis idekívánkozik; hányan vallottak a Népi Demokratikus
Magyarországon szélsőbaloldali eszméket opportunizmusból? Azok vessék
Farkasra az első követ, akik ezt nem tették!

Farkas minden munkájában jelen van az aggodalom a magyar nemzet
sorsa iránt. Félelem az elidegenedés miatt, szorongás, hogy Herder jóslata
mégiscsak valóra válik. Kezdetben a germán és szláv veszélyt érzi, későbbi
műveiben egyre inkább a zsidóság szerep évei foglalkozik. Első szempontja a
magyarság védelme, jövőjének biztosítása és nem a nemzetiségek ("fajok")
elnyomása vagy leigázása. Farkas e gondolatok súly a alatt valóban állandó
szorongásban élt, a II. világháború után még inkább, mint előtte, ami a
magyarság háború utáni sorsát figyelembe véve teljesen érthető.

Bóka elmarasztaló cikkét és ~hősies viselkedését" a Gellért szálló étter-
mében 1944 nyarán anémet uniformisba öltözött Farkas Gyulával szemben,
akit ő (Bóka) "Geh zum Teufel"-lel küldött el az asztalától, ismerjük már.
Farkas Gyuláról az utóbbi években több személyiségtől is jelent meg pozitívA

340hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9 Bőka: Arcképvá.zlatok ... 51. o.

10 Farkas: Ungarns Geschichte ... 234. o.
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megemlékezés. 11 12 13 Lakó György befejező mondatai mindhárom szerző

véleményét tükrözik: " .. .In meiner Erinnerung lebt er als ein wohlwollender,
tieffühlender Mensch mit au6erordentlichem Stilgefühl, zugleich von Wis-
sensdurst und Tatendrang erfüllt. Er war seiner ungarischen Heimat sein
Leben lang zugetan und hat seine ungarischen Freunde niemals vergessen."

1957 januárjában szerencsém volt Farkas Gyulát személyesen is meg-
ismerni. Egy hosszabb beszélgetés keretében érdeklődött tanulmányaimról,
sorsomról Magyarországon és Németországban. Anyagi gondjaimról hallván
segítségemre sietett és a finnugor szemináriumban munkát adott. Sajnos
csak másfél évet tanulhattam nála; 1958 nyarán a halál elragadta. Egy sze-
minárium mégis élénken emlékezetemben maradt. Farkas, a tanár, Futaky
István és én a diákok. József Attila költészete volt a szeminátium tárgya.
"Uraim, a szerepeket felcseréljük, ebben a félévben Önök számolnak be
nekem József Atti1áról, hisz Önök e témában tájékozottabbak, mint én."
Stadtmüller, a neves német történész így vélekedik Farkasról: " ...Ein gu-
ter Vertreter der hohen ungarischen Bildungsschicht, ein 'Úri ember'." Én
azt mondanám, egy magyar úr volt a szó legnemesebb értelmében. Inté-
zetében kifejezetten jó légkör uralkodott, beosztottjai; Dr. Schmiedler, Dr.
Webermann, Herr Horn és diákjai lelkesedtek érte, a göttingeni egyetemen a
magyar névnek becsületet és tiszteletet szerzett, amire nagy súlyt fektetett
és amire büszke volt. Befejezésül idekívánkozik betiltott könyvének néhány
mondata: " ...Ungarns Geschichte ist nicht nur von Kundgebungen sondern
auch von Taten fíir Europa erfüllt. Es hat seinen Platz in der Gemeinschaft
der europáischen Völker mit BIut und Geist erkámpft und wird ihn zu ver-
teidigen wissen."14

Az 1956-os és 1989-es eseményeket figyelembe véve prófétai szavak.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

II Kammerer, Jenő: Der Werdegang eines Gelehrten. Jugenderinnerungen an Julius
von Farkas. (In: UAJb. Bd. 50.1978. S.87-90.)

12 Stadtmüller, Georg: Begegnung mit Ungarns Geschichte. Rückblick auf ein halbes
Jahrhundert. München 1984. S.27-28. (Studia Hungarica.25.)

13 Lakó, György: Meine Begegnungen mit Professor Julius von Farkas. (In: UAJb. Bd.
60.1988. S.95-99)

14 Ungarns wahres Gesicht. S.307.A
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A progresszív aspektus folyamatban levő cselekvést fejez ki. Szintaktikai
eszközökkel csak igekötös igékböl képezhetö:

(1) Ott mászik fel a fára.
(2) Éppen jött le a lépcsőn, amikor csöngettek.
(3) Ahogy bújt bele a kabátjába, elszakította a bélést.

Ennek az aspektusnak szintaktikai jellemzői a hangsúlyos ige és a hátrave-
tett hangsúlyos igekötő. A progresszív aspektus nem azonos a folyamatos
aspektussal: a (4)a.- b. mondatok folyamatos szemléletűek.

(4)a. Egész nap szántott.
b. Több órán át nézte a televíziót.

A progresszív aspektus ezzel szemben általában nem tűr meg időmódositót:

(5)a. "Egész nap jött haza.
b. *'több órán át törte át a falat.

A folyamat os aspektusú mondattal ellentétben a progresszív aspektusú mon-
dat nem tagadható:

(6)a. *Éppen nem jött haza.
b. *Éppen nem mászott fel a fára.

Mindkét tulajdonság érthetővé válik, ha a progresszív aspektus legfőbb
funkciój ára gondolunk: az ilyen aspektusú cselekvés időbeli keretet szolgál-
tat egy másik esemény számára. Ez a másik esemény bizonyos mértékig
korlátozza a progresszív cselekvés eseményidejét: az időmődosító szerepét
játssza. Éppen ezért nem szerepelhet a főmondatban "független" időmó-
dosító. Ha egy progresszív aspektusú mondatot tagadunk, akkor a szóban
forgó cselekvés nem következett be, tehát nem is lehet időbeli kerete egy
másik eseménynek. VÖ.

(7)a. Jött haza az iskolából, amikor találkoztunk.
b. *Nem jött haza az iskolából, amikor a repülő átrepült a ház

felett.

A folyamat os aspektusú mondatnál nincs ilyen megszorítás, szabadon ta-
gadható és időbelileg az esetleges mellékmondat eseményidejétől függetlenül
korlátozható.
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Progresszív aspektusú mondat nem minden igekötős igéből képezhető.
Nem teszik lehetővé a progresszív aspektusú képzését a tisztán perfektiváló
igekötők:

(8)a. *Éppen takarított ki, amikor megszólalt a telefon.
b. *Esteledett be, amikor hazaértünk.
c. *Éppen száradt fel az eső, amikor kinéztem az ablakon.

De nem engedik meg a progresszív aspektus képzését az olyan igekötős igék
sem, ahol az igekötő a perfektiváláson túl valamilyen akcióminőségbeli je-
lentést is hordoz. Az alábbi mondatokban az igekötős igék a cselekvés ered-

,ményességét jelölő rezultatív akcióminőséget fejezik ki.

(9)a. *Éppen harcolta ki a béremelést, amikor megjelent a rend-
őrség.

b. *Gyakorolta be a zongoradarabot, amikor benéztem a szo-
bába.

c. *Éppen szántotta fel a földet, amikor arra jártunk.

Ugyanakkor azonban nincs akadálya a progresszív aspektus képzésének
akkor, amikor az igekötő szóképző funkciójú:

(lO)a.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
b.

Bámult ki az ablakon, amikor megérkeztek a vendégek.
Bújt be a kéménybe, amikor jöttek érte.
Éppen kelt fel az ágyból, amikor jött az orvos.c.

A szóképző funkció azonban csak szükséges, de nem elégséges feltétele a
progresszív aspektus képzésének.

Abból, hogy a progresszív aspektus folyamatban lévő cselekvést vagy
történést fejez ki, már következik, hogy sem állapotot jelentő igék, sem pe-
dig pillanatnyiságot kifejező perfektív igék nem alkalmasak a progresszív
aspektus képzésére.

(ll)a. *Látott rá a térre, amikor elvonultak a tűntetők.
b. *Érezte át a fordulat jelentőségét, amikor találkoztunk.

(12)a. *Rezzent össze, amikor meghallotta a hírt.
b. *Pattant el a húr, amikor letette a hegedűt.

De baj van akkor is, amikor az igekötő nem eredeti jelentésében szerepel:

(13)a. *Éppen nevet te ki a barátját, amikor a baleset történt.
b. *Éppen rúgott be, amikor megjelent a felesége.
c. *Éppen adták fel a várat, amikor megérkezett a felmentő had-

sereg.A
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Ezekben az esetekben az igekötö jelentős jelentésmódosuláson ment keresz-
tül. Mit jelent azonban az 'eredeti jelentés' fogalma, mikor mondhatjuk azt,
hogy az igekötö eredeti jelentésében szerepel? A probléma régóta ismert,
ennek ellenére érdemes újragondolnunk.

Vizsgáljuk meg kissé részletesebben azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbe- és a ki- igekötöt! Ha a be-

igekötő jelentését 'zárt térbe való irányulás'-ként írjuk kőrűl, akkor ez a
jelentés többféle alakot ölthet. Legnyilvánvalóbb az az eset, amikormoz-
gásigékkel kapcsolatban a mozgás irányát jelzi: bejön, bemegy, berepül, be-

fut, betáncol. Jelöljük a be- igekötőnek ezt a használatát bel-gyel. Ennek a
jelentésnek kiterjesztését jelenti az a használat, amikor (nem mozgásigék-
nél) a cselekvés irányát jelzi: bedob, beküld, bevesz, beránt. Jelöljük ezt a
használatot be2-vel!De irányt jelölhet a be akkor is, amikor nem lehet szó
mozgásról: benéz, beles, bebámul. Itt a percepció irányáról van szó: be3• Más
jellegű a kiterjesztés, amikor a cselekvés, folyamat mélyedést hoz létre: be-

horpad, bemélyed, besüllyed (beZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4 ) . Ennek ellentéte is előfordulhat, amikor /
a cselekvéssel egy mélyedést, lyukat megszüntetünk: bedug, befog, befoltoz,

beraga szt (be5). Belső tér létrehozható úgy is, hogy valamit beburkolunk:
bebor ít, beburkol, becsomagol, beker ít, bepólyáz, beteker (be6). És zárt térrel
van dolgunk akkor is, amikor a cselekvés révén egy felületet megtöltünk: be-

ken, bemázol, bemeszel, bepiszkít (be7). Végül belső tér keletkezik azáltal is,
hogy valamit bezárunk, valami között kapcsolatot létesítünk: becsuk, befűz,

begombol, becsa tol, bekapcsol, beköt (bes). Viszont már nem hozható kapcso-
latba a zárt térbe történő irányulással, vagy a zárt tér létrehozásával a be-

jelentése a hivatalos funkciójú igéknél (beá rul, bepana szol, besúg, beismer ,

beva ll, bevádol stb.) és az evés-ivást jelentő igéknél: (beboroz, bepá linkáz,

beebédel, bekávézik, becsíp, berúg). Ezek mindegyike már olyannyira eltávo-
lodott a be- igekötő eredeti jelentésétől, hogy progresszív aspektus képzésére
alkalmatlanná vált. A be- említett nyolc használata konceptuális mezőt al-
kot. A konceptuális mező elemei közti összefüggést így képzelhetjük el:

belhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA--+ be
2

--+ be
3

/ '\.
be4 be5

/i'\.
be6 be- bes

1. ábra

A be4 és a be5 és a be2-veláll konceptuális kapcsolatban, a be6,be7 és bes

pedig be5-tel: Ugyanakkor természetesen a be4 és be5 között is van kapcsolat.
A konceptuális mezőt az irányulás és a zárt tér fogalma tartja össze.A
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AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAki- igekötő bizonyos mértékben a be- fordítottja. Az alapjelentés 'zárt
térből való irányulás kívülre'. Vizsgáljuk meg most ennél az igekötőnek a
használat ait .

ki!: mozgásigéknél a mozgás irányát adja meg, pl. kifut, kisétá l , kimá -

szik, kirepül. ki2: a cselekvés irányát jelzi, pl. kidob, kiemel, kiesik, kitol, ki-

tör , kizava r . ki3: a percepció irányát fejezi ki pl. kinéz, kikandiká l, kibámul,

kiha lla tszik. kiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4 : a cselekvés révén dudor, kiemelkedés keletkezik valamin, pl.
kidülled, kidagad, kidomborodik, kiduzzad, kipuffad, kiá ll. kis: A cselekvés
következtében mélyedés keletkezik: pl. kifúr , kilyuka szt, kiha rap, ki reped ,

kivág, kivá j. k~: megszünteti a zárt teret, láthatóvá tesz, pl. kibont, kipó-

lyáz, kitaka r , kigöngyöl, kicsomagol. ki7: zárt teret, kapcsolatot megszüntet,
pl. kinyit, kicsomóz, kigombol, kicsa tol, kifűz, kikapcsol, kikötöz. Könnyen
látható, hogya bel-nek a kit, a behgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2-nek a ki2, a be3-nak a ki3, a be4-nek a ki4,

a bes-nek a kis, a ~-nak a kÍ6 és a bes-nak a ki7 felel meg. A be7-nek nincs
megfelelője. A be4 és a kis a 'mélyedés létrehozását' két kűlőnbőző módon
konceptualizálja: be4 esetében a cselekvést kíviilről, kis esetében belülről
szemléljük.

A ki- igekötőnek ismét van néhány használata, amely kívül esik a 'zárt
térből való kifelé irányulás' által meghatározott konceptuális mezőn. Íme
két példa: (a) zárt térből eltünik valami: kilop, kifoszt, kiiszik, kiür ít (nyil-
vánvalóan más csoportba tartozik viszont a kiönt, kimer , kikapa r , kikotor ).

(b) mondást jelentő igékkel kapcsolatban nyilvánossá válik: kibeszél, kihir -

det, kijelent, kimond, kitrombitá l. Egyik csoport igéi sem szerepelhetnek
progresszív szerkezetekben.

A ki konceptuális mezője hasonló a be igekötöéhez. Vagyis a mozgás
irányát jelző jelentést kiterjeszthetjük a cselekvés irányának kifejezésére,
majd a percepció irányára is. A cselekvés irányulása jelentheti azt is, hogy
a cselekvés révén dudor, kiemelkedés keletkezik valamin, vagy azt, hogya
cselekvés révén mélyedés jön létre. Ez a két kiterjesztés az irányulás két
kűlőnbőző irányával függ össze. Az első esetben a cselekvés kifelé irányul,
a másodikban a cselekvés kíviilről, a zártság megszüntetése irányában hat.
Ennek a második jelentésnek további kiterjesztései a zárt tér illetőleg a kap-
csolat teljes megszüntetése. A kiilőnbőző jelentéskiterjesztéseket az alábbi
ábra szemlélteti:

kil ---+ ki2 ---+ ki3

/ '\.

ki4 u;
/ '\.

kÍ6 ki7

2. ábraA
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A két konceptuális mező alapján általánosabb összefüggést is megálla-
píthatunk. Úgy tünik, hogy a 'mozgás irányából' vagy a 'percepció iránya'
felé, vagy pedig a 'változás iránya' felé mehetünk. Utóbbi vagy a 'zártság',
vagy pedig a 'kapcsolat' létesítése illetőleg megszüntetése irányába terjeszt-
hető ki. Vagyis a konceptualizáció általános sémája így fest:

mozgás irányahgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA---+ percepció iránya-,
változás iránya

/'\.
zártság kapcsolat

Hasonló összefüggések állapíthatók meg a többi igekötőre vonatkozóan
is. Ennek alapján azt mondhatjuk, hogy az igekötő eredeti jelentésében sze-
repel, ha jelentése része az alapjelentésből kiinduló konceptuális mezőnek.

Egészen természetesen felvetődik most már a kérdés, hogy az, amit ki-
terjesztésnek neveztünk, mennyire indokolható a diakrón jelentésfejlődésseI.
Vajon tetten érhetők-e a konceptuális sémákban jelzett jelentéskiterjesztések
a diakróniában? S vajon a jelentéskiterjesztések értelmezhetők-e jelentésfej-
lődésként? S bár ezekre a kérdésekre itt nem tudunk választ adni, annyi
kétségtelen, hogy a progresszív aspektus képzésének tárgyalá.sánálóhatatla-
nul belebotlunk a diakróniába, Egy megrögzött szinkrón nyelvész sem teheti
mindig azt, hogy szemet huny a diakrónia fölött, hiszen a szinkróniában

műkődő mechanizmusok nem egy esetben, ha áttételesen is, de a diakróniát
tükrözik.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Jegyzet

A magyar nyelv aspektuális kategóriái ról részletesen szólok az MTA Nyelv-
tudományi Intézetében elkészült strukturális-generatív ihletésű Mondattan-
nak az aspektusról szóló fejezetében (Kiefer megjelenés alatt a). A prog-
resszív aspektussal külön tanulmányban is foglalkozom (Kiefer megjelenés
alatt b). Végül az aspektus konceptuális szemantikai vonatkozásait egy angol
nyelvű tanulmányomban tárgyalom részletesebben (Kiefer megjelenés alatt
c). Az igekötők funkcióira, az egyes szemantikai osztályokra vonatkozóan
vö. Soltész 1959-et. A konceptuális szemantika vázlatát 1. Bierwisch 1982-t.
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SZILVÁNI
(SZÖLÖTERMESZTÉSÜNK NYUGATI KAPCSOLATAIHOZ)

KISS JENŐ

1. Borissza és bornemissza emberek mindig voltak Magyarországon is.
Az őket jelölő névpárzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(Bor issza : Bornemissza ) korai adatolhatósági gyako-
riságáról Benkő Loránd Nyelv és művelődés cimű, 1989-ben indult egyetemi
előadássorozatában szólt. Megállapította, hogy a Bornemissza gyakrabban
fordul elő, sebből - a hallgatóság számára az első pillanatban meglepő
s ezért az ilyenkor szokásos halk morajlással kísért - azon következtetést
vonta le, hogy a névadó közösségekben több volt a borivó. Merthogy -
tette hozzá - a Bornemisszá -t megkiilőnbőztető névként bizony többségé-
ben borissza közösség adja, s nem fordítva. A névészeti alapon az ómagyar
korra levont következtetés a legújabb kor magyar társadalmára - sajnos
- más, kézzelfogható módon is bizonyíthatóan igaz (Balázs Géza megálla-
pítása szerint nálunk nincsenek absztinens hagyományok, különösnek ezért
azt az embert tartják, aki nem fogyaszt szeszt).

Az újabbkori magyar szőlő- és borkultúra egyik nem lényegtelen ténye-
zője a szilváni (Rizlingszilváni, Zöld szílváni). Magyarországon 1970-ben a
két fajtát 1091 hektáron termesztették. Az 1961 és 1985 közötti telepítések
7,35%-át ezek a fajták adják. A Rizlingszilváni bora jobb: a borbírálatok
során kedvező pontszámokat kapott (7., illetőleg 8. hely, 1. Csepregi-Zilai,
Szőlőfajta-ismeret és -használat. Bp., 1988. 150, 442, 444). Az igényesebb
borok kedvelői gyakran fogyasztjak.

Tanulságosnak ígérkezik a név történetének és eredetének vizsgálata,
annál is inkább, mert történeti-etimológiai szótárunk - érthető módon -
nem vállalkozhatott részletes elemzésre.

2. A TESz. szerint - az első adatot 1870-ből idézi - "Valószínüleg né-
met eredetű ... Bár a magyar szónak a némettel való etimológiai összefüg-
gése kétségtelen, németből való származtatása addig nem tekinthető biztos-
nak, míg a német szó eredete s a szónak még más nyelvekben való esetleges
előfordulása nem tisztázódik" (szilváni a.), A szőlészeti irodalom adatainak
a figyelembe vételéveI - úgy vélem - kellőképpen megerősíthető anémet
eredet (Czuczor és Fogatasi ötletének nincs reális alapja: CzF. V, 1343).

Elsőként a koronatanúra, Görög Demeterre hivatkozom. Vele kapcso-
latban (Rapaics kiváló magyar szőlésznek nevezte: MagyGyüm. 180) szá-
munkra most csupán annyi fontos, hogy 1819-től gyűjtötte a szőlőfajtákatA
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(Bécs melletti) grinzingi szőlőjébe, azzal a szándékkal, hogy központi szőlő-

iskolát létesít. Megszerezte a magyar, ausztriai, német, francia, olasz, spa-
nyol, görög, sőt részben a kisázsiai fajokat is: világhírű is lett szőlőiskolája.
De nemcsak gyűjtötte a szőlőfajokat, Egy befejezetlen, 1829-ben megjelent
munkájában név szerint be is mutatta őket (Rapaics i. m. 226). A szilvá-
niról ezt írja:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"Német szőlő, vagy Tzilifánt, fejér. A' Somlyai hegyről való..
A' NémetekZier fahnler , és Sylvaner [néven ismerik]" (7). Azaz: Görög De-
meternek a somlói hegyről hozatott Szilvánija volt (vö. Csoma Zsigmond,
Nászéjszakák bora: a somlai. Bp., 1986. 133), s azt magyarul Német szőlő-

nek s Tzilifánt-nak, németül Zier fahnler -nek és Sylvaner -nek hívták. A szil-
váni-féle magyar szónak nála még semmi nyoma.

Más szőlészeti források is arra mutatnak, hogy a magyarok anémet
nyelvterületről kapták a szőlőfajtát s nevét is. A Magyar Gazda 1844-es
évfolyamában az ausztr ia i jelzőt találjuk a szőlőnév előtt: ausztr ia i ve-

res szilvaner (548), egyéb, úgyszintén a német nyelvterületről elterjedt, s
németees) szőlőelnevezések társaságában: stá jerhoni fekete or tlieber , veres
traminer (uo.), fejér mozler , kék wildbacher (567). Müller szerint "Grüner
Sylvaner (grüner Zierfahner, auch weifierOesterreicher)" (Praktische Anlei-
tung zur Hebung der Weinproduction ... PeJ t, 1866.2: 117), tehát a Sylvaner
és az Oester reicher (tkp. 'ausztriai') szinonimák, ahogy Trummer 1841-es
(SyJtematiJche Classifikation .. der ... RebenJorten. Grátz, 1841: 174) és
Tersánczky 1869-es (A jobb szőlőművelés .. Nagy-Kanizsán. 1869: 126) leí-
rásában is.

A szilváni szótörténete azt mutatja, hogy ez a szőlőnevűnk a Tra -

miner : tramini-típusú, német eredetű elnevezések csoportjába tartozik,
azon csoportba tehát, amelyben anémet szóképzős végzödését a meg-
felelö magyar melléknévképzővel helyettesítették. Abban a tekintetben is
hü kővetője a szilváni német előzményre visszamenő társainak, hogya né-
met és a magyar végződésű változatok egyideig váltkozva fordulnak elő,
éspedig körülbelül a múlt század hatvanas éveiig. A szilváni-nak, illető-
leg változatainak (1. alább a sa lveni alakot is!) a szótörténeti adatai for-
rásaim alapján: 1842: vőrős sylvaner (Magyar Gazda 1145), 1844: auszt-

r ia i veres szilvaner i. m. 548), musca t-sylvani (i. m. 567), 1845: sylva ni
(i. m. 1461), 1846: Szilváni (i. m. 1429). 1847: Silvaner (Fürst, Versuch
über den Weinbau ... Oedenburg, 1847. 63), 1855: szilvani zőld (Galgóczy
K., Magyarország, a Szerbvajdaság ... Pest, 1855. 290), 1856: Szilváni zőld

(Gyürky A., Vinczellérek könyve. Pesten, 1856. I, 135), 1858: szilváner
(Falusi Gazda 119), 1859: silváni zőld (Letenyey L., Szőlőszeti tájrajz.
Pest, 1859. 65), 1864: sylváni (Enz F.: Borászati utazása Franciaországban
és a Rajna-vidéken. Pest, 1865. 60.), 1869: "Sylváni zőld (Grüner Sylvaner)"
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(Tersánczky, A jobb szőlőművelés ... Nagy-Kanizsán, 1869. 126), 1870:fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzi l -

vá n yi s ző lő (CzF. V, 1343), 1887: Zö ld s y lvá n i (Borászati Lapok 157), 1894:
Szylvá n i zö ld (i. m. 102).

A nyelvi adatok egybehangzóan megerősítik ampelográfusaink meg-
állapításait, akik szerint e szőlőfajta "Valószínüleg osztrák eredetű (He-

gedűs Á.-Kozma P.-Németh M., A szőlő. Bp., 1966. 233), illetőleg hogy
"Hazánkba feltehetően Ausztriaból kerülhetett" (Németh M., Ampelográ-
fiai album. Termesztett borszőlőfajták. 1., Bp., 1967. 119). Müller szerint

a szőlőfaj ausztriai eredetű, s valószínű közvetlen hazája Krems környéke

(Weinbau-Lexikon. Berlin, 1930. S i lva n e r , g r ü n e r a.). Bassermann-Jordan
azt írja, a szilváni a XVIII. század végén szorította vissza a régi Alben, EI-
bing szőlőfajtát (Geschichte des Weinbaus. FrankfurtjM. 1923.,1,386), azaz

a szilvánit (s nevét is) a német nyelvterület bizonyos részein a XVIII. szá-
zad végén már jól ismerték. Ambrosi szerint e szőlőfajt Alsó-Ausztriában

800 éve ismerik már (Das grofie Lexikon vom Wein. München, 1979. 331).
A s zi lvá n i előzményének, a ném. Sylva n e r -n e k az eredete máig sincs

tisztázva. Három magyarázat! kísérlet van forgalomban. Az egyik szerint
Erdély latin nevével, a T r a n s s y lva n ia -va l függ össze, a másik szerint S i lva -

nus-szal, a római erdő- és mezőisten névvel van kapcsolatban, a harmadik
szerint a latin s i lva 'erdő' származéka (Hillebrand, W. et alii, Taschenbuch

der Rebsorten. Wiesbaden, 19847• 68; Cornelssen, F. A., Das grofie Buch

vom deutschen Wein. Stuttgart, 1977. 25; Panwolf, W., Kleines Weinlexi-
kon. München, 1974. 144, Ambrosi H., i. m. S i lo a n e r , G r ü n e r a.; Rapa-

ics i. m. 221). Gyanúm szerint egyik sem több tudós népetimológiánál. Miil-
ler szerint Erdély latin nevéböl való származtatása azért elfogadhatatlan,
mert e szőlőfajta ott csak 60 éve (tehát a múlt század hatvanas, hetvenes
évei óta) található (i. h.): Müller könyve 1930-ban jelent meg, az évszámok

így értendők!). Nyelvi oldalról megemlíthető, h o g ya S i lva n e r , Sy lva n e r sza-
vaknak - tudtommal- nem mutatták ki 'erdélyi' jelentését. Koránt sincs

azonban kizárva, hogy a szóban forgó szavak másodiagos alakulatok, s a

ném. R. és N. Sa lva n e r , S a lv in e r , S a lve n ie r - fé le alakokra mennek vissza

(ezeket a Neckar vidékéről, Württemberg tartományból s Elzászból, tehát
német nyelvterületről közli Trummer (i. m. 175; Dick Sc h e r w a n e r alakról

is tud: Det rationelle Weinbau. Papa, 1863. 45). Ezt azonban csak egy ala-
pos német szótörténeti vizsgálat tisztázhatná, miként talán azt is, hogy a

mi c i r fa n d l i - n k előzménye, az ausztriai ném. Z ie r fa h n le r vajon nem a s i l -

va n e r alakváltozata-e (vö. Görőg Demeter föntebbi idézetét és Föző Géza:
SoprSz. 1963: 307). A magyar s a lve n i (1843: zö ld s a lve n i 'zöld szilváni", ké k

s a lve n i 'kék szilváni': Schlipf, Mezőgazdaság' népszerű kézi könyve ... fordítá

Mannó Alajos. Pesten, 1843. 216) a ném. R. Sa lve n ie r 'szilváni' (Trummer
i. h.) szóra megy vissza; alakulásmődjára 1. ném. M a lva s ie r (i. m. 241) > m.
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M á lvá zi (Hilibi Haller F., Az ugaros szőlő-müvelés. Kolo'sváratt, 1834. 151).
A s a lve n i a fordításirodalom hapaxa, Mannó munkáján kívül nem találkoz-
tam vele.

Kaphattuk-e más nyelvből a s zi lvá n i előzményét, a Sylva n e r - t , mint a
németből? A szomszédos nyelvek történeti ampelográfiai adatainak a hiá-
nyában minden kétséget kizáró válasz ugyan nem adható, a rendelkezésre
álló adatok azonban egyértelműen a német eredet mellett szólnak. Francia-
országban és Svájcban a szőlőfajta neve Sylva in , Olaszországban Sylva n e r

és S i lva n e r (Németh i. m. 72). A franciából e szerint nem kaphattuk, az
olaszból- amelybe a németből került - kaphattunk ugyan, de minden kő-
rülmény (1. föntebb) a közvetlen német átvétel mellett szól. A román S i lva -

n e r (Borza, AL, Dictionar etnobotanic. Bukarest, 1968. 182) német eredetű,
hazai német közvetítéssel. A német névre megy vissza az or. CHJILBaHep

is (Balsaja szovjetszkaja enciklopégyija. Moszkva, 19763• 23: 375). Mint-
hogy a szilváni nyugatról terjedt kelet felé, sem a román, sem az orosz nem
jön szóba a s zi lvá n i előzményének közvetítőjeként, átadójaként. A szlovák
s y lvá n (Slovník slovenského jazyka. Bratislava, 1964. IV, 379; Stelczer-Ven-
dégh, SzIMKSz. Bp., 1973.635) azért nem előzménye a m. s zi lvá n i-n a k , mert
az idegen eredetű, a magyar fül számára értelmetlen szőlőnevek a magyarban
nem kapnak -i képzőt (1. például M o r i l I o n , R izl in g , Sa u vig n o n - hacsak
nincs képzős vagy annak tartott idegennyelvi szőlőnév-előzrnény, ahogy a
ném. Sylva n e r az). A szb-hv. S i lva n a c (SzbhvMsz. 3: 73) és a szlovén s i lvá -

n e c (Slovar slovenskega knjiznega jezika. Ljubljana, 1985.4: 661): 'szilváni'
is a ném et névre megy vissza: az - a c , ill. - e c képző a ném. -er-nek felel meg.
Elvileg ezek a délszláv szőlőnevek is lehetnének a m. s zi lvá n i elözményei. A
magyarországi korai szótörténeti adatok (ti. anémet és a magyar megfelelők
éveken át való egymás melletti előfordulása) azonban éppúgy egyértelműen
ez ellen szól, mint az, hogy az eddigi tudomásunk szerinti délszláv eredetű,
részfordításos szőlőneveink közül egy sem megy vissza a szóban forgó szer- ,
kezetíi délszláv szőlőnévre.

3. A XVIII-XIX. századi nagy fajtaváltás idején Nyugatról tőbb.jna is
termesztett és nagyrabecsült szőlőfajta került Magyarországra, így a Chas-
selas-fajok, az Oportó, a Rizling. Ezek közé tartozik a Szilváni is, amely
hozzánk a német nyelvterületről került.
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A tágan értelmezett Kárpátalja a történelmi Máramaros. Bereg, Ugocsa
és Ung vármegye jelentékeny, sőt túlnyomó részét, valamint Szabolcs vár-
megye három községét (Tiszaágtelek, Eszeny, Szalóka) foglalja magában.
A Földrajzi nevek etimológiai szótárának 1988. évi negyedik, kétkötetes ki-

adásában Kárpátalja területéről mintegy kétszáz helységnév etimológiáját
mutattam be. A Nagy-ag és a Talabor alsó szakaszától, valamint a Tiszától
bezárt területről, illetőleg e folyóköz közvetlen környékéről önálló szócikkben

vagy más címszó alatt megmagyaráztamfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB u s tya h á za , H u s zt , H u s ztkö z, K e -

s e lym e ző , Ö tvö s fa lva , T a la b o r fa lu , T é c s ő és Vis k nevének eredetét. Mostani

dolgozatomban befejezem e terület helységneveinek feldolgozását.
Alsószelistye 'helység Husztköztől keletre' [1851: Als ó -Sze l is tye : Fényes,

M Ó G Sz. IV, 84, de 1. 1455: Se l is th e : Bélay, Már. 195 is]. A Sze l is tye hn. ro-

mán eredetű; vö. román S i í l i§ te hn. (Iordan, TopRom. 257). A román hely-

ségnév köznévi előzménye, a régi s i í l i§ te " " s i l i§ te " " s e i i s te 'falu (határával
együtt); faluhely; falu közepe, dereka stb.' bolgár eredetű; vö. bolgár CéJIHm.e
'helység, település < : céJIO 'falu' (FNESz.4 11,530). A román településterü-
leten tucatjával találhatók szláv eredetű román köznévből alakult földrajzi
nevek, amelyek tehát nem szláv, hanem román helynévadás termékei. ilye-

nek: D um b r a o a tkp. 'cserjés, sarjerdő; liget, berek, (tölgy)erdő', D um b r i io i ta

tkp. 'kis cserjés; kis berek; kis (tölgy)erdő', I zvo r tkp. 'forrás', La z tkp. 'ir-
tás; füves hely', Lu n c a tkp. 'lanka, rét; árterület; berek', O s tr o v tkp. 'sziget;
(folyó)köz', P e s te r a tkp. 'barlang', P o ia n a tkp. 'erdei tisztás', P o n o r tkp.
'vízmosás, omlás; horhos; suvadás; szakadék', S la t in a tkp. 'sóskút , sósforrás',

To p l i la tkp. 'hévizforrás', Vir to p tkp. 'kátyú; vízmosta gödör', stb. (1. Pet-

rovici, StDialTop. 148). A megkülönböztető szerepü Als ó - előtag az Iza for-

rásvidékén, Dragomérfalvától kelet-délkeletre fekvő F e ls ő s ze l is tye 'Salistea
de Sus' [1828: F e ls ő -Sze l is tye : Suciu II, 105, de 1. 1486: Ze lys te : MárDip1.

581 és 1365: K e e t l ize le s te 'az .Iza folyó által két részre osztott Felsőszelistye':
MárDipl. 57 is] nevének előtagjával van korrelációban, s azzal kapcsolatos,

hogy az Iza - Tisza folyása mentén az egyik Sze l is tye feljebb, a másik meg
lejjebb fekszik. - Az ukrán HH)KH€ CéJIHm.e (ejtsd: s ze l is c s e ) 'Alsószelis-

tye' (ZakarpOb1. 745) az ukrán CéJIHm.e 'falu, telep' köznévhez való hangtani
hozzáilleszkedés eredménye. A magyar Sze l is tye az ukrán Céname-böl hang-

tani akadályok miatt nem származtatható.
Baranya 1. Husztbaranya
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Csománfalva 'helység a Talabor jobb partján Kövesligettöl délre' [1399:fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C h a m a lfa lu a : DocVal. 517; 1406: C h om a lh a za : MárDipl. 139; 1412: C h om a n -

fa lw a : Bélay, Már. 133; 1773: C som a n fa lva , C s u m e lye s ty , C s o m a lo va : Lex-
Loe. 134; 1944: C som á n fa lva : Hnt. 166]. C som á lfa lva > C som á n fa lva sze-
mélynévi előtagjához 1. román C ium a l i i szn. (Cioranescu, DOR, 241; Iordan,
Dicj Fam. 131). Ebből képződött a román C ium a le s t i hn. [tkp. 'Ciumalá em-
berei, Ciumalaék'] (Cioranescu, i. h.). A C ium a l i i szn. lordan (i. h.) szerint
a román a c iu m e l i 'szemenként ősszeszed' igéből alakult. Az ukrán régi qlO-
MamI szn. (ebből: qIOMaJICBHt{'Lapai név: SIStaroukr. II, 552), qYMáJIa csn.
(Bogdan 39) a romanból való. A magyar C som á l( fa lva ) .> C som á n ( fa lva )

változáshoz 1.fe ké ly> fö ké n y , g ö r vé ly > g ö r vé n y , h a r ká ly> h a r ká n y , la p á ly

> la p á n y , m o r d á ly> m o r d á n y , s á r m á ly > s á r m á n y, vő fé ly > vő fé n y stb.
Az ukrán régi qOMaJIOB3[1713: 1. fent], mai qYMáJICBe(ZakarpObl. 650):
'Csománfalva' a magyarral párhuzamos névadás eredménye.

Danalafalva 1. Husztsófalva
Darva 'helység a Talabor völgyében Uglyától északnyugatra' [1398:

D a r w a : DocVal. 501; 1773: D a r va , K o lo d n a : LexLoc. 134; 1944: D a r va : Hnt.
172]. Szláv eredetű; vö.: ukrán .llapiB, lengyel D a r ó w : 'a Dnyeszter vízte-
rületéhez tartozó Lomnica mellékfolyója Galíciában' (WbRussGn. 1, 561),
ukrán .llapiB, lengyel D a r ó w : 'helység Szanok környékén Galíciában' (Russ-
GeogrNb. II, 656), lengyel D a r o w ic e 'helység Galíciában Przemysl kőrnyé-

kén' (SISNO. 1, 460 D a r o w ski a.). Mindezek alapszava az a *D a r személynév,
amely a B o g o d a r (tkp. 'Isten ajándéka') típusú, összetett szláv személynevek
utótagjából önállósult (RudnBojk. 48). A magyarba egy nőnemű *D a r o va

(tkp. 'Dar falva') kerülhetett át, s a kétnyíltszótagos tendencia érvényesülé-
sével D a r va alakú lett. (VÖ. p a j ta , r o s ta , za b la , L e n d va , P in ka stb.). - Az
ukrán régi KOJIo)J.Ha[1773: 1. fent], mai KOJIOAHC(ZakarpOb1. 649): 'Darva'
tkp. értelme 'Tőkés'. Erdőből kialakított irtványfóldre utal. Etimológiájában
független a magyar D a r vá - tó 1 . Eredetileg Darvától különálló településrészt
jelölhetett.

Dragulylese 1. Kövesliget
Fekete-Isa 1. Iza
Felsöszelistye 1. AIsószelistye
Gernyés 'helység a Husztnal jobb felől a Tiszába ömlő Husztica mellett

Huszttói kelet-északkeletre' [1409: G e r n e s fa lu a : ZsigmOkl. IIj2, 301; 1462.:
G e r n e c s : Bélay, Már. 141; 1773: G e r n yé s : LexLoe. 134; 1944: G e r n yé s : Hnt.
235]. Az elsődleges G e r n e s fa lva névalak előtagjában talán a K o r n is [1403:
ZsigmOkl. IIj1, 331] személynév módosulata keresendő. A FNESz.4 (1, 780)
K o r n is la ka szócikkében bemutatott szláv személynévi adatokon kívül ehhez
1. még ukrán Kopném családnév (Bogdan 133) és román C om e s család-
név (lordan, Dict.Fam. 148). A G e r n yé s névalakba belejátszhatott a magyar
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nyelvjárásifedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAg e r n yé s 'kb. rőzsés, rőzsegyüjtő' (SzT. IV, 584) rokonsága. (Eh-
hez 1. TESz. 1, 1055 g e r n ye a.) A - fa lva utótag idővel elmaradt. - Az ukrán
Kenamaeae 'Gernyés' [1773: K o p á s n a : LexLoc. 69] névalak tövéhez 1. egyfe-

lől orosz Konam 'a Tobolba ömlő Iszety bal oldali mellékvize' (WbRussGw.
II, 443), másfelől ukrán Konám családnév (Bogdan 132), lengyel K o p a s z

személynév (SISNO. Ill, 75).
Herinc:se 'helység a Nagy-ag alsó folyása' mentén Lipcsétől északke-

letre' [1350: Ze le u m e ze u i : DocVal. 116; 1383: H o r yn c h a : DocVal. 308; 1412:

H a r yn c h a seu Zewlewmezew: MárDip1. 183; 1450: H e r yn c h e : i. m. 344; 1808:

H e r in c s e , H o r yn c o vá : Lipszky, Rep. 1, 237; 1944: H e r in c s e : Hnt. 264]. Az
elsődleges Sző lő m e ző névváltozat olyan erdőtleg lapályra utal, amelynek
szőlő a jellemző növénye. A- közelben megtelepült új falu magyar H o r in c s a

névváltozatának egy kárpárukrán régi *H o r in é a lehetett az előzménye. Ez

egy ukrán régi *H o r i t ie c u (vö. óorosz Foparrs: Tupikov 114) szn. birtok-
lást kifejező - ja képzős szánnazéka. Az újabb magyar H e r in c s e névváltozat
hangrendi átcsapás eredménye. Az 1463. évi H e te n c h e n (Bélay, Már. 143)
alak ragszilárdulással keletkezett. Nem tartozik össze a Nógrád megyei H e -

r e n c s é n y-n ye l (FNESz.4 1, 586). Az ukrán H o r in é o o a , mai rOpÍH'IOBe 'He-

rincse' analógiás alapon - o v képzővel bővült. Történeti szempontból nézve
azonos funkciójú képzők halmozódtak fel annak folytán, hogyahelységnév
etimológiája elhomályosult.

Husztakna 1. Husztsófalva .
Husztbaranya 'helység a jobb felől a Tiszába ömlő Baranya patak men-

tén Huszttói keletre' [1851: H u s zt-B a r a n ya : Fényes, MoGSz. 1, 89,de 1. 1398:
B a r a n ya : DocVal. 501 és 1390: B a r a n ya : Csánki 1, 446 is]. B a r a n ya helység-

név többfelé található; vő.: B a r a n ya vá r (FNESz.4 1, 165 B a r ( ln ya m e g ye a.);
B a r a n ya 'helység Ungvártói délre' (Csánki 1, 388): B a r a n ya vö lg ye 'helység

Valkó megyében' (Csánki II, 293; ComVer. 18); B a r a n a 'elenyészett helység
valahol az Alföldön'(VárReg. 26.); 1. még Juhos, Hnt. 1882. 245. Ezek-

ről Pauler (MNemzTört.2 1, 11, 379) óta többnyire az a vélekedés, hogya
magyar határvédő gyepürendszer bejárataira, kapuira utalnak, és a szláv
nyelvekből valók; vő, ócseh b r á n a 'sánc, kapu', szlovák b r á n a 'kapu', len-

gyel régi b r o n a 'kapu' stb. (Ezekre 1. EtSISJaz. II, 204.) Más magyarázat
szerint e helynevekben (vagy egy részükben) ómagyar személynév rejlik(l.

FNESz.4 i. h.). E korábban felvetődött megfejtési módokhoz most hozzáte-
szem: némelyik B a r a n yá -b a n talán a magyar b á r á n y (TESz. 1, 245) szláv
előzményének a szánnazéka kereshető, esetleg személynévi áttétellel; vő.:
lengyel B a r a n ia hn. (Rospond, SlEtNGSl. 1, 23), szlovák B a r a n ia h la va hn.

(GeogrNázv. II, 9), B a r a n ia s t r a n hn. (GeogrNázv. IV, 11), B a r a n a c h r a s t

hn. (Habovstiak, OrChotN. 46); orosz Bapaass BaJIKa hn., Bapaasa rOJIOBa
hn. (WbRussGn. 1, 86), Bapansx hn. (RussGeogrNb. 1, 269), Bapaass Topa
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hn. (UO.).Hrabec (93, 160) szerint az ukrán (hucul)fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB a m n ija hegy- és vÍznév
, ukrán alapszóból (öapan 'kos') keletkezett román - ie képzővel. .- Esetünk-

ben a helységnév és a víznév [1482: riv. N a g y B a m n ya : Bélay, Már. 122] kő-
zül a víznév tekinthető elsődlegesnek. Az ukrán Bopoaása 'Husztbaranya'
(ZakarpOb1. 741) a magyarbóllehet átvéve; alakilag a BOp>KaBa'Borsova',
Ipmáaa 'Ilosva', CBaJI.ba 'Szolyva' stb. analógiás hatásával számolhatunk.
(Másként: Smilauer, PfSITop. 42.) A Bop6HJlBKa 'Baranya patak' (SHUkr.
65) a Bop6HJlBa szánnazéka.

Husztsófalva 'helység Huszttói keletre a Bajló patak mentén' [1901:
H u s zts ó J a lva : Hnt. 1944.275 (az évszámhoz 1.i. m. 665), de 1. 1773: So ó J a lva ,

D a n i lo va : LexLoc. 135, 1462: So J a lva : Csánki 1: 452, 1391: D a n a la fa lu a :

DocVal. 423 és 1390: H u zth o kn a : OklSz. 11 a kn a a. is]. A névváltozatok
közül a legrégibb H u s zta kn a . Ez Huszt közelében levő sóbányára utal. A
névadási típushoz 1.: D é s a kn a , G ö r g é n ys ó a kn a [1760-2: G ö r g é n y-Só a kn a :

Suciu 1, 314, de 1. 1644: So a kn a : uo. is], régi K o lo zs a kn a 'Kolozs', M a r o s -

a kn a 'Marosújvár sóbányája' [1825: Suciu II, 7], régi M é r ka kn á ja 'Kisakna' ,
[ 1 2 1 9 /1 5 5 0 : M ir e (.J: M ir c ] Ac n a ya : VárReg. 44; I.még Györffy 11,130], régi
Szá s za kn a 'Mezőakna' [1760-2: Szá s za kn a : Suciu II, 8, de 1. + 1315: Akn a y:

Györffy Ill, 342 is], régi Szé ka kn a 'Szék' [1315: Sc e ka kn a : Györffy II, 87],
régi Szla t in a a kn a 'Aknaszlatina' [1808: Szla t ín a - a kn a : Lipszky, Rep. 1, 651],
régi To r d a a kn a 'Torda város sóbányája' [1291: Th o r d a Akn a : Csánki V,
683], Víza kn a . Idővel a H u s zta kn a nevet a szinonim Só J a lva váltotta fel,
amelyet a másfelé található Sófalváktól való megkülöböztetés végett az or-
szágos helységnévrendezés során a H u s zt- előtaggal egészítettek ki. Sófalva,

illetőleg Husztakna közvetlen szomszédságában egy falu települt, amely D a -

n i lo nevű telepítésvezető kenézéről (vö. ukrán ,l(aHHJIO'Dániel': SIStaroukr.
1,278) a magyarban a *D a n i lo J a lva > D a n a la J a lva , az ukránban pedig (pár-
huzamos névadással) a ,l(aHHJIOBa,,l(aHIÍJIOBe(ZakarpOb1. 742) nevet kapta.
A két település összeolvadásakor a magyarban a sóbányászatra utaló, a kár-
pátukránban pedig a Danilo kenéz nevét őrző név maradt fenn.

Iszka 1. Isa
Iza 'helység Huszttói észak-északkeletre a jobb felől a Tiszába ömlő

Nagy-ag mellett' [1387: "duas possessiones nostras I s a a , nec non Also Vapsa
nuncupatas": MárDip1. 87; 1390: I za : i. m. 98]. A birtok 1390. évi határ-
járásában 'szerepel a "fluvium F e ke te I zo " (i. m. 101) folyónév. Ez másra,
mint a később N a g y-á g -n a k [1505: FNESz.4 II, 172] hívott folyóra nem vo-
natkoztatható. A F e ke te -L za később is előfordul egy 1600 körül telepített,
később elenyészett vagy átkeresztelt falunak a neveként [1614: F e ke th e I za :

Bélay, Már. 157], amely a Nagy-ág baloldali forráságának, a Fekete-ágnak
a mellékén, Majdanka körül kereshető. Bélay (Már. 157) nem tartja lehetet-
lennek, hogy Feketeiza a Fehér-ág völgyében települt I s zka [ruszin eredetű
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név 'Kis-Iza' jelentéssei; 1600: Izka: Bélay: Már. 155] falunak volt a korábbi
magyaros neve, de ez csak akkor fogadható el, ha feltesszük, hogya forrás-
ágak megkülönböztetöyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFekete- és Fehér- néveleme idövel felcserélödött. - A
(Fekete-)Iza folyónév etimológiailag azonos a Felső-Tisza baloldali mellék-
folyójának. a Máramarosszigetnél beömlő Izá-nak [1353: magnum fluvium
Iza vocatum: MárDipl. 31] a nevével. Mihályi (MárDipl. 32) szerint az ókori
itineráriumok névanyagát összegyűjtő Tabula Peutingeriana "Pons Ises"-e

már az Izát és a Tiszát jelöli. Az Iza ősi indoeurópai folyónév (FNESz.4 II,
641), amelyet a honfoglaló magyarság a Kárpát-medencében talált (bizo-
nyára szláv, de semmiképpen sem ruszin) népelemek közvetítésével ismert
meg. A Máramarosszigetnél bal felől, valamint a Husztnal jobb felől a Ti-
szába ömlő két folyó már a honfoglalás korában az Iza nevet viselhette, de
teljességgel azt sem zárhatjuk ki, hogy a Máramarosszigetnél beömlő Iza
folyó nevét áttelepülők vitték magukkal Huszt mellé. Az Iza helységnév a
folyónévből alakult, ahhoz képest másodlagos. A (Fekete-)Iza folyónév he-
lyett később a magyar Nagy-ág, illetőleg az ukrán Pixá (tkp. 'folyó') került
használatba. Az ukrán ha 'Iza helység' (ZakarpObl. 731) a magyarból való.
L. még ukrán hKH 'Iszka' (i. m. 372).

Karajnokfalva 1. Mihálka
Körösös 'Huszthoz tartozó lakott hely a várostól keletre' [1651-99:

Felsökörösös: Bélay, Már. 153; 1'674:Körösös: uo.; 1944: Kőrösöstanya: Hnt.
275; 1990: Kőrösös: Deschmann Alajos, Kárpátalja műemlékei. Bp., 1990.
Térképmelléklet 1: 300 000]. A magyar népnyelvi Kőrös 'kőrisfa' -s képzős
szánnazéka. (L. alább Száldobos magyarázatát.) Kőrisfákkal benőtt helyre
utal. E hn.-vel másfelé is találkozunk: vö. Kőrösös 'határrész Okánytól délre'
[1882: Kőrösös: Juhos, Hnt. 176; etimológiailag hibás, a Körös folyónév ha-
tását tükröző helyesírással: 1937: Körösöspuszta: Hnt. 327], Kőrüsös 'Mar-
calihoz tartozó határrész' (SMFN. 284: "Kőrisfák vannak benne"), Kőrises

'Náraihoz tartozó határrész' (VMFN. 169: "Kőriserdő"), Kőrises 'Bakony-
szombathelyhez tartozó határrész' (KMFN. 308: "Kőrisfák vannak itt"); stb.
Az ukrán Kipemi 'Kőrősős' (ZakarpObl. 697) a magyarból való.

Kövesliget 'helység a Talabor alsó folyása mentén Kricsfalvától északra'
[1402: Kweslygeth: ZsigmOkl. 11/1, 181; 1403: Kewezligeth: i. m. 11/1: 286;
1773: Kőves Liqéth: LexLoc. 134; 1808: Kövesliget: Lipszky, Rep. 1, 347;
1944: Kövesliget: Hnt. 354]. A helységnév a talaj milyenségére- utaló köves

melléknévnek és a liget 'kisebb, ritkás erdő' főnévnek az összetételeként ke-
letkezett. A magyar Kövesliget-tel mind természeti adottságokat kifejező,
ún. természeti névvel ellentétben az ukránban (és a románban) az ember és
a szóban forgó földrajzi objektum kapcsolatát tükröző, ún. műveltségi név
jelöli a községet; vö. ukrán ,l{paroBe [1773: Drohova: LexLoc. 134] és román
Draqulesti [1773: Drogujesty: LexLoc. 134]. A román névalak előzménye az
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1409-ben adatoltyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADragulylese (ZsigmOkI. II/2, 301) volt, amely a Draqul-

pa thaka víznévvel együtt fordul elő ugyanabban az oklevélben, amelyben
Kwesligeth is szerepel. Dragulylese tehát Kővesliget közelében feküdt, de
nem volt azonos vele. Dragulylese magyar névadásból származó összetett
helynév. Előtagja a bolgárból (1. bolgár )lpál'yn: Zaimov, BI. 96) román (1.
román Driiqul: Cioranescu, DOR. 264) közvetítéssel hozzánk került Draguly

személynév; vö.: 1368: Dragul (DocVal. 213); 1400: Dragulfyadunka l= Dra-
gul fia Dunka] i. m. 527). Az utótagban a birtokos személyraggal ellátott
les 'rejtett figyelőhely, rejtekhely' főnevet találjuk. (A -lesi utótagú helyne-
vekhez 1. Dorogiás szócikkét: FNESz.4 1, 385). Nem fogadom el a Zsigm-
OkI. II/2, 485 Dragulyülése olvasatát. A románban a magyar Dragulylese

népetimológiás átalakításával Draqulesti (tkp. 'Dragul emberei, Dragulék')
névalak keletkezett. Az ukránban a )lpal'OBe helynév a Dragul személynév
alapszavából. a Drág-ból [1336/1456: Dragh et Dragus: MárDipl. 12] jött
létre birtokjelölő képző hozzáadásával. A Kövesliget és Dragulylese összeol-
vadása révén kialakult település magyar neve Kövesliget maradt, a román
és az ukrán névalak viszont Dragulylese névadójának személynevéhez kap-
csolódik.

Kriesfalva 'helység a Talabor bal partján Kövesligettől délre' [1375:
villa Cryeh: DocVal. 259; 1398: Kerchwa, Kerechsoa : i. m. 501, 502; 1411:
Kyriehfa lwa: Bélay, Már. 169; 1773: Kriesfa lva , Kriesova : LexLoc. 134;
1944: Kriesfa lva : Hnt. 357]. Az előtagként szereplő személynévhez 1. 1375:
"Chryehywan et Stanizlaus" (DocVal. 260). L. még román: Chirciu, Chi-

r ici, Chir iciu csn. (lordan, Dictf'am. l l ?"), ukrán KHp'l csn. (Bogdan 156),
bolgár KHp'lOVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA< : KHpHn szn. (Ilőev, RIB. 257). - Az ukrán KpH'IOBe(Za-
karpObl. 646), régi KpH'IOBa [1398, 1773: 1. fent]: Kricsfalva' a magyarral
párhuzamos ukrán névadás eredménye.

Lipcse 'helység a Nagy-ag alsó folyása mentén Keselymezőtől északke-
letre' [1350: Lypche: DocVal. 116; 1773: Lipcse: LexLoc. 134; 1808: Lipcse:

Lipszky, Rep. 1, 381; 1944: Lipcse: Hnt. 373]. A falu ott települt, ahol a
Lipcse nevű patak [1. 1653: Lipcse Polyana 'a Lipcse patak forrásvidékén
települt Lipcsemező': Bélay, Már. 179] jobb felől a Nagy-ágba ömlik, és a
patakról kapta nevét. A pataknév szláv eredetű; vö. kárpátukrán JIHU'Ia 'a
Nagy-ag jobb oldali mellékvize' (SHUkr. 316), ukrán JIIÓ6'1a 'folyó Csernyi-
gov vidékén' (SHUkr. 333); lengyel Lubcza '" Lypcza 'a Warta mellékvize'
(NRzDW. 79). Az etimológia részletei hez 1. FNESz.4 II, 234 Németlipcse

a. Aszókezdő lju- > li- változás a magyarban és a szláv nyelvekben egya-
ránt végbemehetettt. (L. Kniezsa: MNy. XXXVI, 21-2.) Esetünkben talán
valamivel nagyobb a valószínűsége annak, hogy a kárpátukrán JIHU'Ia (Za-
karpObl. 745) korábbi, mint a magyar Lipcse.
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Mihálka 'helység Huszttói kelet-délkeletre' [1389:yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKaraynokfa lva : Már-
Dipl. 90; 1462: Myhalfa lua : Bélay, Már. 173; 1550: Mihálykafa lva : Com-
MarmUg. 73; 1604: Krajnikfa lva alias Mihalkafa lva : Bélay, Már. 173; 1773:
Mihalyka , Kra jnikova: LexLoc. 135; 1863: Mihálka (Kra jnikovo): HnL 544;
1944: Mihálka : Hnt. 463]. A legrégibb névváltozatnak. Kara jnokfa lvá-nak az
előtagjában a kra jnik 'birtokigazgatási egység feje; soltész, kenéz' (TESz. II,
640) foglalkozásnév rejlik, esetleg személynévi áttétellel. (Ha személynévvel
van dolgunk, akkor a névadó vagy annak őse maga is krajnik lehetett. L.
Szabó T. A.: NylrK. IX, 61 és Kázmér, Falu 109.) A névadás tipusahoz 1.
BánfaVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA< Bánfa lva , Kirá lyfa lva , Vajdaháza stb. Az újabb Mihályfa lva név-
változat eredetileg egy szomszédos, idövel Karajnokfalvával összeolvadt te-
lepülésnek lehetett a neve. A helységnévben a Mihály személynevet utóbb a
kicsinyítö képzős Mihályka váltotta fel. (Ehhez 1.Varga, Bec. 77; 1.még 1494:
Mihalyko de Irhocz: MárDipl. 605.) A -fa lva utótag elmaradásával létrejött a
mai Mihálka névalak. - A kárpatukrán régi KpaAHHKoBa,mai KpaAHHKoBe
(ZakarpObl. 746) a magyar Kara jnokfa lvá-va l párhuzamos névadás eredmé-
nye.

Ósándorfalva 'helység Huszttói kelet-délkeletre a Szeklence patak mél-
lett' [1901: Ósándorfa lva : Hnt. 1944. 450 (az évszámhoz 1. i. m. 655), de
1. 1455: Sandorfa lwa: Bélay: Már. 189 is]. A Sándorfa lva helységnév egy
Sándor nevü középkori birtokos falvára utal. A megkülönböztetö szerepű Ó-
előtagot az országos helységnévrendezés során csatoltak a falunévhez azért,
hogy kizárják az összetévesztés lehetöségét a Csongrád megyében újonnan,
az 1879. évi nagy tiszai árvíz után alapított Sándorfa lvá-va l (FNESz.4 II,
444). - Az ukrán régi IIIaHAPoBa [1808: Lipszky, Rep. 1, 578] a magyar-
ral párhuzamos névadás eredménye. Az új OJleKCaHApiBKa'Ósándorfalva'
(ZakarpObl. 742) hatóaági úton keletkezett magyar mintára.

Sándorfalva 1. Ósándorfalva
Sófalva 1. Husztsófalva
Száldobos 'helység a Tisza jobb partján Huszttói délkeletre' [1389: Zol-

dobos: DocVal. 342; 1773: Szaidobas: LexLoc. 136; 1944: Száldobos: Hnt.
528]. A keleti magyar nyelvjárásokban használt szá ldob 'hársfa' (TESz. Ill,
659) -s képzős származéka. 1. még: Székelyszá ldobos (FNESz.4 II, 544),
Hegyközszá ldobágy (i. m. 1, 580), valamint Bükkszoldobágy 'helység a szat-
mári Bükk hegységben Erdöd töl kelet-délkeletre' (Csánki 1, 563; Suciu II,
139; ComSzathm. 156), Szoldobágy 'helység Biharban Margittától kelet-
délkeletre' (Jakó 347; Suciu II, 104; ComBih. 274), Körösszoldobágy 'hely-
ség Biharban Belényestöl északnyugatra'(Jakó 348; Suciu II, 104; ComBih.
275); Szoldobágy 'elenyészett helység Szilágy megyében az Alsószepor alatt
bal felöl a Krasznába őmlő par . Soldubiia melletti Solduba ház (1887/1912:
Tasnád és Széplak, 1: 75 OOO-estérkép) környékén [1414: Zoldobagy: Petri
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IV, 615 és Suciu II, 436; 1882:yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzáldobágy: Juhos: Hnt. 3131], Száldobágy

'elenyészett helység Biharban a Nagyszalontától délre fekvő Erdőgyárak és
Feketebátor között' [1341: Zoldobag: Jakó 347 és Suciu II, 436], OklSz. 879
Száldobágy és Száldobos a., Szabó, Ugocsa m. 341,414,496,533, Szabó T.
A., Kal. 246. - Az ukránban 1957-ig a magyarból átvett Cannoöom (Za-
karpObl. 746) névalak volt járatos. Azóta az ukránban a CTe6nÍBKa név
a hivatalos. Ez tudákos etimologizáláson alapuló tükörfordítással keletke-
zett. A magyar Száldobos előrészét (szá l-) önkényesen az ukrán creünö 'szál,
Halm, Stengel' főnévvel ukránra fordították, és képzővellátták el.

Szeklence 'helység a Tisza jobb oldali partvidékén Huszttói délkeletre'
[1389: terra villae Zeklenche: MárDipl. 90; 1773: Szeklencze: LexLoc. 135;
1808: Szeklencze: Lipszky, Rep. 1,628; 1944: Szeklence: Hnt. 538]. A helység
ott települt, ahol a Szeklence patak bal felől a Tisza jobb oldali mellékvi-
zébe, a Bajlóba ömlik, s e Szeklence patakról kapta nevét. A Szeklence [1373:
riuulum Zeglenk: MárDipl. 69; 1389: rivulum Zeklenche pataka nominatum:
i. m. 90; 1485: in fluvium Zeklenche: i. m. 547; 1604: Zeklenczepa thaka :

Bélay: Már. 192; 1944: Szeklence: Kárpátalja''. 1: 200 OOO-estérkép] víz-
név kárpátukrán eredetü; vö. kárpátukrán COKBpHH~JI'Szeklence patak'
(SHUkr. 437). E viznév az ukrán C6Kip'fehér vagy ezüst nyár; Populus alba'
(Hrincenko IV, 165), 'fekete nyár; Populus nigra' (URSl. V, 403)VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA< : OCOKÍp
'fehér nyár' (Hrinéenko Ill, 70), 'fekete nyár' (URSl. Ill, 166) származéka;
tkp. jelentése 'Nyárád'. Az etimológiai háttér hez 1. Vasmer, RussEtWb. II,
285, EtSIRusskJaz. Ill, 163. Újabban a Szeklence r 'V COKÍPHHIJ;JIhelység-
nek nevet adó patakot az ukránban I1oMBaHH~JI-nak(SHUkr. 437) hívják.
Ennek tövében az ősszláv *myti 'mos, alámos' rejlik. (L. a FNESz.4-ben
Miava magyarázatát.) A környéken a Talabor egyik jobb oldali mellékvizét,
a Kövesligetnél beömlő patakot is COKBpHH~JI-nak(SHUkr. 515) hívják, se
víznév egy majorra is átvonódott; vö. 1944: Szokernica (Hnt. 354 Kövesliget

a.) A C6Kip < : OCOKÍpfanévből másfelé is alakultak ukrán víznevek; vö.:
OcoK6pH (SHUkr. 405), OcoK6pHHKa(uo.), Ocoxöpiaxa (uo.), COKHpiHKa
(i. m. 516).

Szelistye 1. AIsószelistye
Szölömezö 1. Herinese
Uglya 'helység a Bustyaházától északkeletre a bal felől a Talaborba

ömlő Uglya patak mellett' [1389: Ugla : DocVal. 344; 1402: Wglya: Már-
Dipl. 124; 1773: Uglya : LexLoc. 135; 1944: Uglya : Hnt. 593]. Szláv, kő-
zelebbről talán fehérhorvát eredetü a ruszinság betelepülése előt ti korból;
vö.: szlovén Voglje 'helység a Karszt hegységben Sezana közelében' (Im-
Mesta. 1973. 423; a krajnai Kranjtól délkeletre fekvő, másik Voglje német
egyenértéküje, Winklern azt bizonyítja, hogy e helységnév 'Sarkad, Zugló'-
féle értelmű, s etimológiailag nem azonos a Karszt hegységi Voglje-va l; 1.
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Miklosich, BSPO. 223); ukrán YrJulVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArv BblrJIJI 'a Dnyeper vízrendszeréhez
tartozó folyó' (SHUkr. 577). L. még 1389:yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVglapa taka 'a Talaborba ömlő Ug-
lya' (DocVaL 343). Az * Ugl'a helynév tövében egy gyűjtőnévképzős szláv
*ugl'a 'szén, parázs, zsarátnok' rejlik; vö.: szlovén oglje 'ua.' (Pletersník I,
800), ukrán nyelvjárási ByrJIJI 'ua.' (URS1. I, 303), kárpátukrán yrJIJI 'ua.'
(Csopei 413). Az Ugl'a hn. értelme 'olyan hely, amelynek parázsló szén a
jellegzetessége'. Leégett településre, égés helyére, erdöégetéssel nyert szántó-
földre, szénégető helyre egyaránt utalhat. A kárpátaljai Uglya helységnév és
pataknév közül talán a helységnév az elsődleges, a pataknév pedig másod-
lagos, A magyar Uglya közvetlen átadójaként azért nem jöhet számításba a
XIII-XIV. század fordulója óta a Kárpátok túlsó oldaláról betelepülő ruszi-
nok nyelve, mert az ukránban - akárcsak a fehéroroszban, a szlovákban,
a csehben, a felsőszorbban és az északi szlovén nyelvjárásokban - az őssz-
láv g-ből valamikor a XII. században h fejlődött. Ukrán előzmény esetén
a XV. század óta adatolt magyar Uglya helyén * Uhlyá-t találnánk, ennek
viszont nyoma sincs. A magyar nép vándorlása és honfoglalása idején a Kár-
pátoktól északra, a későbbi Galleia területén fehér horvátok éltek. (L.: SISS.
I, 255; TőrtAt1.5 11.) Egyes csoportok kiszakadhattak közülük, és megtele-
pülhettek a Kárpátok innenső oldalán. Az ő nyelvi hagyatékukhoz tartozhat
a magyar Uglya . Az ukrán YrJIJI (ejtsd: uhl'a 'Uglya helység' a magyarból
való. Az YrOJILKa'Uglya patak' (SHUkr. 577) az YrJIJI helységnév szárrna-
zéka. Az YrJI'a (ugl'a ) 'ua.' (uo.) a magyarból való.

Újbárd 'helység Huszttói délkeletre a Szeklence völgyében' [1389: Vy-

barfa lua : DocVal. 343; 1430: Vybard: Csánki I, 453; 1773: Ujbard, Ujbarova :

LexLoc. 135; 1944: Újbárd: Hnt. 593]. Az elsődleges Ujbárfa lva névváltozat
személynévi előtagjához 1. román Uibar szn. (Cioranescu, DOR. 465; Ior-
dan, Dictliam. 474). L. még régi Ujbárfa lva , mai Újbáresd < román Uibiíre§ti

'helység egykor Zaránd, utóbb Hunyad megyében Kőrősbányától északke-
letre' (FNESz.4 II, 697). Később a -fa lva utótag elmaradt, az önállósodott
előtag pedig -d képzővel egészült ki. A kárpátukrán régi YA6apoBa a ma-
gyarral párhuzamos névadás eredménye. Az új Hoaoőapoae (ZakarpOb1.
644) névalakot az a téves felfogás szülte, hogy az Újbárd helységnév előré-
szében a magyar új 'novus, neu' rejlik.

Vajnág 'helység Huszttói délkeletre a Talabor alsó folyása mentén'
[1410/1765: Nicolai dicti Dorman de Vajnagh: MárDip1. 163, de 1. 1438:
Waynakfa lua : Bélay, Már. 212 és 1389: Vajnokhaza : MárDip1. 91 is]. Az el-
sődleges Vajnokháza rv Vajnokfa lva névalak szláv eredetű személynévi elő-
tagjához 1.: bolgár BoAHHKszn. (Zaimov, BI. 55); orosz régi BoAHHK'Lszn.
(Tupikov 90). L. még bolgár BoAH~r szn., Boaaér szn. (Zaimov, BI. 55),
lengyel Wojnak szn. (SISNO. VI, 174). A román Voinag szn., Voinic szn.
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(Constantinescu, DOR. 411) átvétel a bolgárból. Az utótag a birtokos sze-
mélyraggal ellátott magyaryxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAház, illetőleg fa lu. Idővel az összetételi utótag
elmaradt, és a Vajnág névalak állandósult. Az ukrán BOHÍrOBe [1773: Vu-
nyihova: LexLoc. 135] 'Vajnág' töve a magyarból való átvételről tanúskodik.
Végződése birtoklást kifejező szláv képző.

A vizsgált terület helységneveinek megalkotásában magyarok, ruszinok
és románok vettek részt, de néhol- pl. Uglya esetében - fehérhorvátok is
hagyhattak nyomot a névanyagban.
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A MAGYAR SZÓKÉSZLET FINNUGOR ELEMEI
ÉS AZ ÖSTÖRTÉNET

KLIMA LÁSZLÓ

1990-ben kétszer is foglalkoztam az uráli őshazával, először a Speci-

mina Sibirica Ill. kötetében megjelent tanulmányomban, majd a Finnugor
Kongresszuson tartott előadásomban (Die Urheimat als historischer Begriff.
Specímina Sibirica Ill. Pécs, 1990. 105-111; Osnovy kritiki teorij ural'skoj
prarodíny. CIFU 7/6. Debrecen, 1990. 58-64), az akkor leírtakból, illetve
ott elmondottakból kiemelem azokkat a gondolatokat, amelyek jelen dolgo-
zatom kiindulási alapját képezik.

Az uráli alapnyelvet beszélő népesség területét az uráliak nyelvi ősha-
zájának nevezhetjük. Ennek területe a kűlső és belső viszonyok időnkénti
változása miatt nem feltétlenül volt állandó. Az uráli őshazában élő em-

beri közösségek, csoportok egymáshoz viszonyított teületi elhelyezkedése
sem volt szükségszerüen állandó, mivel az egyes csoportok számára a fej-
lődés csak kiilső kommunikáció révén volt biztosított, annak módja pedig
az őskőkorban és a kőzépső kőkorban a más közösségekkel való kapcsolat-

tartás, az esetenkénti lakóhelyváltoztatás lehetett.
Arra gondoltam, hogy az uráli (majd az alapnyelv osztódása után finn-

ugor, szamojéd, finn-permi, stb.) őshazán belüli kapcsolatokról esetleg a
nyelvi forrásokból is szerezhetnénk információkat. Ennek érdekében első lé-
pésként egy viszonylag csekélyadathalmazt választottam ki vizsgálatom
tárgyául: A Magyar Szókészlet Finnugor Elemei címü szótár anyagát dol-
goztam fől, Ennek megfelelően eredményeim a magyar nyelv kialakulásának
körülményeiről, a majdan magyarul beszélő népesség őshazán belüli kapcso-
latairól nyújthatnak felvilágosítást.

A szótár anyagaból már készült egy statisztikai feldolgozás (Csúcs Sán-
dor: A magyar szókészlet finnugor elemeinek statisztikája. NyK. 84: 258-
263), amely azonban más célokból készült, és remélem, hogy a kővetkező
oldalakat olvasva mindenki meggyőződik róla, hogy az én munkám sem volt
hiábavaló.

A feldolgozás módszereiről: a szótárban lévő összes etimológiát figye-

lembe vettem, amely több, mint a szócikkek száma, mivel jónéhány esetben
találunk olyan magyar szavakat, amelyeknél két- vagy háromféle uráli ere-
deztetés is szóba jöhet. llyen esetekben általában az egyik, de nemritkán az
összes etimológiát a szótár szerzői bizonytalanként közlik. Bizonytalanként
jelölt etimológiák természetesen akkor is előfordulnak, ha az adott szónak
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(319 bizonyos + 60 vitatható megfeleléssel)

(287+61)
(221+56)
(199+51)
(153+34)
(156+30)
(212+51)

(160+39)
(173+32)'
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csak egy uráli eredeztetése van. Tekintettel arra, hogy a vitatható etimo-
lógiák egy része bizonyosan téves, ezért minden általam felállított csoport
esetében kíilőn megadom ezen etimológiák számát. A nyelvjárási eltéréseket
statisztikámban nem tüntettem fel; tehát ha valamely magyar szónak pél-
dául öt-hat vogul nyelvjárásban is van megfelelője, akkor azt úgy tekintet-
tem, hogy az adott szónakyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvan vogul megfelelője, és ez a statisztikában úgy
szerepel, mint egy vogul megfelelés. Mivel az adatok csoportosítása során

kitünt, hogya dolgozatom szempontjából értékelhető adatok a magyar és
a többi finn ugor nyelv kapcsolataiban lelhetők fel, ezért a szamojéd nyelve-
ket külön nem szerepeltetem, a szamojéd etimológiákat egy kőzős csoportba
soroltam.

Következzenek mostmár az adatok: az összes figyelembe vett etimológia
száma 660, ezekben

a vogul előford ul
az osztják
a zürjénVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,
a votják

a cseremisz
a mordvin
a finn
az észt
a lapp
a kisebb balti-
finn nyelvek
(vót,
vepsze,
inkeri,
karjalai,
liv,
lüd,
aunuszi) együtt
a szamojéd
nyelvek

379 esetben
348 -1 1 -

277 -1 1 -

250 -1 1 -

187 -1 1 -

186 -1 1 -

263 -1 1 -

199 -1 1 -

205 -1 1 -

54 -1 1 -

165 -1 1 -

(40+14)

(142+23).

Kővetkező lépésként azt próbáltam megállapítani, hogyan oszlanak meg
a szótár által kőzőlt etimológiák az uráli nyelvcsalád ismert belső csoportjai
kőzőtt. A szavakat tehát aszerint osztottam be, hogy rendelkeznek-e obi-
ugor, permi, cseremisz vagy mordvin, balti-finn, illetve szamojéd megfele-
léssel. A cseremisz és a mordvin megfeleléseket egy csoportba sorolt am , de
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ezt a csoportot a két nyelv ismert nagy távolsága miatt (ld. Bereczki Gá-
bor és mások idevonatkozó kutatásai) nem neveztem volgai csoportnak. Az
adatok értékelése majd megmutatja, hogy a két nyelv kiilőnállása ezzel a
statisztikai elemzéssel is tetten érhető volt. Ílymódon az uráli etimológiával
rendelkező magyar szavakat 33 csoportba tudtam besorolni.

Elsőként a finnugor csoportokat Írom:

obi-ugor-l-perrni-l-f cseremisz-l-rnordvin )+baltifinn megfelelése van

55VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm a g v a r szónak (46+9)
obi-ugor-l-permi-í-Ics.q-md.) 15 -11- -11- (9+6)
obi-ugor-l-permi-l-balti-finn 21 -11- -11- (17+4)
obí-ugor-í-I cs.+md. )+balti-finn 23 -11- -11- (20+3)
permi-l-I cs.J-md. )+balti-finn 23 -11- -11- (18+5)
(cs.s-md. )+balti-finn 21 -,,- -II- (14+7)
obi-ugor-l-permi 34 -11- -11- (28+6)
obi-ugor-l-baltí-finn 26 -11- -11- (20+6)
perml-l-balti-finn 13 - t l- -11- (7+6)
permi-í-Ics.é-md.] 13 -11- -11- (9+4)
obi-ugor-l-I cs.+md.) 12 -11- -11- (11+1)
obi-ugor 149 -11- -11- (112+37)
permi 42 -11- -11- (20+22)
cseremisz 8 - I t - -11- (5+3)
mordvin 7 -11- -11- (2+5)
balti-finn 34 -11- -11- (10+24)

Az uráli csoportok:

obi-ugor-l-permi +( cs.+md. )+balti-finn+szamojéd megfelelése van
49 magyar szónak (rnind biztos)

obi-ugor-l-perml-í-balti-finn-l-

szamojéd 13 - I t - -11- -11- -11-

obi-ugor-l-permi-l-I cs.+md.)+
szamojéd 4 -11- -11- -11- -11-

obi-ugor-l-I cs.j-md. )+balti-finn+
szamojéd 13 -11- -.11- -11- -11-

permi+( ca-í-md. )+balti-finn +
szamojéd 12 -11- -11- (8+4)
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obi-ugor-l-permi-l-szamojéd 10 -11- -11- (7+3)

obi-ugor-l-I cs.j-md. )+szamojéd 6 -11- -11- (4+2)
obi-ugor-l-balti-finn-l-szamojéd 6 -11- -11- (5+1)

permi+( cs.s-md. )+szamojéd 3 -11- -11- (mind biztos)
permi-í-balti-finn-l-szamojédVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4 -11- -11- -11- -11-

(cs.+md.)+balti-finn+szamojéd 9 -11- -11- (5+4)

obi-ugor-l-szamojéd 18 -11- -11- (15+3)
permi -l-szamojéd 3 -11- -11- (2+1)
balti-finn-l-szamojed 3 -11- -11- (2+1)

szamojéd 12 -11- -11- (1+11)

Az adatok első csoportja, a nyelvenkénti összes megfelelések száma már
figyelmeztet a magyar-permi kapcsolatok jelentőségére: a zürjén és a vot-
ják megfelelés ek száma nagyjából azonos szinten van a finn megfelelésekkel
(277, 250, ill. 263). Emellett érdemes fölfigyelnünk a lapp etimológiák ma-
gas számára (205), valamint a cseremisz és a mordvin etimológiáknak a
magyar-permi-finn csoporttól való lemaradására, de ugyanakkor egymás-
hoz igen kőzeli számukra (187, ill. 186).

A csoportokra osztott adatok első áttekintése megmutatja, hogy az
etimológiák száma - egyes kiugró és éppen ezért külön következtetése-
ket megengedö kivételektől eltekintve - nagyon egyenletesen oszlik meg
a különböző csoportok között. Például, ha együtt nézzük azt a négy adat-
sort, amelyek kőzős jellemzője, hogy a magyar szavak megfelelései három
finnugor alcsoportban is megtalálhatók (obi-ugor-l-permi-l-jcs.d-md.], obi-
ugor-l-permi+balti-finn, obi-ugor-l-jcs.q-md.j-l-balti-finn, permi-j-lcs.é-md.j-l-

balti-finn), akkor látjuk, hogy az idetartozó etimológiák száma nem mu-
tat jelentös eltéréseket, 15 és 23 között van. Nagyon kicsi a szóródás azok
kőzőtt a csoportok között is, amelyek kőzős jellemzője, hogy a magyar sza-

vak megfelelései két finnugor alcsoportban találhatók meg: (cs.+md.)+balti-
finn, permi + balti-finn, permi+( cs.+md.), obi-ugor-i-f cs.j-md.). Az ide sorol-
ható etimológiák száma 21 és 12 között van. Ebből az együttesből kivett em
az obi-ugor-l-permi és az obi-ugor-l-balti-fínn csoportot. Magas előfordulási
számuk miatt (34, ill. 26) őket kűlőn kell tárgyalni.

A fenti csoportokba sorolt szavakat hiányos etimológiájúaknak nevez-
hetjük. Viszonylag széles elterjedtségük arra utalhat, hogy valamikor az
egész finnugor nyelvcsaládban ismertek voltak. Ezen szavak csekély szóró-
dása az elemzés során felállított csoportok között pedig azt mutatja, hogya
kőzős eredetű szavak eltűnése, kihalása az egyes finnugor nyelvekből az idők
folyamán egyenletes tempójú volt. Ez a felismerés adataink értékelhetősége
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szempontjaból igen fontos tény, igazolja ugyanis azt, hogy a kiugróan eltérő
adatok nem a véletlen művei, azok mögött valós nyelvi, történelmi folya-
matokat sejthetünk. A két eltérö csoportra, az obi-ugor-l-permire, és az obi-
ugor-l-balti-finnre már az előbb utaltam. Emlékeztetöül: a hozzájuk tartozó
magyar szavak száma 34, illetve 26. Ezt a két számadatot kétfelől kísérelhet-
jük meg magyarázni. Egyrészt feltehetjük, hogy ezek a szavak is valamikor
az egész finnugor nyelvcsaládra kiterjedtek. Lehetséges. Azonban ebben az
eseben figyelembe kell vennünk azt, amit a véletlen kiszűrhetőségéről írtam,
tehát arra kell gondolnunk, hogy ugor-per mi és ugor-balti finn viszonylat-
ban a finnugor nyelvcsaládon belül valamikor az átlag feletti intenzitású
kapcsolatok voltak, és ezek a kapcsolatok eredményezték ezen közös szavak
átlag feletti fennmaradását. Másik magyarázatként kinálkozik, hogy ezek a
szavak (nem feltétlenül mind, de jelentős részük) eleve nem terjedtek ki az
egész finnugor közösségre, vagy ha megszületésük után egy darabig ki is ter-
jedtek, nem váltak általános használatúvá, tehát már eredendően az egysé-
gen belüli részek külön fejlődésének, egyedi kapcsolattartásának emlékei. Én
ezt a magyarázatot tartom valószínübbnek. Ebben egyrészt megerősítenek
azok az újabb családfa ábrázolások, amelyek a különböző alapnyelvi szinte-
ken már több alapnyelvi változat létezésével számolnak (Hajdú Péter, Die
uralischen Sprachen. Hajdú Péter-Domokos Péter, Die uralischen Sprachen
und Literaturen 1. Bp., 1987. 313), másrészt megerősítenek a most kővet-
kező szócsoport adatai. Ebbe a csoportba azon magyar szavak tartoznak,
amelyek közös jellemzője, hogy megfeleléseik csak egy finn ugor alcsoport-
ban, illetve nyelvben találhatók meg. ilyen szűk körre kiterjedő szavaknak
önmagában már a létezése is azt bizonyítja, hogyafinnugor egységes belüli
kapcsolatrendszer szerteágazó volt, a főáramlatokból és az egyedi kapcsola-
tok együtteséből állt össze. Ebben az adategyüttesben a magyar-obi-ugor
kapcsolatok erősségén nincs mit csodálkoznunk, egyéb ismeretink alapján '
az természetes. Utána következik a többihez képest igen sok megfeleléssei a
permi csoport (42), és a balti-finn csoport (34). Ez a két szám hajszálra úgy
aranylik egymáshoz, mint az előző együttes (amelyben a két alcsoport ra ki-
terjedő etimológiák szerepelnek) két kiugróan magas számú csoportjának -
az obi-ugor+permi és az obi-ugor-l-baltí-finn csoportnak az adatai (34, ill.
26). Az előbbi esetben, ha összeadjuk a permi és a balti-finn csoportnak a
számait, összegüket 100%-nak vesszük, akkor a megoszlás 55,26%-44,73% a
permi etimológiák javára. Az utóbbi esetben, összeadva az obi-ugor-l-penni
és az obi-ugor-í-balti-finn csoportnak a számait, összegüket 100%-nak véve,
a megoszlás 56,6%-43,3% az obi-ugor-l-permi csoport javára.

A fentiekből kézenfekvő a következtetés, hogy a magyar nyelv permi és
balti-finn kapcsolatai még az ugor korból erednek, és az obi-ugor - magyar
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szétválás után talán még kismértékben növekvő intenzitással is folytatód-
tak. Itt kell figyelmeztetni azonban arra, hogy egy ilyen statisztikai elemzés
nem ad felvilágosítást a kapcsolatok intenzitásának térbeli vagy időbeli ere-
detéről. A nyelvi kapcsolatok erőssége eredhet a kűlőnbőző nyelveket beszélő
népességek rövid idejű területi közelségéből, ha gadasági-kultúrális kapcso-
lataik nagyon erősek, de eredhet hosszan tartó egymás mellett élésből is,
lazább kapcsolatokat feltételezve. Sőt általában véve nyelvi adataink arról
sem adnak sok felvilágosítást, hogy milyen lehetett az átmenet az egyes
nyelvi szintek (pl. finnugor alapnyelv - ugor alapnyelv) között. Ha az át-
menet fokozatos volt, ami felettébb valószínű, akkor beszélhetünk ezeknek
a nyelvi szinteknek az átmeneti egyidejűségéről is. Mindezekről és a krono-
lógiákról általában uráli eredetű szavaink további jelentéstani elemzése is
adhatna felvilágosítást.

Visszatérve a szókészleti statisztikához, még a finnugor csoportokon
belül érdemes néhány jelenségre főlhívni a figyelmet. Az obi-ugor-í-balti-
finn (26) és a balti-finn csoporton belül ugyanolyan arányú a lapp meg-
feleléssei rendelkező és az azok nélküli etimológiák száma. Az előbbi eset-
ben: obi-ugor-í-balti-finn (lapp nélkül) 18, obi-ugor-l-lapp 8. Az utóbbi eset-
ben balti-finn (lapp nélkül) 22, lapp 12. Az arány mindkét esetben kb.
2:1. Az is figyelemre méltó, hogya lapp megfelelések önmagukban is na-
gyobb számúak, mint a cseremisz és a mordvin megfelelések (8, ill. 7). Az
a tény pedig, hogy magyar-l-volgai csoportot nem lehetett felállítani, te-
hát nincs magyar-í-cseremisz-í-mordvin etimológia, csak magyar-í-cseremisz
és magyar-l-mordvin, fényesen bizonyítja ezen nyelvek ősi csoportba nem
tartozását, önállóságát.

Áttérve az uráli etimológíákra, látható az adatok egyenletes meg-
oszlása, de az előfordulasok alacsonyabb szintjén. Azon magyar szavak
száma, amelyek megfelelései négyalcsoportban találhatók meg (obi-ugor
+permi-l-balti-finn-l-szamojéd, obi-ugor+permi+[cs.+md.]+szamojéd, obi-
ugor+[cs.+md.]+balti-finn+szamojéd, permi+[cs.+md.]+balti-finn+szamo-
jéd) 13 és 4 között van. Azon magyar szavak száma pedig, amelyek megfe-
lelései három alcsoportban találhatók meg (obi-ugor-l-permi-l-szamojéd, obi-
ugor-l-jcs.-l-md.j-l-saamojéd, obi-ugor-l-balti-finn-l-szamojéd, permi+jcs.d-
md.j+szamojéd, perrni+balti-finn+szamojéd, [cs.j-md.j-l-baltí-flnn+saamo-
jéd) 10 és 3 között van. Az uráli csoportok közül csak egy ugrik ki átlag feletti
számával. Abból az együttesből, amelyben a magyar szavak két alcsoport
szavaival közösek, a kis számú permi-í-szamojéd (3) és balti-finn-l-szamojéd
(3) megfeleléshez képest kiugró az obi-ugor-í-szamojéd megfelelések száma
(18). A csak szamojéd megfeleléssei rendelkező magyar szavak száma pedig
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12. Ez a két adat igazolja azt az uralisztika több ágában (antropológia, nyel-
vészet, régészet) vallott elképzelést, hogyafinnugor nyelvek és népek kőzűl
az ugorok állnak legközelebb a szamojédokhoz.

Statisztikám a nyelvi adatok egy részét elemezte a számba jöhető egyik
forrás segítségével. A munka tovább folytathatóVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú ja b b források - például
az Uráli Etimológiai Szótár - bevonásával, valamit kiterjeszthető más nyel-
vekre is, hiszen jelen munkám a magyar nyelv szempontjából elemezte az

adatokat. Adataim azonban máris összevethetők a szakirodalomban sze-
replő hasonló adatokkal. A volgai nyelvekkel foglalkozván Bereczki Gábor

használta föl először a kapcsolatok mélységének jelzésére azon etimológi-
ákat , amelyek csak két finnugor nyelv vagy alcsoport között állnak fenn.
Számításai szerint a cseremisz-mordvin etimológiák száma 19, a mordvin-
finn 110-115 (Bereczki Gábor, Suséestvovala li pravolzskaja obsőnost ' finno-
ugrov? ALH T. 24. Bp., 1974. 81-85), a cseremisz-permi 56 (Bereczki Gá-
bor: Permi-cseremisz lexikális kölcsönzések. NyK. 79: 57-77).

Ezekhez az adatokhoz viszonyítva, jobban meg tudjuk ítélni a magyar-
permi és a magyar-balti-finn kapcsolatok mértékét is. De az ítéletalkotáshoz
ajánlatos újra elővenni a magyar és a permi nyelvek kapcsolatait már koráb-

ban tárgyaló tanulmányokat is (Rédei Károly: Vannak-e az előmagyar-permi
érintkezésnek nyelvi nyomai. NyK. 66: 253-261) ...
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K O K L A P A U L

Az észt nyelvtörvény 1989 február 1-i hatállyal lépett életbe. Ennek
a jogi cselekménynek kell szabályoznia az észtországi nyelvhasználatot, de
főfeladata az észt nyelv védelme. A törvény mind elökészítési szakaszában,
mint életbe lépése után heves vitákat váltott ki. Felmerül a kérdés: valóban
annyira problematikus dolog az, hogy Észtországban törvényt fogadjanak el
az ország nyelvének, az észt nyelvnek a használatát illetöen? A válasznak
egyszerünek kellene lennie, elörebocsájtva persze, hogy minden nép eseté-
ben magától értetödönek ismerjük el nyelvéhez való jogát. A mai észtországi
társadalomban azonban, úgy látszik, hiányzik a készség e gondolat befoga-
dásához és ennek az elvnek valós, lényegi keresztülviteléhez.

Az észt nyelv jelenlegi státusanak felmérésekor két momentummal kell
számolnunk: (1) a demográfiai helyzet tel és (2) az alkalmazott/alkalma-
zandó nyelvpolitikával (ez természetesen bármely nyelvre érvényes, az észt
nyelv nem kivétel). Ezek a tényezök formálják a népesség pszichikumát a

nyelvkérdéshez való hozzáállásban.
Napjainkra az észt nyelv léte, különösen a társadalom minden szintjén

való funkcionálása kritikus szakaszba lépett. Ez a megállapítás bizonyára
nem igényel részletekbe menö bizonyítást. Érteni kell viszont azt a kérdést,
hogy hogyan állt elö ez a helyzet. A fö ok a már említett demográfiai kőrűl-

mények és anyelvpolitika.
A mai Észtország alapvetőyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdemográfia i mutatói a következök: az észtek

aránya kevéssel 60% fölött van, a többi népességé közel 40% (ez utóbbi szám
elsösorban orosz lakosságot takar). A jelenlegi állapot olyan szempontból ab-
normális, hogy az utóbbi évtizedek eseményeinek a következménye. Rövid
idö leforgása alatt több százezer alapvetöen eltérö kultúrájú, alapvetöen el-
térö mentalitású, idegen nyelvü ember telepedett be Észtországba. Nincs
értelme, hogy itt most ennek a fejlödésnek a mechanizmusát elemezzük.
Azt azonban hangsúlyozni kell, naívság lenne elfogadni azt a magyaráza-
tot, hogy, úgymond, az észt gazdaság igényei tették szükségessé a tömeges
bevándorlást. Átfogó népességpolitikai koncepcióval állunk szemben. Mivel
mcstanára ilyen gyarmati állapotok alakultak ki, nem nehéz elképzelni, mi-
lyen bonyolult társadalmi problémákat váltott ez ki, s milyen irányú pszi-
chikai folyamatokat indított el az ország öshonos lakosságában.

Összehasonlításul csak annyit, hogy a második világháború elött Észt-
ország lakosságának nemzetiségi megoszlása a következö volt: észtek 88.1%,
oroszok 8,2%, németek 1.5%, svédek 0.7%, lettek 0.5%, zsidók 0.4% stb.
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Ha magunk elé akarjuk képzelni Észtország népesedési helyzetének további
alakulását, két tényt kell számításba venni: (1) a bevándorlás az utóbbi
évek során csökkent ugyan, de nem szűnt megj (2) az észt népszaporulat
szembetűnően alacsonyabb, mint a betelepülteké. Így nincs alapunk azt fel-
tételezni, hogy az őshonos lakosság részaránya a közeljövőben megnövekszik
az országon belül.

AyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnyelvpolitikának döntő szerepe van a jelenlegi nyelvhelyzet kialaku-
lásában. Ennek célja az észt nyelv használati körének szűkítése, társadalmi
funkcióinak fokozatos megnyirbálása volt. Ehhez elméleti háttérül a két-
nyelvűség tézise és az internacionalizmus eszméje szolgált. E politika meg-
valósitasában az illetékesek a "felsőbb helyről" kapott vezérfonalak. azaz a
moszkvai párt- és állami szervek határozatai alapján cselekedtek. Ezek a
dokumentumok akkor nem kerültek közzétételre, s a nyilvánosság csak az
utóbbi időben szerzett tudomást róluk.

A hivatalos nyelvpolitika szerint az észt nyelv helyi kommunikációs esz-
köz, melyet bizonyos szükségletek kielégítésére bizonyos alkalmakkor illett
használni. Az észt nép számára azonban az észt nyelv nem helyi kommu-
nikációs eszköz. Az. észteknek ez az egyetlen nyelve, másik nem adatott
nekik. Ráadásul a nyelv nem csupán kommunikációs eszköz, hanem a kul-
túra hordozója, a nép identitásának megtestesítője. Nem hiába szentel az
észt nyelvtörvény négy paragrafust a névhasználatnak.

ilyen nyelvi viszonyok és illyen nyelvpolitika folytán nem is lehet csodál-
kozni, hogy az orosz lakosságban gyökeret vert az a felfogás, hogy az egész
Szovjetunió a Balti-tengertől a Csendes-óceánig orosz n y e ív ű állam. Ebből
kiindulva képtelenségnek tűnik, hogy valaki érzékelje és realitásként elfo-
gadja: szuvérén egységként létezik egy kőztársaság, amelyben egy őshonos
nép él, melynek saját nyelve van, amely ennek a kőztársaságnak a főnyelve.
A többi népesség kisebbségi csoportokat alkot, amelynek nyelvi és egyéb jo-
gait a nyelvi törvény nem csorbít hat ja. Nem hagyhatjuk itt említés nélkül,
hogy Észtország őshonos lakossága évezredek óta ebben az országban él,
míg a bevándorló csoportok 30-40 éve költöztek be.

Felvetődhet a kérdés, hogy őrződőtt meg mindmáig az észt nyelv. A
kérdés megalapozott, hiszen tudjuk, hogy a nyelv évezredeken át vezető fej-
lődésének útja egyáltalán nem volt göröngytelen. A magyarázat szerteágazó
lehet, de a vezérgondolat egy: az észtek lakóterülete -legalábbis az utóbbi
évezredek folyamán egynyelvű volt. A német, orosz, svéd és más nyelveket
beszélő lakosság részaránya kiilőnbőző korokban más és más volt, de olyan
keretek között maradt, hogy nem tehette kérdésessé az észt nyelv létét.

Volt egy idő - a XIX. században -, mikor a balti németek a követ-
kező óhajt nyilvánították ki: az lenne a leghelyesebb, ha az észtek áttérnének
a német irodalmi nyelvre. Mivel azonban a német lakosság százalékaránya
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meglehetösen alacsony volt, s az észtek között nem volt jelentös kétnyel-
vűség, ez az óhaj nem volt reális, s nem jelentett komoly veszélyt. A múlt
század második felében nagy oroszosítási hullám söpört át az országon: a
cári kormányzat mindenféle elnyomó intézkedéseket léptetett életbe az észt
nyelvű iskolák betiltásától az ortodox vallásra térés szorgalmazásáig. Ez
természetesen lassította az észt kultúra fejlödését. A lakosság azonban észt
nyelvű volt, s ez döntönek bizonyult. Ez a múlt. Most a XXI. századVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk ű -

szöbén azonban megvalósult, ami a cári kormányzat idején nem következett
be: Észtország nem egyértelműen észt nyel;ű ország többé .

. Mi várható a jövöben, milyen lesz a Szovjetunió nyelvpolitikája? Ez
egyáltalán nem spekulatív kérdés, a mai helyzet kényszerítö szorítása veti
föl. Le kell szögezni, hogy mostanáig nincsenek jelei a kérdés pozití v meg-
válaszolásának. Ellenkezöleg, a Szovjetunió Tudományos Akadémiája nem
lépett a nyelvpolitika gyökeres megváltoztatásának útjára. Moszkvában a
parlament elé került az ún. össz-szövetségi nyelvtörvény-tervezet. Ha ezt a
törvényt elfogadják, a szövetséges köztársaságok nyelvtörvényei értelmüket
vesztik. Ez azt jelenti, hogy a szovjet főderáció vagy konfőderáció keretei
között nem lehet biztosít ani az észt nyelv jogait.

Gyakran emlegetik a többnyelvű államokat. TIyen több is van Európá-
ban. Példaként hozzák fel Svájcot, Belgiumot, Finnországot stb. Egy dolog-
gal azonban tökéletesen tisztában kell lennünk, mégpedig: az ez államokban
beszélt nyelvek helyzetét semmiképpen sem lehet összehasonlítani az észt
nyelv észtországi szituációjával. Figyelembe kell venni, hogy a francia, az
olasz, a holland és a svéd nyelv fö használati területe az említett országokon
kívűl egy másik államban van. Ebben áll a különbség. Az észt nyelv léte
azonban Észtországban folytatódik, vagy szűnik meg, más területe nincs.
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SZUKSZÜKÖLÖ AKADÉMIKUS

1985 kőríil a Tudományos Minősitő Bizottság által szervezett, ösztöndí-
jasok számára kötelező ideológiai tanfolyamon a Budapesti Műszaki Egye-
tem egyik előadótermében 40-50 bölcsész-aspiráns kapta fel a fejét, amikor
az előadó gyors egymásutánban ezt mondta:yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATudnák én így is érvelni, ha
akarnák, majd pedig: Nem-e igaz, hogy... Az illető be is mutatkozott alkalmi
hallgatóinak: "XY vagyok, a Z Tudományegyetem Politikai Gazdaságtani
Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára". A jelenlevő filoszok alig hit-
tek a fúlüknek, de amint ismétlődtek a -nák-ok, hitetlenségük elpárolgott, s
belenyugodtak: a Magyar Tudományos Akadémia erre a napra ilyen előadó-
vallepte meg őket. A tanfolyam amúgyis csapnivaló volt, az előadók ritka
kivételtől eltekintve (Papp Zsolt) jobban unták saját előadásaikat, mint a
hallgatásukra kötelezettek.

A Magyar Tudományos Akadémiának alapítása óta feladata a magyar
nyelvhasználat pallérozása. Az Akadémia tagjai - közhiedelem szerint -
a hazai tudományos élet legkiemelkedőbb szereplői. Ugyancsak közhiedelem
lehet, hogy az akadémikusok nemcsak kiváló tudósok, hanem egyben művelt,
sőt finom emberek, akiktől mi sem állhat távolabb, mint az Arany János-i
ideálok lábbal tiprása.

A közhiedelem (vagy elvárás?) azonban alaptalán. Nemcsak tanszék-
vezető egyetemi tanárok beszélnek "műveletlennek" , vagy "szubsztandard-
nak" bélyegzett magyar nyelvváltozatot, hanem - horribile dictu - aka-
démikusok is. Magam, ha jól emlékszem, máig csak egy szukszűkőlő tagját
ismertem meg a Magyar Tudományos Akadémiának, mások, például maguk
az akadémikusok, így Ünnepeltünk is, lehet, hogy többel is találkoztak már.

Meg kellene lepődnünk ezen. Vagy mégsem?
"Suksükölő értelmi ség" cimű, Váradi Tamással írt tanulmányomban

(Mozgó Világ 1991. február) bemutat juk, hogy a felnőtt magyar lakosság
nyelvhasználatának egyik fontos jellemzője a kűlőnbőző iskolázottságú cso-
portok egyforma heterogenitása. Például: a Nem szeretem, ha elha lasszák a
döntést mondatot országos rétegzett reprezentatív mintán (N=808) végzett
felmérésünk szerint a legkevésbé iskolázottaknak (vagyis a 8 osztálynál ke-
vesebbet végzetteknek) 55,4%-a tartja nyelvtanilag helyesnek, a főiskolát
vagy egyetemet végzetteknek pedig 57,3%-a. Ugyanezt az iskolázottságtól
független eloszlást találtuk más nyelvi változatok helyességének megítélésé-
ben is, de akkor is, amikor adatkőzlőinknek nem nyelvtani intuícióit, hanem
mondatkiegészítés közben kimondott nyelvi változatait vizsgáltuk.
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Fölmerül a kérdés: miért beszél ma sok művelt magyar műveletlen ma-
gyart? A válasz a magyar társadalom II. világháború utáni történetében
rejlik.

A "fordulat éve" után a társadalmi osztályok közötti kükönbségek foko-
zatosan csökkentek. A magyar közoktatás demokratizálása például az érett-
ségizők számát megtízszerezte 1936és 1989között. Társadalmunk erőszakos
átrendezése többek között nagyszámú "olcsón szerzett diplomával" is járt;
gondoljunk azoknak a munkás- és parasztkádereknek a többségére, akik esti
vagy levelező tagozaton szerezték felsőfokú képesítésüket. Az is közismert,
hogy a 60-as évek elejéig a fizikai dolgozók gyermekei különféle hivatalos
előnyöket élveztek a magyar iskolarendszerben. E politika enyhítése után a
pártállam az "f-es" gyermekek hátrányes művelődési helyzetének kompen-
zálására többek között megszervezte a Felvételi Előkészítő Bizottságokat,
vagyis a FEB-eket. A munkás- és parasztfiatalok felsöoktatásba tereIgetésé-
nek ez az enyhébb módja egészen 1990 tavaszáig tartott. Mindez az egyete-
met, főiskolát végzettek csoportját heterogénné tette.

Ezt a nagyfokú nyelvi egynemüsítést a magyar társadalom hatalmi
szerkezete tette lehetővé. A kommunista politikai és gazdasági elit tagja-
inak, amennyiben megtartották eredeti beszédük nem-sztenderd vonásait,
nem kellett megváltoztatniuk a sztenderdtől eltérő nyelvi jegyeiket, mivel
erre őket semmiféle társadalmi nyomás nem késztette. Ezek az emberek
minden lehetséges hatalommal rendelkeztek. Amikor hatalmi pozícióba ke-
rültek, esetleg megváltoztatták egy-két szokásukat vagy öltözködésüket, de
nyelvi küszöböt nem kellett átIépniük. Végülis ők képvisélték a "népet" egy
"népi demokráciában", következésképp beszédük aligha lehetett nyílt kritika
tárgya.

A nem-sztenderdet beszélő politikusok, vezérigazgatók, egyetemi pro-
fesszorok sőt akadémikusok rejtett kritikája persze létezett az elmúlt negy-
ven év során, ez a rejtett kritika azonban láthatóan túl gyengének bizonyult
nyelvhasználatuk lényegi befolyásolásához.

De honnan a szukszűkőlő akadémikus? Az MSZMP Központi Bizott-
sága szigorúan bizalmas határozatot hozott a Magyar Tudományos Aka-
démia politikai helyzetéről és az 1958. évi közgyűlésre és nagygyülésre vo-
natkozó feladatokról (vö. Magyar Nemzet, 1990. december 3., 8. lap). Ez a
határozat kristály tisztán megmutatja azt, amit a laikus halandó csak sejt-
hetett, illetve amire csak egy-egyelszólásból következtethetett. Emlékszem,
meglepődtem, amikor egy napilap ban egyik egyetemünk rektora 60. sziile-
tésnapja alkalmából saját közhasznú életére visszaemlékezvén eldicsekedett
azzal, hogy "a párttói kapta a feladatot", hogy akadémiai doktori fokozatot
szerezzen.
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Vagy itt van az egykori MSZMP-ideológus Berecz János vallomása, szó
szerint idézem a Népszabadság 1990. november 15-i számának 7. oldalá-
ról: "Az Akadémián biztattak: adjam be téziseimet doktori disszertáclóra.
Nem vállalkeztam rá. KB-titkárként pedig kifejezetten el is háritottam ezt
a kérést,-mert összeegyeztethetetlennek tartottam a politikai funkciómmal."

A már emIített 1958. évi titkos MSZMP-határozat többek közt ki-
mondja, hogy "Az Akadémia politikai összetételének megjavítása érdekében
az Akadémiát folyamatosan meg kell erősíteni.kommunista és a népi demok-
ráciához hű tudósokkal. Az Akadémia dolgozzon ki távlati fejlesztési tervet,
amelynek alapján politikailag megfelelő tudósok elérik azt a fokot, hogy az
Akadémiába beválaszthatók legyenek."

Nem maradt Írott malaszt e határozat. A tervet végrehajtották, mond-
hatni: derekasan. A Széchenyi István (vagyis nem Dzsugasvili, vö. Kosáry
Domokos nyilatkozatát, 168 óra, 1990. május 29., 7. lap) alapította Ma-
gyar Tudományos Akadémia egynémely rendes tagja szukszükölve beszéli
anyanyelvét. A magyar nyelv értelmező szótárának főszerkesztője, míg élt,yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

akagyemik-nak hívta őket.
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MŰFAJI ÉS STILÁRIS JELLEGZETESSÉGEK
AZ ÓMAGYAR KORI NÉVSZÓRAGOZÁS KÖRÉBEN

KOROMPAY KLÁRA

Műfaj és stílus: olyan fogalmak, melyek megközelítéséhez a mondattani,
szövegtani, szókészlettani és jelentéstani kutatások természetszerűleg sokkal
tágabb lehetőségeket nyújtanak, mint a morfematikának egy viszonylag szűk
területe. Mégis: a történeti nyelvtan ezirányú vizsgálatai során igen gyak-
ran ütköztünk olyan kettösségekbe, melyek hátterében effajta mozzanatok
húzódnak 'meg vagy legalábbis sejlenek fel. Érdemesnek látszik ezeket külön
is számba venni, aszerint, hogy milyen feltűnő jellegzetességeket mutat az
alábbi három szövegtípus: kódexek: kisebb terjedelmű, világi jellegű eredeti
magyar szővegek; magyar versek.

A kódexirodalom nyelve latin szövegmintákon nevelődött, írásbeli és
szóbeli fordítások által kikristályodott, s éppen ezért sok tekintetben erősen
a latin hoz kőtődő nyelvváltozat. Ragjaink közül ennek legfeltűnőbb hatá-
sát ayxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-nak/-nek2 birtokosjelző-rag mutatja: az a tény, hogy kódexeinkben
a -t tárgyrag után a második leggyakoribb névszóragként jelenik meg, s
hogy (10 ezer n-enként átlagos an 52 ragelőfordulással) a másik két emlék-
csoporthoz képest kétszer olyan gyakran, s ezen belül a levelekhez, kisebb
iratokhoz képest ötször olyan gyakran fordul elő, kétségtelenül összefügg
a latin előzménnyel: egyrészt közvetlenül, azáltal, hogy a genitivusnak ott
testes kifejezőeszköze van, s így a részleteiben is pontos fordítás ideálja a
gyakoribb lJ rag rovására a -nak/-nek megjelenésének kedvezett; másrészt
közvetve is, annak a stíluseszménynek a révén, mely az erősen jelölt, mi-
nél részletezőbb, s ezáltal nemegyszer redundáns változatokat részesítette
előnyben: MargL. 6-7: "vronk iesus cristusnak fezevletinek evt sebeynek
heleyt gyakorta . .. meg chokolgatya vala" .

Erős jelöltség, alaki részletezettség: olyan "morfematikai ideál" jegyei,
melynek a névszói toldalékolás körében más megnyilvánulásaival is talál-
kozunk. llyen az -ig változataként - egyes emlékekben főváltozataként
- megjelenő -iglan/-iglen: JÓkK. 104: napiglan, 106: claJ tromyglanj Bé-
csiK. 18: eztendeiglenj s ilyenek azok a morfémakombinációk is, melyeknek
első eleme a -ság/-ség vagy a -ságos/-séges képző, a rájuk jellemző elvont
jelentéstartalommal, ill. azzal a nagyító jelentésmozzanattal, mely az utób-
bit a latin felsőfok kifejezésére is alkalmassá tette. E két képző szinte vonzza
egyrészt a -va l/-vel ragot, másrészt a -{s)t elemet: JÓkK. 40: vygJagualj

DöbrK. 375: "minden a laza toJJaggal : es zeledJeggel"j JÓkK. 76: vygaJagoJtj

Keszth. 19: byzodalmaJthj s mindezek az együttesek kétségtelenül hosszabb
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és ünnepélyesebb formákat eredményeznek, mint a mód- és állapothatározó
közkeletű egyszerűbb megoldásai: JÓkK. 83:yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvfjgan.

Az eddig mondottakat megerösíti a névszójelezés néhány (stílushatá-
sában hasonló) jelensége is: a juhoknak pásztorok féle egyeztetö szerkezet,
ahol a birtokos többségére még a birtokszó is utal; a juhoknak azVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő pásztorok

típus, ahol a többes számú birtokos kétszeresen, maga a birtokviszony pedig
háromszorosan is jelölve van; stb. Az efféle formák a kései ómagyar korban
ugyancsak elsősorban a kódexek nyelvére jellemzöek. _. Az egész kérdés-
körrel kapcsolatban megjegyzendö, hogy az erős morfematikai jelölésre való
törekvés első csírái már a korai ómagyarban fólfedezhetők: a -nak/-nek2

feltűnő gyakorisága egyes szövegeinkben (a ragos és ragtalan birtokviszony
aránya a KT. és SZ.-ban 19 : 2, a GyS.-ban 13 : 3) szinte a kései ómagyar
kor nyelvi eszményét előlegezi. - A kódexnyelv egyéb jellegzetességei kőzűl
az emelhető még ki, hogy grammatikai archaizrnusok továbbörökítésének
a másolás ténye önmagában is kedvezhetett; ezen belül a vallási élet foga-
lomkörébe tartozó szavak toldalékes formái mintha a szokásosnál is jobban
őriznék a hagyományt. Efféle jelenségre a helyesírástörténet is ismer példát
(vö. az sz hang régies jelölését a Jent szóban); ragváltozataink kőzűl a két-
szótagú -belől forma érdemel figyelmet, mely feltűnő gyakran jelenik meg a
menny- ragozasi tő mellett: KeszthK. 199: menybelewl.

Az eredeti magyar szövegek a ragok tekintetében viszonylag kevés
egyedi vonást mutatnak: legfőbb jellemzőjük az egyszerű morfematikaí szer-
kezetek kedvelése. A birtokos jelző -nak/-nek ragja itt meglehetősen ritka;
még azokban a kötött szintaktikai helyzetekben is (többszörös birtokviszony,
kőz beékel t mondatrész ), amikor pedig használata különösen indokolt volna,
nemegyszer ragtalan formával találkozunk: 1512: "a3 Nagy Jago<7 homo nni
Ijthvan wram I Jobagfja fia kwmiuerr balent" (Mny. 69: 229); egyéb esetek-

ben pedig úgyszólván általános: 1507: "Az 3entegha3 epuleJJere" (NyIrK. 6:
187); 1531: "az zele ba las leanyath" (LtK. 1: 135). Az így kirajzolódó kép
minden bizonnyal közel áll ahhoz, ami a kései ómagyar kor természetes be-
szélt nyelvét is jellemezte. - Ugyancsak beszélt nyelvi tények lenyomatát
kereshetjük abban, hogy a levelek, jogi iratok a -ban/-ben és a -ba /-be ra-
got igen gyakran kőzős -ba /-be formában jelenítik meg: 1516: "Athyanak e6
fynak / e6 Zenthleleknek Newebe / amen" (MNy. 52: 368); 1526: "anmeg

. yrtam fellyl az leuelbe" (MNy. 37: 204); stb. Nem meglepő, hogy az ezzel
ellentétes folyamatra (a -ban/-ben alakban való kiegyenlítődésre) nem sok
példát találunk. Vő. mégis: 1529: "az ffeyerwary leetor ... nem arta magat
ez dologban" (MNy. 37: 276). - Egy esetben annak vagyunk tanúi, hogy
egy sajátos nyelvjárási formát a kódexek nemigen fogadnak be, a kisebb
iratok viszont bőven élnek vele. Ez jellemző a -rólj-ről rag -rúl/-rűl vál-
tozatára, mely szinte kizárólag a misszilisekből, jogi iratokból adatolható:
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1488:yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJanoJrul (Mny. 16: 79); 1504: ezekrel (Száz. 1872: 478); 1518-1523:
yedrwhamrwl (Nyr. 36: 168). Ez a tény egyben arra is rávilágít, hogya
norma érvényesülése (az írásbeliség kiilőnbőző területein belül) müfajtól,

stílusrétegtől is függ. Végül egyes ragok kapcsán még szorosabb míifaji meg-
határozottságot is tapasztalhatunk: a -stul/-stül ragos társhatározók pél-
dául különösen a végrendelet ek nyelvében tettek szert bizonyos megszilár-
dult használatra: 1507: "Jtem Az Reu[d]y Molnot hagyom mynd toJ t ol A3 '

hashoz valakyVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI a3 hasban marad meg a5e legyen" (NyIrK. 6: 186); 1526:
"Solyomkwt michket sentlazart pachyalt videkesteól Chehit ta r tomanyostwl

hagyom magdalnanak es ferencznek" (OklSz.).
A versek sajátosságai közüllegszembeszökőbb azoknak a ragoknak vagy

ragváltozatoknak a szerepe, melyek valamilyen módon a szóalak hosszúsá-
gát - s ezáltal közvetve a versritmust is - befolyásolják. A mód- és ál-
lapothatározónak pl. a kései ómagyar korban több szinonim ragja is van:

-n, -an/-en, -ul/ül, -(sJ t. Abban, hogy a verses szövegekben nemegyszer az
utolsó tűnik fel, egyéb tényezők mellett nyilván szerepet játszott az is, hogy
e rag a szóalakban (méghozzá a gyakran már eleve hosszú szóalakban!) nem
eredményez újabb szótagot: CzechK. 59: "zent kezeydnek. 9. meel sebeeth.
eleigetom afieta tosth. reezkettetostli kfiwanatosth:". - Hasonló háttere lehet
annak is, hogy a hagyományos koron névutó és az újkeletű -kor rag kőzűl
a versekben viszonylag gyakran bukkan fel az utóbbi: CzechK. 65: "Hala-

lomkar fogagy engom.Jegy fegywerom te ennekom"; ÉrsK. 453: "Elew alom

kor fel kele I mert akor ygaz lewn helye". - Végül az a szinonim viszony,
mely a birtokos jelző lJ és -nak/-nek ragos formája kőzőtt már az ősmagyar
kor végétől fennáll, a verselés szempontjaból is új és gazdag lehetőségeket
rejt magába: egyrészt változatos ritmikai variációkat tesz lehetővé, másrészt
a kiemelésnek, a hangsúlyviszonyok érzékeltetésének is újfajta módjait te-

remti meg. Az ebből fakadó stílushatás első, s méltán híres példája: ÓMS.:
" Vylag uilaga viragnac uiraga". Érdemes megemlíteni e vonatkozásban a
GyS. párhuzamos birtokos szerkezeteinek azonos morfematikai felépítését
is: "HabroJagben walacnok keguJJege - leleeknek ... vrukJege": ez eset-
ben nem verssoroknak, hanem egymást követő s egymással összefüggő váz-
latpontoknak a kőzős vonásait emeli ki a ragismétlés. Hasonló megoldással
- immár egy hosszú vers legfőbb szerkezeti elemeként - a kései ómagyar

korban is találkozunk: PeerK. 332: "Aldoth the legh ihuJnak daykaya: I
zent a thyanak draga kench tartoya: I zenth leleknek 9 megh nywgoztoya
I ygazJagnak megh vylagoJoytoya". Ez utóbbi korszaknak az újdonsága a
birtokos szerkezet fordított szórendje, mely (morfematikailag a -nak/-nek'

ragnak köszönhetően) a magyar kőltői nyelvet az inverzió lehetőségévei gaz-

dagította: GyöngyK. 4: "Nagh ekeJJege thyzteJJegennek I nagh batorJaga
felelmenknek I otalmazoya magar nepeknek".
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A szóalakhosszúságról és a ritmikai kérdésekről szólva egy utolsó, tá-
volabbra mutató megjegyzést is megkísérelhetünk. Természetes, hogy [önti
szempontok legfe1tűnőbben a verstannak összefűggésben jelentkeznek; sok
jel vall azonban arra, hogy magában a nyelvi fejlődésben is érvényesülnek
olyan tendenciák, melyek - a szótagszám, aszóritmus, szóhosszúság te-
kintetében - valamilyen módon a szóalakok belső egyensúlyát hivatottak
biztosítani. Az efféle szabályok pontos működéséről igen keveset tudunk,
meglétüket azonban kétségtelen nyelvi tények igazolják (1. pótlónyúlás, s
bizonyára a tőtan számos jelensége is). Mostani vizsgálataink egyik érde-
kes részlet kérdése az volt, hogy az egyes toldalékok vagy toldalékváltozatok
használata mutat-e bizonyos összefüggést a tő hosszúságával. Erre több eset-
ben határozott igennel válaszolhatunk. A ragok közül elsősorban azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAédesen,
de édességest típusú párokat idézhetjük, ahol a hosszabb tő és a nem szó-
tagalkotó -(sJ t rag kapcsolódása éppoly törvényszerűnek látszik, mint a rő- .
videbb tőnek és az új szótagot eredményező -an/-en ragnak az együttese:
egyfelől JÓkK. 7: hfjwfegeft, 24: beufegeft, MargL. 7: a laza tost; másfelől
JÓkK. 140: edeffen, 144: okofon, 159: erewfen. Ehhez nagyon hasonló ket-
tősséget tapasztatunk a névszójelezés körében is: a birtoktőbbesítő jel a
hosszú (3-5 szótagú) tövek mellett következetesen -i formában jelentkezik:
JÓkK. 44: draga la tofim, c3udala toffagyert; ezzel tökéletesn összhangban az
-a i/-ei változatot szinte kizárólag az egyszótagú tövek vonzzák: JÓkK. 44:
ke3efjtt, labafjnac. Más jellegű, de végső soron ugyancsak a jóhangzással, vál-
tozatossággal összefüggő jelenségek több más rag kapcsán is fölfedezhetők.
Talán nem túlzás mindebből arra következtetni, hogya morfofonológiai kér-
déseknek esztétikai vonatkozás aik is vannak; azt pedig általános alapelvként
vallhatjuk, hogy az egyes toldalékok viselkedése csak a szóalakok egészének
a figyelembevételével vizsgálható. Erre figyelmeztet az a tény is, hogy nyel-
vünk legátfogóbb morfofonológiai folyamataira - melyek közül minden bi-
zonnyal a legfontosabb az illeszkedés - csak ebben a keretben találhatunk
magyarázatot.
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EGY MAGYAR VONATKOZÁSÚ OLASZ POLITIKAI IRAT

1706-BÓL

KÖPECZI BÉLA

Apponyi SándorVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl szerint ritkaság számba megy az az olasz kiadvány,
amely az ő gyüjteményében található, s amelynek címe:yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL 'idea della r ibel-
lione nel Regno di Ungheria sotto Francesco Ragozzi Commincia ta l'anno
1700, Descritta da F .S. etc. A címlapon csak az író monogramja szerepel,
akiről a szővegból azt tudjuk meg, hogy "ecclesiastico", tehát egyházi em-
ber, de teljes nevét nem árulja el. Azt sem tudjuk, hogy hol adták ki és
melyik nyomda jelentette meg. A tartalomból az derül ki, hogya megje-
lenés időpont ja valószínüleg 1706 volt, miután az eseményeket 1705 végéig
mondja el. Kerestem ezt a kiadványt a nagy kőnyvtárakban Itáliában, de
eredménytelenül, címe a régi olasz bibliográfiákban sem található. Meglepő,
hogy a magyar történetírás sem használta, pedig a Rákóczi-szabadságharc
első éveiről fontos dolgokat mond el. Része annak a nemzetközi politikai
irodalomnak, amelynek tárgya a szabadságharc politikai, jogi, történelmi
megítélése s melynek szerzői közt olyan jeles publicistakat találunk, mint
D. Defoe, Eustache Le Noble, Jean de la Chapelle, Jean Baptiste Du Bos,
Karl Scharschmidt, magyar részről Rákóczi mellett Ráday Pál, Brenner Do-
mokos vagy Klement Mihály.2

A szerző bevezetőjében elmondja, hogy nem annyira a képzelethez, mint
az intellektushoz kíván szólni, mert "békés hazájában" és az egyházi élet
magányában ezt tanulta meg tisztelni és ezt a meggyőződését erősítették
meg a különböző udvarokban a polgári ügyek vitelében szerzett tapaszta-
latai is. Ami a magyarországi "forrongásokat" (rivoluzioni) illeti, miután
szemtanú volt, azt írja le, ami történt és nem azt, aminek történnie kellett
volna. Emellett olyan dolgokról szól, amelyek mindenki számára ismertek,
de talán: "a szükséges körülmények"" nélkül. Arra nem vállalkozik, hogya
fejedelmek dolgozószobaiba lépjen, csak "a sasok repülései hatolnak be az
államtitkok világába".

1 Apponyi S. rövid leírását adja App. H. IV. 2397. "Diese kleine Schrift ist, wie ich
glaube, sehr selten, ich fand sie nirgends angeführt" - Írta. Az ö példánya egy másik
kiadvány hoz van kötve, melynek címe Memorie del Cavaher di San Giorgio s amely Mi-
lanóban jelent meg Marc' Antonio Pandolfo Malatesta kiadásában 1714-ben'. Magam a
Széchenyi Könyvtár 203.510jelzetü példányát használtam.

2 Vö. A Rákóczi-szabadságharc és Európa. Szerk.: Köpeczi Béla. Budapest, 1970.
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Az utalások ból arra következtethetünk, hogy egy olyan egyházi sze-
mélyröl van szó, aki az 1700-as évek elején a császári fővárosban tartóz-
kodott, s aki "affari civili "-vel is foglalkozott, mint ilyen írásos forrásokból
és az udvari körökkel fenntartott kapcsolatai révén szóbeli értesülés ekből is
tájékozódott a magyarországi helyzetről.

Magyarország történetének ismertetését a korabeli olasz történetírás
egyik kőzhelyével kezdi: ez az ország rendkívüli változások színtere, teát-
ruma, amelyek a halandók bámulatát vívják ki s amelyeket a magyar nemzet
egyik alaptulajdonsága, az "inconstanza constante" , tehát az "állandó állha-
tatlanság" magyaráz.é Ez nyilvánul meg azokban a felkelésekben, amelyeket
Báthorytól kezdve a magyarok a császár ellen folytattak, akinek tulajdon-
képpen hálásnak kellene lenniök, mert felszabadította őket az "ottomán iga"
alól. Ezt a rebellis szellemet folytatja Rákóczi Ferenc, aki jeles tulajdonsága-
inál fogva kiváló emberré válhatott volna, de a nagyravágyás megrontotta,

"jogarokra és koronákra" vágyott. A császár elleni felkelésre ösztönözték
- Thököly és a hegyaljai felkelés "maradékai" -, mindazok, akik elége-
detlenek voltak a fennálló viszonyokkal. Ez utóbbi felkelés idején egyéb ként
Rákóczi óvatosan viselkedett és Batthyányi Ádámnál húzta meg magát, de
nem szűnt meg intrikálni.

Nem közvetlenül, hanem áttételesen Villars marsallt. a bécsi francia
követet vádolja azzal, hogy Rákóczit a császár ellen biztatta, de megengedi,
hogy a fejedelem volt a kezdeményező a francia udvarral való kapcsolat fel-
vételében. Az összeesküvésben mindenekelőtt Bercsényi és Szirmai szerepét
emeli ki. Longnevalt dícséri, mert felfedte a bécsi udvar előtt az összeeskü-
vők tervét, Rákóczi szökését a bécsujhelyi börtönből feleségének és Lehman
kapitánynak tulajdonítja, a jezsuiták közreműködéséről nem emlékezik meg.
Ismerteti a fejedelemnek a császárhoz írt levelét, amelyet a börtönben ha-
gyott és hangsúlyozza 1. Lipót jóindulatát Rákóczi iránt.

A felkelés kirobbantásában nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy

Rákóczi Miksa Emanuel bajor választóval kapcsolatba lépett és ezzel össze-
függésben részletesen ismerteti a bajor-császári viszony alakulását. A hang-

súlyt a magyarországi események leírásában nem annyira a hadi cselekmé-
nyekre, hanem a tárgyalásokra teszi. Végig azt bizonyítja, hogy 1. Lipót
kész volt engedményekre, de csak bizonyos határok között. A magyarok vi-

szont olyan követelésekkel léptek fel, amelyek elfogadhatatlanok még egy
olyan "kegyes monarcha" számára is, mint amilyen a császár. Közli 1. Lipót
1703 április 22-i kiáltványár (ez tévedés, 1. Lipót nyílt levele október 16-án
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3 Az olasz publicisztika és történetírás ezt a képet főleg az 1660-as esztendőktől kezdve
alakította ki a magyarokról. VÖ. Köpeczi Béla, Magyarország a kereszténység ellensége,
Budapest, 1976. (és német változata, Wien-Budapest, 1980.)
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jelent meg), amelyben Magyarország kiváltságainak fenntartását és amnesz-
tiát ígért, de fenyegetetett is, ha hat héten belül a "rebellisek" nem térnek
hűségére.

A szerző láthatólag azoknak a bécsi udvari köröknek a véleményét vissz-
hangozza, akik nem bíztak a béketárgyalásokban. Ezek kőzőtt nemcsak a
közismerten magyarellenes Siegbert Heister tábornokot találjuk, hanem Sza-
vójai Jenőt is, aki a fegyver általi legyőzetést tartja egyedül célszerűnek, bár
kezdetben Batthyányi Ádám özvegye útján kísérletet tesz a kapcsolatfelvé-

• telre Rákóczival. Mögöttük áll Harrach főminiszter, de Kollonich érsek és a
jezsuita rend is, amely félti magyarországi pozícióit. Ezzel a párttal szem-
ben lép fel Salm herceg és Kaunitz gróf, akik inkább a megegyezés hívei,
s akiket később János Vilmos pfalzi gróf, az új főminiszter is támogat." A
császár ingadozik annál is inkább, mert 1703 végén, 1704 elején nem áll ren-
delkezésére elegendő erő a magyar felkelés leveréséhez s mert szövetségesei,
az angolok és hollandok sürgetik, hogy küldjön csapatokat az itáliai és a
nyugati frontra.

A békekezdeményezést - természetesen utasításra - Eszterházy Pál
indítja el, aki titkárát, Jeszenszky Istvánt küldi Bercsényihez, mert őt tartja
a felkelés tényleges vezetőjének. A nádor korábbi szolgalelkű politikája szé-
leskörű ellenszenvet váltott ki s közvetítését Rákócziék nem fogadták el. Ez-
zel szemben rokonszenvet aratott az 1696-os tanácskozások Széchenyi Pál5

kalocsai érsek, akit Károlyi Sándor így jellemez: "egy méltóságos, igaz, ma-
gyar .hazájának s koronájának állhatatos híve"." Jó volt róla Rákóczinak és
kőrnyezetének," de a holland és angol követek véleménye is. Charles With-
worth ezt írta róla: "a Prelate of good Reputation and Interest" vagy "a
Prelate of Interest and Credit in his Country"." A megbékélést kereső ud-
vari kőrők mindezt tudták róla és a császár egyik bizalmasa, Széchenyi régi
ismerőse, Gerolamo Scalvinioni udvari tanácsos és kincstáros, 1703 decem-
ber 10-én felkéri a kalocsai érseket, hogy közvetítsen az udvar és a felkelők
között. 1704 január 2-án 1. Lipót hivatalosan is megbízza ezzel a feladattal.

Széchenyi felkérésre január 28-án összefoglalja a császár számára a ku-
rucok követeléseit s ez az irat nagy felháborodást vált ki udvari körökben.

4 Úgy mutatja be az udvari pártokat J.J. Hamel-Bruynincx, bécsi holland követ, ami-
kor elfoglalja állomáshelyét: Weensche Gesandschaftsberichte. II. 179.

5 VÖ. Márki Sándor: Széchenyi Pál életrajza. Pozsony, 1884; B. Szabó László: A Szé-
chenyi-család története. 1. Budapest, 1911.

6 Károlyi Sándor Önéletrajza, Pest, 1865, 45.

7 Brenner Domokos az Histoire des Révolutions de Hongrie-ban szól elismeréssel az
érsekről, akinek titkára volt -.1. m. II. 106, 245. (A 6 kőtetes kiadás, Hága, 1739.)

8 Ch. Withworth Hedges külügyi államtitkárnak, 1703. dec. 15 és 1704. febr. 2. AR /1,
78, 120.
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Az érsek ugyanis meglehetősen nyersen kőzvetiti a követeléseket és olyan
hangnemben, amely legalábbis a részbeni egyetértést tételezi fel. A- közjogi
és gazdasági sérelmek mellett olyan követeléseket is közvetít, mint az or-
szággyűlés ősszehívása. sőt a kiilfőldi garancíák megadása,"

Kiadványunk szerzője elítéli Esterházy, de különösen Széchényi közve-

títési kísérletét. Egyházi személyről lévén szó, szokatlanul éles szavakkal veti
az érsek szemére, hogy kéta.rcú politikát (dopiezza) folytat és ártalmas sze-
repre vállalkozik. Szerinte a prelátus nem alkalmas politikai ügyek vitelére,
eddig inkább azzal tűnt ki, hogy "illendő eleganciával szónokolt, de nem az-
zal, hogy a megfelelő óvatossággal politikáról tárgyaljon" (pareva piu tosto
valere per orare con politia, ma non per trattare con prudenza politica).
Egyik hatalmas protektora juttatta ehhez a szerephez, akit nem nevez meg,
de feltételezzük, hogy Scalvinionira utal, mert - mint mondja - a császár
valet de chambre-jából Iett báró és udvari tanácsos. Szerinte ez a választás

ellentmond minden "regola di state e di buon governo"-nak, hiszen Széché-
nyi már a múlt ban is szoros kapcsolatban állt az elégedetlenekkel. Az udvari
kőrőktől nyert értesülések alapján azzal is vádolja, hogy ö maga is ösztönzi

a felkelőket követeléseik fenntartására.
Széchenyi értesül ezekről aszóbeszédekről és a szerző összefoglalja an-

nak a levélnek a tartalmat, amelyet a 'császárhoz írt, s amelyben vissza-
utasítja a rágalmakat. Szól arról a levélről is, amelyet az egyik barátjának
írt Bécsbe, aki feltehetőleg Scalvinioni s amelyben azt hangsúlyozza, hogy
egyszerre akarja szolgálni a császárt és hazáját. A császár megnyugtatja az
érseket, sőt biztosítja bizalmáról, mire a prelátus elmondja, milyen elke-
seredéssel tölti el, hogy birtokait a "német katonaság" feldúlta és embereit
súlyosan megsebesítették.l'' Szerzőnk következtetése ez: "De bármint legyen
is, eddig a császár számára több rossz, mint jó szelgálatot tett, ha nem is
közvetlenül saját rosszakarat ával , hanem a szolgáiéval és társaiéval. akik
mind dühödt rebellisek és nem kűlőnbőzve uruktól, ellenszenveznek és elé-

gedetlenkednek a németekkel, akik megengedték, hogy uruk összes alattvalói
felkeljenek.t'I! Itt a szerző Heister tábornok vádjait ismétli meg SzécsényivelVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9 Széchenyi levelei megjelentek: Epistolae archiepiscoporum Georgii et Pauli Széche-
nyi, Miller Jakab kiad. Pest, 1-2. 1807. Egy részüket közli a Brenner is az Histoire-ban.

10 A leveleket nem szószerint idézi, összefoglalja. Mindenesetre olyan kapcsolatai vol-
tak, hogy ezekhez hozzájuthatott. Feltehetöleg az érsek április 7-i, 15-i leveléröl van szó
(az elsöt a császárnak, a másodikat Scalvinioni-nak írta.)

11 Ma comunque fosse, certo e che il desseruigio del Prelato era per cesare sino állora
stato maggiore del seruitio, se non per sua diretta maleuolenza, almeno per quella de suoi
Domestici, e de'suoi Compagni tutti rabiosissimi Ribelli, e non dissimili al loro Signore
mal'assetti, e mal contenti de Tedeschi, contro quali haueuano permesso de insorgere a
tutti li Sudditi del dettoloro Padrone. I. m. 64.
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szemben, amelyekből annyi igaz, hogy sokan a veszprémi püspőkség terüle-
tén is kurucokká lettek és szembeszálltak az irtózatos kegyetlenkedő császári
katonasággal.P Ezután a szerző ismerteti az első győngyösi békeértekezlet

. lefolyását s ennek keretében közli latinul azt a 25 pontot, amelyek a fel-
kelők követeléseit tartalmazzák s amelyeket az azokban résztvett császári
küldöttség állított össze. Majd kőzreadja az udvar június 20-i válaszát is.13

Szól a második gyöngyösi tárgyalásról is, amely csak a fegyverszünet körül
forgott. Kifogásolja, hogy a magyar elégedetlenek egyenlő félként és telje-
síthetetlen kívánságokkal léptek fel a császárral szemben. 1704 októberében
Selmecen folytatódtak a tanácskozások, amelyeken már az angol és holland -
békeközvetítők is résztvettek, de eredmény nélkül.l" A Bécsbe érkezett je-
lentéseket úgy használja fel, mintha ö maga a békeközvetítőktől hallotta
volna az elmondottakat: azt akarja bebizonyítani, hogya mediátorok rá
akarták beszélni a magyarokat a megegyezésre, de sikertelenül, mert azok
kitartottak elfogadhatatlan követeléseik mellett.

Istvánfit idézve felhasználja a történelmet annak bizonyítására, hogya
magyarok hálátlanak, felkeltek többször is törvényes uralkodójuk ellen, sőt a
törökök segítségét is kérték ellene. Védi a történeti érvekkel a Habsburg-ház
örökösödési jogát a magyar trónra, hangsúlyozva, hogy a választó királyság
nem volt mindig jellemző a magyar alkotmányra és hogy az új körülmények
új kormányformát kívánnak meg. Egyébként a Habsburgok mindig "kegyel-
mesek" voltak a magyarokhoz és most is készek az amnesztia megadására.
Ha a magyarok nem hajlandók a megegyezésre a császári feltételek mellett,
akkor a fegyver fog dönteni és az ország elpusztul.

Mindezt az angol küldött szájába adja, aki a bibliából hoz fel példákat
arra, hogy miként lehet az országot a nyomorúságtól megmenteni. Javasolja
a magyaroknak, ismerjék el a Habsburgok örökösödési jogát, s a mediáció
útján fogadják el a békét, amely a legfőbb jó,

Hogy tárgyilagosságát bizonyítsa, a szerző ismerteti a másik fél érveit
is. Szerinte Bercsényi "természetes és mesterséges elokvenciájával" adja elő,

12 Széchenyit külön is hibáztatjak azért, mert Cséry Mihály sümegi gazdatiszt a ku-
rucokn ak toborzott. A fö rágalmazó Niczky György, de olyan jezsuiták is, mint Kazy
István, Hevenesi Gábor vagy Szegedi Pál. .

13 Katona István: Historica eritica Regni Hungariae, Buda, 1805 XXXV. 470. és kőv.
Rövid összefoglalóként a "Der Malcontente Fürst Rákóczy"-t idézi.

14 A selmeci tárgyalások iratait Rákóczi kiadatta, a keresztény fejedelmekhez és a világ
népeihez szóló kiáltvánnyal együtt. RMK II. 2252 és 2255/a. W. még Ráday Pál iratai.
Szerk. Bend a K., Esze T., Máksay F., Pap L. 1. köt. Budapest, 1955, 191. és köv. A feje-
delem ebben elítéli fegyverszürieti feltételek megváltoztatása és az igazi béketárgyalások
elmaradása miatt "az Austriai Háznak az dolgok végzésében való szines állhatatlanságát"
és "még most is nemes szabadságunknak.utolsó romlása s megcsalattatásunkra igyekvő
szándékát" .
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hogya magyarok nem "rebellisek", amint a császári biztosok állitják, hanem
jogaikért küzdenek és lelkiismeretük szavára hallgatnak. Hiába igyekeztek
a kőzvetitők a magyarokat jobb belátásta bírni, azok végülis semmitmondó
választ adtak, sőt maguk is bibliai és történeti példákkal próbálrák alá-
támasztani harcuk jogosságát. Idézi Rákóczi szavait, aki szerint ugyanúgy
fogják keresni és megtalálni szabadságukat, mint ahogy azt a hollandok tet-
ték, amikor felkeltek a spanyol uralom ellen. Itt ismét utal Szécsényinek
egyik levelére, amelyben az javaslatokat tett a kuruc vezetők megnyerésére.

Közben azonban új császár került a trónra, s meghalt az érsek "potente
. protettore"-ja is. Az új minisztérium nem bízik a prelátusban. aki a "né-

metek" ellenségének mutatkozott. A magyarok makacsságával kapcsolatban
kitér arra, kik az "elégedetlenek" vezetői és arra a következtetésre jut, ami
számára is meglepő, hogy azok nem protestánsok, hanem katolikusok. Ezek
szerinte engedték magukat elámít ani a németellenességtől, pedig a protes-
tánsok a katolikus vallás elpusztítására törekszenek. Ezek után ismerteti a
szécsényi országgyűlés lefolyását és az ott elfogadott határozatokat. IS Ezek
azt bizonyítják, hogya magyarok nem akarnak megegyezni.

Reméli, hogy a munka második részében folytatni tudja a történetet,

amelyet eddig is csak azért írt, hogy megmutassa: "Siralmas dolog itt látni
a megfertőzött vallást, a megromlott erkölcsöket, a széthúzásokat, az oly
gyakori csalásokat és tumultusokat, amelyek (az országot) szánalmas nyo-
moruságba döntötték, oly formában, hogy a fegyverek zaja még inkább mint
az én szerény tollam elegendő, hogy ez egész világ pontos értesülést szerezzen
róla és szánalmat érezzen iránta.l" Önmagát azzal vígasztalja, hogy senkit
sem akart dícsérni, az igazságot szerette volna megírni, nem volt szándéka
gyalázni a magyarokat, "akik között a jók mindig jók fognak maradni és
a magam és mindenki részéről elitéltetnek a rosszak, a jók pedig mindig
tiszteletet és szeretetet váltanak ki."

A kiadvány végén egy latinnyelvű manifesztumot olvashatunk, amely
formailag ayxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARecrudescuntot igyekszik utánozni, tartalmilag pedig megcá-
folni. A polérniának személyes élet ad. Bemutatja a Rákóczi-családot, ame-
lyet azzal vádol, hogy ~ások kárán gazdagodott meg és tett szert hatalomra.

15 A szécsényi országgyűlés törvényei a Rákóczi tárban. Szerk. Thaly K. Pest, 1866.
436. és kőv, old.

16 Eccoci gentil Lettore non come parto di mente eleuata, ma come embrione di una
suogliata person a, che solo ha scritto per incitare ne' Fedeli compassione a placare l'ira
Diuina sopra questa misera Patria, 10 Stato presente dell'Ungheria. Quiui e cose lacrime-
uole veder la Religione contaminata, li costumi guasti, le discordie, le frodi, itumulti si
frequenti, che l'hanno ridotta ad una deplorabil calamita di forma che il rumore delle sue
armi piu che la mia oscurapenna e bastante leuarne per tutto il Mondo distinta contezza
per cauarne compassione. 1. m. 190-191. '
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Rákóczi Ferencnek azt veti szemére, hogy nagyravágyás ból, ősei nyomdokait
kővetve Erdély fejedelme akart lenni és ezért robbantotta ki a felkelést. Is-
merteti Longueval szerepét, Rákóczi letartóztatását és szőkését. Szerinte Ve-
lencébe menekült, majd Itáliából Párizsba ment és onnan Lengyelországba.
(Ez persze nem felel meg a valóságnak). A felkelés kezdetén felvette a kap-
csolatot a tőrőkőkkel és azVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő segítségüket kérte. Szól a béketárgyalásokról s
ezekhez kapcsolódva 1.Lipót kegyelmességét dícséri. Azt állítja, hogya kuru-
cok meg akarták ölni a császárt. Kifogásolja azokat az iratokat, amelyeket a
felkelők kiadtak egy olyan uralkodóház ellen, amely "az ortodox vallás erős
bázisa" és az "egész keresztény világ példaképe". Külőnősen zokon veszi,
hogy Rákóczi Lipót császárt zsarnoknak nevezi, amikor ez megszabadította
a magyarokat a töröktől. Mátyás király és Miksa császár egyezményére hi-
vatkozva jogosnak ítéli a Habsburgok őrőkős királyságát s azt a stabilitás
fontos tényezőjének tartja. Hivatkozik Bonfinire, aki maga is elítélte a za-
vargásokat, amelyek annyira jellemzik a magyar népet s amelyek ellen féket
jelent az erős hatalom. Rákóczi - amint az angol-holland mediáció ered-
ménytelensége is bizonyította - nem akar megegyezést, de rosszul fog járni:
a császár jogos hatalmát fegyverrel fogja érvényre juttatni.

Az ismertetett kiadvány a császári udvar "kemény vonalasainak" ál-
láspontját képviseli, mégpedig feltehetőleg a jezsuitákét. Kőzben igyekszik
tárgyilagosságát bizonyítani s nemcsak azzal, hogy a kuruc követeléseket is
ismerteti, hanem úgy is, hogy az angol és holland közvetítőket hívja tanúul.
Kész dokumentumokat is kőzőlni, mégpedig latin nyelven is, a hitelesség
alátámasztására. Emellett oratio obliqua formájában felhasznál jelentése-
ket, s így kommentál. Nagy barokkos körmondatokban ír, amivel minden
szerénykedése ellenére azt akarja bizonyítani, hogy literátus ember is.

Bátran állíthatjuk, hogyayxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL 'idea delle r ibellione del Regno di Ungheria
tartalma és formája miatt egyaránt a XVIII. század eleji magyar kérdés
kőriili nemzetközi polémia egyik fontos dokumentuma.
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NÉHÁNY ERDÉLYI HELYNÉVRŐL

KRISTÓ GYULA

Erdély X. századi történetének kutatásáról nemrégen megjelent dolgo-
zatunkban akként nyilvánít ot tunk véleményt: "Erdély viszonyait a honfog-
lalásra kővetkező évszázadban a helynevek ... lehetőség szerinti mellőzésével,
vagyis a forráskritika következetes és elvszerü alkalmazásával kell felvázol-
nunk" (Kristő Gy., Századok CXXII, 20). A helynevek kritikát nélkülöző
felhasználásának mellőzésére azért tettünk javaslatot, mert a X. századi
Erdélynek egyetlen olyan helynevét sem ismerjük, amelynek meglétére egy-
korú, megbízható adatunk lenne, a későbbi évszázadokból fennmaradt hely-
neveket pedig -'- úgy tapasztaljuk - kellö körültekintés nélkül, szinte tetszés
szerint veszik igénybe a korai Erdély súlyos történeti problémáinak "meg-
oldásához". Az alábbiakban ennek igazolására három erdélyi helynév értel-
mezését mutatjuk be, s egyúttal kísérletet teszünk e helynevek forráskriti-
kájának elvégzésére.

1. Hétúr. E Kűkíillő megyei település első előfordulása 1301-ből való,
a név az ekkor kelt oklevél többszörös későbbi átiratban Hétúr ,yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHetwr

alakban maradt ránk (Kristó Gy., Anjou-kori Oklevéltár. 1, Bp.-Szeged,
1990. 92. szám), a névnek 1332-böl és 1343-ból Heethur , Hethwr alakjai
szerepelnek (Györffy Gy., TörtFöldr. Ill, 553), s a XV-XVl. században is
rendre Hethwr (egy esetben Heltwr formában jön elő a falu neve (Csánki D.,
TörtFöldr. V, 880): Kniezsa 1. (Keletmo. helyn. 223) fél évszázaddal ezelőtt
még akként foglalt állást, hogya "névadás (hét úr) oka nem világos". Moór
E. (Századok LXXIX-LXXX, 220) abban vélte megtalálni a Hétúr hely-
megnevezés kulcsát, hogy "a hely egy ideig a hét szász székhez tartozott".
Kniezsa 1. (uo. 226) hajlott e magyarázat elfogadására.

A kutatásban G. Abt nyitott új utat, aki a Hétúr helynevet oksági kap-
csolatba hozta a honfoglaló magyarok hét tőrzsével s azt 'hét fejedelmként'
('die sieben Fürsten') magyarázta (idézi Györffy Gy., Századok XCII, 584).
Elképzelését Györffy Gy. fejlesztette tovább. Mivel szerinte az úr szavunk a
régiségben a törzsfő, illetve a trónörökös herceg címe volt, állást kellett fog-
lalnia, hogya Hétúr helynevet az úr szó melyik jelentéséböl eredezteti. Ok-
fejtése szerint "lehetetlen, hogy ez hét árpádházi hercegre vonatkoznék; ez
csak a hét vezér reminiszcenciája lehet (Györffy Gy., uo.). Kereken 30 évvel
ezt követően ekként fejlesztette tovább az Abttól származott ötletet: "A
hét vezér (septem duces: 'hét úr)' együttes neve helynévben sajátos módon
csak Kűkűllőmegyében maradt fenn Hétúr falu nevében ... Felmerül a kérdés:

lehetett-e ennek a névadásnak olyan történeti háttere, mint a személynévböl
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képzett helyneveknek. Csaknem bizonyosra kell vennünk, hogy volt olyan
hely, ahol a magyar törzsfők időnként összegyűltek. Konst. Porph. közli,
hogy megegyezésűk van, hogya folyóknál, ahol háború üt ki, találkoznak ...
AN agykűkűllő É-i partja a gyepüvonalon belül, lehetett olyan találkozóhely,
amelyet a mindig fenyegető besenyő betörés esetére kijelöltek. Szoros kap-
csolatban ezzel a magyarázattal feltette Györffy Gy. azt is, hogy Hétúr
"az Erdélybe beköltözött hét vezér elsö kijelölt kőzős találkozóhelye volt"
(Györffy Gy., TörtFöldr. Ill, 536). Eszerint a Hétúr helynév egykorú lenne a
magyar honfoglalással, s mint ún. esemény név (a szakkifejezésre 1. Lörincze
L., Földrajzinév-gyűjtésünk múltja 13-14) arra utalna, hogy a hét magyar
törzs vezetője 900 táján rendszeresen a Nagyküküllőhöz közeli helyen gyűlt
össze. Amennyiben ez a feltevés megállná a helyét, kétségtelenül az egyik
legkorábbi (vagy éppen a legkorábbi) Kárpát-medencei magyar helynévnek
kellene tekintenünk Hétúrt. Györffy Gy. azonban e két - egymással szoro-
san összefüggő - magyarázat mellett megenged egy harmadikat is: "az is
lehetséges, hogy csupán szimbolikus elnevezéssel van dolgunk, mely később
keletkezett" (Györffy Gy., TörtFöldr. Ill, 536). Bármelyik magyarázatra is
voksolnánk, mindegyik abból az alapelvből ered, hogya Hétúr helynév egyyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

hét számnév és egy 'törzsfő' jelentésű úr szó összetételéböl alakult volna, a
kérdés mindössze annyi, hogy már 900 körül vagy valamikor a 10. század
első felében vagy pedig csak későbbi századokban.

Legfrissebben Kiss L. (FNESZ. 1,4 592) nyilvánított véleményt a Hétúr
helynév eredetéről. Egyfelől meggyőzően cáfolta a Moór-féle feltevést, ame-
lyet időrendi okokból elfogadhatatlannak minősített, ugyanis csak Mátyás
király adományozta 1490-ben Hétúr egy részét a hét szász széknek. Másfelől
viszont egyértelműen állást foglalt az Abt+Győrffy-féle magyarázat mel-
lett: eszerint a Hétúr helynév a magyar "hét számnévnek és úr főnévnek
az összetétele, tehát a hét magyar vezér (septem duces "hét úr') együttes
nevével azonos. Talán a honfoglaló hét törzsfő vagy az Erdélybe később
beköltözött hét vezér közös találkozóhelyével van dolgunk".

A Hétúr helynév ezen etimológiája - amennyiben a valóságot jelentené
- párját ritkítóan egyedülálló esetet képviselne a régi magyarok helynév-
adási rendszerében. Joggal illet heti kritika azért is, mert szinte elképzelhe-
tetlen, hogy úgyszólván a honfoglalás pillanatától kezdve nyugatra (majd ké-
sőbb délkeletre is) kalandozó magyarok törzsfői a hadak vonulásának útjából
tökéletesen kieső, az Erdélyi-medencében való fekvése folytán nehezen meg-
közelíthető Nagykiikűllő-vőlgyetfés abban is a később Hétúrnak mondott
település vidékét) tették volna meg rendszeres találkozóhelyükké (már ha

-ilyen rendszeres találkozókat egyáltalán tartottak). Névtani és történeti
érvek tehát egyaránt amellett szólnak, hogya Hétúr helynév új etimológiáját
keressük meg.
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Ismerve, hogya magyarok helynévadási rendszerében a korai időszak-
ban (a XI-XIV. században) meghatározó jelentőségű volt a puszta sze-
mélynévből való névadás (Kristó Gy., Acta Hist. Szeged. LV, 15-38), fi-
gyelmünket elsőrenden e névadási forma felé kell fordítanunk. Ebből ter-
mészetesen az kővetkezik, hogya Hétúr helynévyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHét- előtagját nem a hét

számnévből. hanem Hét személynévből magyarázsuk. 1211-001 Het, Heteh

nevet viselő személyek szerepelnek (Fehértói K., Árpád-kori kis személynév-
tár 156). Szintén régi magyar Hét személynév meglétére mutat a Borsod
megyében lévő Hét falu neve (1297: Heth, Györffy Gy., TörtFöldr. 1, 776),
amely Hét személynévből keletkezett (Kiss L., FNESZ. 1,4 591). Ugyan-
csak ismerünk 1305-ből Moson megyéből is Heet nevű falut (Csánki D.,
TörtFöldr. Ill, 681). Más kérdés, hogy e régi magyar Hét személynévnek a
magyar hét számnév volt az előzménye. Nincs tehát tárgyi akadálya annak,
hogya Hétúr helynév első tagját a Hét személy nevében keressűk.

Több problémát jelent az -úr utótag értelmezése. Fekete Nagy A. (Szá-
zadok LXXI, 425) mutatott rá arra, hogy" a magyar nyelv XII-XIII. századi
gyakorlata megurasta nemcsak a szenteket, hanem még a szent titkokat is ...
A magyar nyelvgyakorlatnak ebbe az idejébe esik mindazoknak a helyne-
veknek a kialakulása, melyeknek a végén megtaláljuk az •.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAű r - szót. Azaz az
-úr utótagú "helységeink eredete visszanyúlik még az Árpád-korba". Melich
J. (MNy. XXI, 76) a nagyszámú Keresztúr helynév (etimológiája szerint:
kereszt + úr) mellett megemlítette 1492-001 a kőzelebbről nem lokalizált
(Pozsony megyei) Zenthandmswr, 1808-001 a szintén Pozsony megyei Szent

Anta lur vel Szent Györgyur, 1483-ból a Nyitra megyei Zenth myhalwr, 1464-

ből pedig a Zala megyei Zentpetherwr helyneveket. Ezek többsége megérte
az újkort, illetve jelenleg is megvan (1. H a jd ű M., Magyar Névtani Dolgoza-
tok 74. sz. 130-131).

Ha továbbra is az -úr utóta.gú helynevek körében vizsgálódunk, rá kell
jönnünk, hogy nem csupán olyanokat ismerünk e típusból, amelyek a temp-
lom védőszentjének (Szt. Kereszt, Szt. András stb.) nevéből -úr utótag
hozzáadásával keletkeztek, hanem olyanokat is, amikor az előtag immár nem
patrocinium-név, hanem - vélhetöen - a föld (egykori) birtokosára utal,
méghozzá vagy társadalmi állását ("foglalkozását") vagy nevét adva meg. Az
előző esetre a Baranya megyében ma is létező Barátúr falu neve lehet példa
(1332-1335: Bara tur . Györffy Gy., TörtFöld. 1, 281), amely nyilván úgy ke-
letkezett, hogy szerzetesi (barát) tulajdonosának -úr utótaggal ellátott "fog-
lalkozás"-neve vált a település nevévé. Ismerünk a magyar régiségben 1093-
ból- igaz, hamis oklevélből- Apaihur falut is Zala megyéből, amely utóbb
Apathiaka f'.J Apatlaka alakban fordul elő (Csánki D., TörtFöldr. Ill, 29.).
A második esetre az 1350-001 adatolt Belauraepe (Jakubovich E., MNy. X,
38) birtok neve szelgalhat példaként. Ez esetben a tulajdonos, egy bizonyos

388



NÉHÁNY ERDÉLYI HELYNÉVRÖL

Béla (aligha hihető azonban, hogya XL századi ducatus ura, Béla herceg;
vő. Györffy Gy., Századok XCII, 584) kapta meg neve mellé az tir minősítést,
s ennek a -yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnépe utótaggal ellátott alakja alkotta a szóbanforgó birtok elne-
vezését. Hasonló megítélés alá eshet a Zala megyei Palwrhaza (Csánki D.,
TörtFöldr. Ill. 92) helynév is, amelyre 1513-ból van adatunk.

Úgy tűnik tehát, hogy az Árpád-korban nem ment ritkaságszámba, ami-
kor egy-egy személy nevéhez hozzátapadt az -tir minősítés. Karácsonyi J.
(MNemz. II, 420) a századfordulón még arra gondolt, hogy az -tir utótaggal
rendelkező személy nevének ~tir utótagja a királyi házzal fennálló rokoni
kapcsolatra utal, vagyis Karácsonyi J. igen magasan vonta meg az tir címet
kiérdemlö személyek társadalmi rangját. Követte őt ebben Györffy Gy., aki
- mint említettük - az tír szót a régiségben a törzsfő, illetve a trónörökös
herceg címének tekintette. Az tírVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z ó törzsfőkre vonatkoztatható jelentését
már Pais D. (MNy. LVIII, 141) megkérdőjelezte, majd újabban Makk F.
(Acta Hist. Szeged. LXVI, 32-33) azt fejtette ki, hogy az Árpád-korban az
úr (urum 'uram') megszóIítás nem tekinthető a magyar trónörökös címének,

hanem a társadalom gazdasági és politikai értelemben vezető, kiemelkedő
tagjait illette meg a királytól a hercegeken, az érsekeken át a világi ura-
kig (comes) és az apátokig. Mindezek ismeretében kell értékelnünk azokat a
személyneveket, amelyeknek első tagja más adatokból ismert személynévből,
második tagja pedig az -tír szóból áll. Nem szűkségszerű tehát, hogy az
Örsúr (Anon.: Vrsuuru, SRH. 1, 46) személynévnek más, török etimológiát
keressünk (mint Pais D., MNy. LVIII, 140 tette), elutasítva azt a kézenfekvő
megoldást, hogy az Örsúr név -tír eleme a magyar úr 'dominus' szó lenne.
A helynevekben tükröződő bará ttír , apá ttír , Bélaúr , Pá lsir alakok roppant
valószínűvé teszik, hogy az Örsúr nevet is ezek analógiájára kell értelmez-
nünk. Annál inkább jogunk van ezt megtenni, mivel éppen Pais D. (uo.
138) sorolt fel a XIII. század végéről (1271, 1292) Gianur, Gyanur, Myrkur
személyneveket, akiknek neve egyértelmiien a Gyán + tír , illetve a Mérk
+ úr összetételekből alakult.

S ezzel elérkeztünk a Kiikíillő megyei Hétúr helynév kézenfekvő ma-
gyarázatához. A fentiek alapján nem erőszakolt arra a feltevésre jutnunk,
hogy ezen erdélyi helynév a Hét személyhév és az tír 'dominus' köznév
összetételéből alakult, ám ez esetben - szemben az idézett Bélaúrnépe vagy
Pálúrháza helynevekkel - nem járult a Hétúr névhez semmiféle további
-népe, -háza stb.) utótag, vagyis a Hétúr helynév puszta személynévként
őrizte meg hajdani tulajdonosa, Hét nevű személy -tír rangjelzővel ellátott
nevét. Ha feltevésünk megállja a helyét, nem szabad többé arra gondol-
nunk, hogya Hétúr helynév bármiféle kapcsolatba hozható a honfoglaló
vagy a X. századi hét vezérrel, illetve hogy ennek okán az erdélyi Hétúr
települést kitüntetett szerep illetné meg a Kárpát-medence IX. század végi
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vagy X. századi történetében. A Hétúr település Marienburg német neve a
bizonyság arra, hogyahelynév "kettős névadással" alakult, a magyar a fen-
tiek szerint puszta személynévből, a szászok.adta elnevezés pedig a templom
védőszent jéből (Kniezsa 1., Keletmo. helyn. 223,205).

2. Caxun. E helynév a váci káptalan 1337. szeptember 14-i oklevelében
fordul elő - tudtunkkal egyetlen alkalommal+->, méghozzá az oklevél azon
részében, amely Imre királyVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( ! ) 1177. évi oklevelét tartalmazza (MOL Dl.
30571). A kutatás kiderítette, hogy ez az adat Ill. Béla király 1177. évi, az
aradi társaskáptalan javára szóló kőnyvalakú privilégiumából való (Borsa
1., LevKözl. XXXIII, 205-212, 216), tehát XII. század végi előzményre
megy vissza. Legújabban Bóna 1. (Erdély rövid története. Bp., 1989. 110)
vélekedett akként, hogyayxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACaxun téven olvasat eredménye Taxun helyett,
s így a X. századi magyar fejedelem, Taksony nevét "a Kiikűllő-Maros
közötti Asszonynépe mellett hajdan létezett Taksony falu őrizte meg". Az
oklevélben azonban Caxun nem faluként, hanem berekként szerepel (nem us,
quod dicitur Caxun). Néhány tíz oldallal utóbb maga Bőna 1. is (uo. 140)
liget ként minősítette Caxunt, amelyről újólag megállapította, hogy hibásan
írt alak "alighanem csak Taxun = Taksony formában értelmezhető (csupán
egy vonás maradt le róla)". Vajon jogosult-e a Caxun alak "javítása" Ta-
xunra?

Mielőtt még közvetlenül válaszolnánk e kérdésre, analógiaként egy má-
sik szellemes konjektúrára kell utalnunk. A XIV. századi krőnikakompozí-
cióból tudjuk, hogy Vazul három fia egy Tatun nembeli leánytó!' született
(SRH. 1, 344). Györffy Gy. (MNy. XLIX, 109-111) e Tatun alakot Catunra
"javította", s így e mondatból azt olvasta ki, hogy Vazul magát kagánnak,
feleségét pedig katurinak tekintette, ugyanis a kaiun (ca tun) méltóságnév
a kagán, azaz az uralkodó (rangban első) feleségének török nyelvi meg-
nevezése. Nem haszon nélküli, ha szemügyre vesszük, hogya szakiroda-
lom milyen véleményeket formált e "szövegjavítással" kapcsolatban, mi-
vel a felsorakoztatott érvek általános tanulságként a Caxun= Tazun kon-
jektúra esetén is hasznosíthatók. Ellene mond a javításnak az a körülmény,
hogya krőnikakompozíciőban ugyancsak előforduló illi de Tatun kifejezés
egyértelműen nemzetségnévre utal (Gerics J., ItK. LXXI, 583-598), s tel-
jességgel értelmezhetetlen, ha a Tatun helyett ide is a Catun alakot he-
lyettesíthetjük be. Ugyancsak sokat nyom a latban, hogya Tatun nem-
zetségnévvel egyező helyneve(ke)t a középkori (és újkori) Magyarország
területéről ismerünk (Kristó Gy.-Makk F.-Szegfű L., Acta Hist. Szeged.
XLVIII, 43), márpedig általános tapasztalat, hogyanemzetségnevek rendre
helynevekként is felbukkannak. Nem véletlen, ha mindezek alapján Györffy
Gy. emendációját Gerics J. (ItK LXXI, 598) "szükségtelen konjektúrá" -nak,
Mályusz E.-Kristó Gy. (Johannes de Thuroch, Chronica Hungarorum. II,
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Commentarii. 1, Bp. 1988. 323) pedig a "konjektúrák határait túlságosan
átlépő" megoldásnak minősítette.

AyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATatun-Catun "szövegjavítás" azzal a tanulsággal jár, hogy ennek
- illetve az efféléknek - helyes voltát csak számos, olykor a nevek világán
kívül eső körülmény gondos mérlegelése alapján lehet megítélni. Esetünkben
az első számbavehető szempont paleográfiai természetű. Az 1337. évi váci
káptalani oklevélben a Caxun helynév nagy kezdőbetűvel van írva. Ez azért
fontos körülmény, mert a kis c és t betűk a középkori oklevelekben általában
nem különböznek egymástól, s szétválasztásuk legtöbbször megoldhatatlan
feladat. Korántsem így áll a helyzet a nagyVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC és T betűk esetében. Ráadásul
- szerencsénk re - az 1337. évi oklevélben a Caxunon kívül több más szót
is nagy C betűvel írt a scriptor (Capitulum, Croacie, Cuculiensis, Cetem),
s két esetben nagy T kezdőbetűs szó (Tordosi, Thow) is előfordul ott. Az
oklevél eredeti szövegének megtekintése egyértelműen meggyőz bennünket
arról, hogya Caxun olvasat a helyes, s nem lehet Taxunnak olvasni, a nagy
C és T betűk jellegzetes módon különböznek egymástól. Ezzel azonban
természetesen nem zártuk ki azt a lehetőséget, hogy egy esetleges eredeti
Tazun alak "elrontása" Caxunra egy 1337 előt ti átiratban (?) vagy esetleg
már az 1177. évi eredetiben megtörtént.

E ponton kell névtudományon kívüli szemponto(ka)t érvényesíteni. Igen
fontos körülmény, hogy Caxun berekként (nemus) fordul elő az okmány-
ban. Ha itt valóban Taksony fejedelem nevéről nevezett településről lenne
szó, nem elsősorban berek, hanem falu megnevezéseként kellene szerepel-
nie. (Ezt érezhette Bőna 1. is, amikor Taksony fa luról szólt.) A XII. század
még nem a falupusztásodás (falvak megszűnésének), hanem éppen új fal-
vak születésének ideje. Jellemző, hogy maga Caxun helynév is Asszonynépe
falu (villa ) határain belül fordul elő, s Asszonynépe 1177-ben az ekkor még
nem létező Fugad falu egészét és Háporton falu területének nagy részét is
felölelte (Györffy Gy., TörtFöldr. II, 131,159,164). A Pest megyei Taksony,
amely bizonyosan Taksony fejedelem nevéből származik, természetesen fa-
luként szerepel a középkori okmányokban, s a Taksonnyal valamilyen módon
kapcsolatot tartó Pozsony és Heves megyei Taksony helynevek is szintén fal-
vakat jelölnek (Kristó Gy., Acta Hist. Szeged. LV, 34-35).

Legalábbis elvileg gyámolíthatna a Caxun-Taxun "javítás" lehetősé~ét
az a körülmény, ha Erdélyben szép számmal lennének a X. századi Ar-
pad-házi fejedelmek nevéből alakult helynevek. Ám ilyenek nincsenek, s így
ez az analógia sem szól Bóna 1. emendációjának helyessége mellett. Igaz,
Bóna 1. - mint már előtte többen mások - arra hivatkozott, hogy a
Küküllővár közvetlen közelében levő Fajsz helynév a magyarok 950 körüli
fiagyfejedelmének, Faliesinak = Falisznak (Fajsznak) a nevét őrzi (i. m. 109-
110). A görög Falitzin (ace.) és Falis alakokból, illetve azok betűhív Faljcsj
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ésyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFali olvasatából (Pais D., MNy. XXVII, 242-243) nem fejlődhetett
Fajsz alak (Kristó Gy., Acta Hist. Szeged. LV, 33), s így jogos Pais D.
(MNy. LXVIII, 128) - részletesen ki nem fejtett - elutasító álláspontja
azon kutatók nézetével szemben ",akik a Fajsz helyneveket Árpád-ivadék-
ká és fejedelemmé perszonifikálják". A Küküllő menti Fájsz falu neve tehát
nem szolgáltathat kőzvetett bizonyítékot a Caxun-Tamu» "szővegjavítás"
megalapozottságához.

Így tehát - bármennyire is szellemesnek tartjuk Caxun (berek) nevé-
nek Taxun (falu) nevére tőrténő "javítását" - az emendációt nem fogad-
hatjuk el, s Bóna I. azon tőrténeti kővetkeztetésével sem érthetünk egyet,
amely szerint e két helynév (azaz Fajsz és Cazun = Taksony) azt látszik
igazolni: a X. század derekáig Erdély az Árpád-házi nagyfejedelem uralma
alatt állott (i. m. 109). Vagyis Erdély X. századi tőrténetébe aligha iktat-
hatjuk be Fajsz fejedelmet, s a Caxun = Taxun "azonosítás" okán aligha
adhatunk helyt Erdély korai históriájában Taksony fejedelemnek.

3. Sarold. Küküllő megyében 1343-ban bukkan fel első - és egyszers-
mind talán utolsó - ízben a Sarold helynév (Győrffy Gy., TörtFöldr. Ill,
559; Csánki D., TőrtFöldr. V, 892). E helynévhez Györffy Gy. (TörtFöldr.
Ill, 537, 559) messzeható következményekkel járó történeti magyarázatot
füzott, szerinte ugyanis e helynév Szt. István király anyjának, Saroltnak a
.nevét őrzi, s a fejedelemasszony nyári udvarhelyének tekinthető. E feltevés
azonban szerfelett ingatag talajon áll. Egyfelől a magyar helynévadási gya-
korlatban nem szokás női birtokosokról földterületet elnevezni, másfelől -
ennek ismeretében - csak akkor lehetne a Sarold helynevet Sarolttól, Géza
fejedelem feleségétől, az erdélyi Gyula leányától származtatni, ha más, férfi
nemű Saroidokkal az egész középkori folyamán nem találkoznánk. Márpedig
csupán egyetlen 1211. évi oklevél szerint három kűlőnbőző faluban éltek So-

rud , Soruld és Soruold nevü személyek (Fehértói K., Árpád-kori kis sze-
mélynévtár 320). Bizonyosra vehető, hogy egy erdélyi Soruld nevet viselő
férfi volt a hasonló nevü Küküllő megyei település névadója. Ezzel elesik a
Sarolt fejedelemasszony "sétálóútjáról" , illetve nyári udvarhelyéről kizárólag
helynévi alapon, nem kellő körültekintéssel kialakított feltevés. Ez az eset
egyszersmind azzal a tanulsággal is jár, hogy egyetlen történelmi személyiség .
nevét viselő település nevét sem szabad automatikusan magától a történelmi
személyiségtől eredeztetnünk, hanem gondos mérlegelést igényel, hogy vi-
selték-e mások is ugyanazt a nevet. Ezért kell szerfelett óvatosan kezelni
az afféle megállapításokat, hogy pl. it Nagyküküllő egyik mellékvölgyében
Zoltán falu s az Olt kanyarban Zoltángyepü neve" bizonyára Erdőelvi Zoltán
nevét őrzi, akit István király az utolsó Gyula utódjául tett meg" (Györffy
Gy., TörtFöld. Ill, 537) vagy hogy az erdélyi Décse falvak kőzűl a Szamos
vidéki Magyardécse esetleg Szt. István apjának, Géza fejedelemnek a nevét

392



NÉHÁNY ERDÉLYI HELYNÉVRÖL

őrzi, míg Marosdécse inkább 1. Géza herceg, majd király alapítása (Bóna 1.,
i. m. 114, 110) stb. Erdőelvi Zoltánra, Géza fejedelemre, illetve 1. Gézára
annál kevésbé gondolhatunk kizárőlagos névadóként, mivel a korábbi kő-
zépkorból számos Zoltán és Décse nevet viselő személyre vannak adataink
(Kristó Gy., Acta Hist. Szeged. LV, 35-36; Kristó Gy.-Makk F.-SzegfűVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 .,

Acta Hist. Szeged. XLIV, 46, 49).
E néhány erdélyi helynév körében végzett vizsgálódásaink megerősí-

tenek bennünket azon feltevésűnkben, hogyahelynevek értelmezésében,
magyarázatában, a rájuk építő történeti következtetések kimunkálásában
névtani, illetve névtudományon kívüli szempontok együttes alkalmazására,
előítéletek nélküli vizsgálódásra van szükség, amely nem nélkülözheti a kri-
tikai alapállást.

393



ADALÉK REGULY FOGADTATÁSÁHOZ
AZ ABSZOLUTIZMUS KORI SAJTÓBAN

(ÚJ MAGYAR MÚZEUM).

H.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL A B O R e J Ú L IA

1. Az elmúlt két évtizedben sorra jelentek meg az urálisztika-finnugrisz-
tika jelentős magyar tudósainak életművét összefoglalóan ismertető kőnyvek
(Lakó György, Sajnovics János. Budapest, 1973., Gulya János, Gyarmathy
Sámuel. Budapest, 1978., Lakó György, Budenz József. Budapest, 1980.,
UŐ., Szinnyei József. Budapest, 1986., Domokos Péter-Palédi-Kovács At-
tila, Hunfalvy Pál. Budapest, 1986., Domokos Péter, Kállay Ferenc. Buda-
pest, 1990.), bibliográfiák (Domokos Péter, A finn irodalom fogadtatása Ma-
gyarországon. Budapest, 1972., Jávori Jenő, A finnugor népek irodalmának
bibliográfiája. Budapest, 1975., Radó György, A Szovjetunió uráli és türk
népeinek irodalma Magyarországon. Budapest, 1976., Szász Levente, "Jelet
rakj az úton végig". A finnek irodalma. Pécs, 1976.). Ha ezekhez kapcsoló-
dóan napvilágot látnának uralisztikánk nagyalakjainak levelezései, továbbá
egy-egy, a maga korában jelentős finnugrisztikai-uralisztikai anyagót meg-
jelentető folyóirat eszempontból történő feldolgozásai, akkor számos tudós
életút, tudományos m ű keletkezéstörténete és magának a kornak 'a finn ugor
nyelvtudomány egyes kérdéseire vonatkozó általános nézete kerülne élesebb
megvilágítás ba.

Időrendiségét és a hasábjain megjelent finnugor nyelvtudományi törek-
véseket is tekintve azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAUj Magyar Múzeum (1850-1860) [UMM.] c. folyóirat
a Tudománytár (1834-1844) és a Hunfalvy által indított és szerkesztett
Magyar Nyelvészet (1856-1861) közé ékelődik. Az Akadémia "több tagjai
által" kiadott UMM. és melléklete, a magyar tudományos intézetek hivata-
los közlönyeként szereplő, az Akadémián tartott felolvasásokat kőzlő Magyar

Académia i Értesítő [MAÉ.] az 1850-es évek első felének egyetlen tudomá-
nyos folyóirata volt. A lapot felelős szerkesztőként Toldy Ferenc jegyezte,
főbb munkatársakként Érdy János, Hunfalvy Pál, Jerney János, Lugossy
József, Lukács Móric, Pauler Tivadar, Reguly Antal, Repicky János, Szon-
tagh Gusztáv, Wen cel Gusztáv nevét tüntették fel.

A folyóiratnak - a véleményem szerinti első, 1850-53 közötti szakaszá-
ban - a kővetkező rovatai voltak: irodalom és nyelv, klasszikus irodalom,
bölcsészet és társadalom-, történet- és természettudományok. Ezekhez járult
még az irodalmi napló és a tárca rész.

* Részlet az Új Magyar Múzeumot, az abszolutizmus kori finnugrisz tika első jelentős saj-
tóorgánumát elemző, megjelenés előtt álló tanulmányból.
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Az 1850. október 1-jén meginduló folyóirat nyitó cikként az első oldalon
Hunfalvy Pál tanulmányát kezdte közölni (Igaz Arany Bulla, intő és buzdító
szózat bevezetésül 1-11.: UMM.1850. 1. füzet, 1-35., II. füzet, 93-120.). Ez
a munka jelentöségét tekintve messze túlnő a sajtóorgánum keretein. Hun-
falvy tanulmánya a szabadságharc bukásának bénultságérzetéből felocsúdó
szellemi életünk széles kőrű tudománypolitikai tervezetét vetette papírra,
mintegy a népi es irányzat tőrténelemszeméletének legalapvetőbb gondola-
tait is megfogalmazva.

Az első feladat Hunfalvy szerint a nép felvilágosítása a társadalmi és ál-
lami élet mozgástörvényeiről. Egy nemzetet modern individuummá nyelve,
története, művészete és bölcselete teszi - jegyzi meg. Felvilágosult kozmo-
politaként hirdeti meg a történet- és nyelvtudomány feladatát: " ... Szükség,
hogy nem csak a magyar, hanem a vele rokon nyelveket is búvároljuk; nekik
az összes nyelvek sorában helyt mutassunk ki; azoknak időközben történt
változásait, mennyiben az Írott hagyományokból megtudhatni, előadjuk.
s az észnek, az emberi nyelveken nyilatkozó alaptörvényei re visszavigyük"
(Uo. 109.).

A programban megjelölt feladatok széles kőrű, világos megfogalmazása,
"világfiság" -ot sugárzó szellemisége tiltakozásra késztette az eltérő világné-
zeti alapon álló laptársakat. Hunfalvynak fel kellett vennie a harcot ayxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAReligio
vádjai ellen, magyarázkodva, hogy a cikkben foglaltak nem tekinthetők sem
az UMM., sem az Akadémia koncepciójának, sőt reagálni a kellett a Pesti
Napló körének észrevételeire is.

Indulása és kezdeti programja ellenére az UMM. társadalmi életünk
fejlődés ének némely visszásságai, továbbá Toldy Ferencnek nem a tényleges
magyar olvasóközönség izléséhez szabott szerkesztési gyakorlata miatt nem
vált széles körben kelendővé, s az olvasók szűk köre miatt a közvéleményre
is alig gyakorolt hatást. Ezeket a problémákat érzékelte és meg is fogalmazta
a lap 1854. januári száma.

Toldy korszerűsítést helyezett kilátásba: érdeklődésre számot tartó, ko-
molyabb tudományos közleményeket, több aktualitást, élénkebb kritikai ro-
vatot, a külföldre nagyobb kitekintést i~ért. A kibővített szerzőgárdában sze-
repel már Brassai Sámuelen, Greguss Agoston és Kazinczy Gáboron kívül a
majdani "irodalmi Deák-párt" néhány vezető személyisége: Csengety Antal,
Gyulay Pál és Kemény Zsigmond. Toldy tényleges szerkesztői gyakorlatát
azonban elsősorban továbbra is az jellemezte, hogy rendkívül terjedelmes
- bár a maguk tudományágában jó színvonalat képviselő - dolgozatok-
kal terhelte meg a folyóiratot, amelyben igérete ellenére sem volt meg a
naprakészség, s egyáltalán nem lehetett felismerni az egyes számok tudatos
összeállí tását.
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A fentiek, valamint a lényegében konzervatív szellemiség, a tudomá-
nyos aktualitások után csak kullogó szerkesztésmód és Toldy más irányú
kötelezettségei miatt a lap 1860 végén megszűnt.

A 11 évfolyamot átolvasva azonban láthatjuk, hogy alapvető munkák
jelentek meg itt az uralisztika tárgyköréből, ill. sokszor friss tudósítások a
finnugor nyelvtudománnyal foglalkozók tudományos műhelyéből. A közölt
írások nem kevésszer polémiát váltva ki ütköztették a kűlőnbőző felfogáso-
kat, s ezzel bepillantást engedtek a magyar finnugrisztika egyik korai szaka-
szába.

2. Az UMM. általános profiljának felvázolása után röviden rátérek Re-
guly Antalnak az UMM-beli működésére, és az egykorú tudományos sajtó-
ban való megítélésére. •

Regulynak az egykorú magyar tudományos közvéleményben nagyobb
jelentősége volt, mint 'ahogy annak ma tudomány történetünk hangot ad.
Neve állandó hivatkozási alap volt pl. az UMM. hasábjain folyó, a magyar-
ság eredetéről szóló vitában. Perdöntőnek ítélték szavát a népünk eredetére
vonatkozó őstörténeti vitában és a nyelvcsaládhoz tartozás kérdésében is.
A hivatkozásokból kitűnik, hogy tudományos életünk jeles képviselői azért
tartották ilyen fontosnak Reguly véleményét, mert hangsúlyozta az össze-
hasonlító nyelvtudományi vizsgálatok szükségességét, és nyelvi vizsgálatait
igyekezett kiterjeszteni a finnugor népek egészére.

Szakirodalmunkban már megkezdődött a Toldi-Hunfalvy-Reguly kő-
zötti ellentmondásoktói nem mentes kapcsolatrendszer feltárása (Domo-
kos Péter-Paládi-Kovács Attila, Hunfalvy Pál. Budapest, 1986.). Ismere-
tes, hogy Hunfalvy a magyar tudományos élet ellentmondást nehezen tűrő
szervezője, az Akadémia mindenható titkára, Toldy Ferenc révén ismerke-
dett meg Regulyval. Toldy és az 1851 nyarától szintén "akadémiai ember-
nek" számító Hunfalvy fáradhatatlanul igyekeztek azon, hogya gyűjtésé-
nek tudományos feldolgozásában késlekedő, betegeskedő Regulyt munkára
ösztökéljék. Ismerve Toldy személyiségét, afelől sem lehet kétségünk, hogy
ebben a nógatásban nemcsak az egyetemes magyar tudományosság érdekei
játszottak szerepet, hanem saját akadémiai presztízsének növelése is. Toldy-
nak Regulyt ösztönző, megismételt kéréseiben szerepet játszhatott azonban
az Akadémia néhány bennfentese által ismert azon tény is, miszerint Reguly
kimerültsége nem kis részben annak volt betudható, hogy legfőbb tudomá-
nyos intézményünk többlet munkával bízta meg: a csuvasok, cseremiszek és
mordvinok között végzett gyűjtőúttal. Mindenesetre Toldy az UMM-ben
megjelenő cikkeiben többször is felhívta a lap olvasóinak figyelmét a tudós
megsegítése érdekében kiadott Reguly-albumra, és a lapban másutt is jelen-
tek meg erről szóló hirdetések (Toldy Ferenc, Visszatekintés Reguly utazása-
ira: UMM. 1851. IV. füzet, 229.; Hirdetés a Reguly-Albumról: UMM. 1850.
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1. füzet, 68.). Toldy tanulmányában (A magyarok míveltségi állapotjai a ke-
reszténység felvétele előtt: UMM. 1850.1. füzet, 36.) leszőgezte, hogya ma-
gyar nép eredetére vonatkozó új eredményeket az ősszehasonlító nyelvtudo-
mánytól, nevezetesen azoktól a vizsgálatoktóllehet várni, amelyeket Reguly
a finnugor népek összességére kiterjesztve végzett. Toldynak nyilvánvalóan
volt szerepe abban, hogy Reguly az Egyetemi Kőnyvtárban kapott állást.
Reguly vállalkozás ára úgy tekintett, mint "nyelvünk alkotására s belső tőrté-
netére új világot hintendő első magyar tudományos utazásra, mely óhajtott
foganattal koronáztatott." (Toldy Ferenc, Visszatekintés Reguly utazásaira:

UMM. 1951. IV. füzet, 229.) Érezhető büszkeséggel említette Regulynak az
utazása során hozzá írt leveleit és tudósításait.

Szontagh Gusztáv a magyar nyelv uráli-altéji nyelvrokonságával és az
őshaza egyes problémáival foglalkozó tanulmányában (A magyarok eredete:
UMM. 1950. II. füzet, 81.) is megfigyelhető, hogy saját nézeteinek igazolá-
sára használja föl Reguly megállapításait. Cikke arról tanúskodik, hogy fel-
ismerte a magyar őstörténet-kutatás addigi módszere megváltoztatásának
szükségességét. Reguly utazásának méltatása kapcsán már nem az írott for-
rások tanulmányozására hívta föl a figyelmet, hanem az utazások alkalmá-
val gyűjthető nyelvi, etnográfiai, földrajzi anyag hasznára (uo.). Egy másik
polemikus cikkében (Eszmecsere Toldy Ferenc és Wenzel Gusztáv tagtársa-
immal: UMM. 1851. XII. füzet, 663-699.) pedig - elismerve az arab, perzsa
kútfők tanulmányozásának fontosságát a magyar őstörténet kutatásában -
éppen Reguly Antaira hivatkozva hangsúlyozta a török, mongol, finn nyel-
vek ismeretét, az e nyelven található források kutatását is (uo. 675.).

Éppen a Reguly-utazás várható nagy tudományos eredményei irányi-
tották rá a figyelmet az "utazó" nyelvtudósokra, őstörténészekre. Feltűnik
az UMM. és a MAÉ.lapjain Besse János Károly, Kőrősi Csoma Sándor neve.
Érezhetően megnövelte a Reguly-utazás az akkor még élő, a magyar őshaza
nyomait Besszarábiában, a Krimben, az Azovi-tenger vidékén kereső Jerney

János súlyát. Jerney is hivatkozott Regulyra a "kerecset" madár nevének
etimológiája kapcsán (UMM. 1851. IV. füzet, 261.). De megtaláljuk Reguly
nevét a Szontaghgal vitatkozó Wenzel Gusztáv tanulmányában is (Eszme-
töredékek a magyarok eredetéről. Szontagh Gusztáv ebbeli értekezésére vo-
natkozva: UMM. 1851. VI. füzet, 305-329.), mint olyan nyelvtudósét, aki
a polemizáló magyar őstörténészek, nyelvészek számára - a remélhetőleg
hamarosan megjelenő munkáival - tudományos pártatlanságával egyszer
és mindenkorra megoldja a "magyar-finn kérdést"-t.

Reguly tehát úgy jelenik meg az UMM. hasábjain, mint az indoeuró-
paival azonos egyetemes emberi értékeket felmutatni képes ural-altáji nyelv-
család első európai hírnevet méltán szerző magyar kutatója. Az adott tör-
ténelmi helyzetben, a magyar szabadságharc bukása után Reguly az oszt-
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rák abszolutizmus bilincseibe szorított magyar tudományosság reprezentatív
képviselője, aki a helyszínen végzett tudományos munkálkodásával megala-
pozhatja a magyar tudomány hírét Nyugat-Európában, s ezzel nővelheti
nemzeti tragédiánk folytán igen alacsonyra zuhant nemzeti őnbecsűlésűn-
ket.
. Maga Reguly - akire az UMM-ben és a MAÉ-ban legfőbb tudomá-

nyos intézményünk kűlőnbőző képviselői lépten-nyomon hivatkoznak - két
ízben szólalt meg önálló cikkek formájában a lapok hasábjain. Egyszer az
Akadémia által bírálatra kiadott Hell Miksa (tudományosan addig még kel-
lőképpen fel nem tárt nyelvészeti és történeti) kéziratokról mondott alapos
értékelést (" ... de primils Ungarorum ... " és Occasio inquireundi in nata-

lern Ungarorum patriam: MAÉ. 1851/52, 37.), másodszor az 1850-es évek
legelején nagy port felvető dzungár-kérdésben fejtette ki nézeteit. (A dzun-

gárokról: MAÉ 1850/51, CLXIII-CLXXVII.). 1850. aug. 31-én Gützlaff,
Kínában élő misszionárius előadást tartott az Akadémián. Ebben - kínai
történeti források alapján - kifejtette, hogya Kokonoor vidékén élő dzun-
gár nép a magyar nép "őstörzsé" -hez tartozik, népünk e vidékről származik.
Az ott élők a magyarok nyelvét - a több mint ezer éves elszakadás ellenére
- még most is beszélik. Regulyezzei szemben saját helyszíni kutatása-
ira is hivatkozva lehetetlennek tartotta, hogy "olyan magyarokat találjunk
Oroszországban vagy Ázsiában, akik ugyanúgy beszélik a magyar nyelvet,
mint itt Pannóniában" (uo.). Reguly ugyanakkor leszögezi, hogy ő a dzsun-
gárokat a mongol nyelvcsaládba tartozónak tekinti, pontosabban azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAölöt
törzs egyik ágának (uo. CLXIV-CLXVI.). Az előadás egyúttal fényt vet
Reguly Antal emberi és tudósi személyiségének legfontosabb összetevőire.
Az egyébként ritkán megszólaló Reguly hallgatását a tudomány iránti tisz-
teletet, az összehasonlító nyelvtudománynak mint önálló diszciplinának a
védelme törte meg. Határozott hangú, saját tapasztalataival alátámasztott
véleményének hangoztatásával kíizdeni akart mindenfajta, tudományos szín-
ben tündöklő dilettantizmus ellen, ezért szólt hozzá a Gűtzlaff misszionárius
által felvetett, a magyarság eredetének kérdését is érintő problémához.

A fentiek alapján felvetődik a kérdés: hogyan alakult volna a magyar
finnugrisztika fejlődésének iránya, ha Regulyegészségesen, kedvezőbb tör-
ténelmi körülmények kőzőtt kiteljesíthette volna tudományos pályáját, fel
tudta volna dolgozni gyüjtésének anyagát.

Nyilvánvaló, hogy ebben az esetben - már Budenzet megelőzően -
lett volna egy európai hírű finnugor nyelvészünk.



GONDOLATOK SZEMÉLYJELES
SZÁMNEVEINKRÖL ÉS NÉVMÁSAINKRÓL

LACZKÓ KRISZTINA

1. Jakab István A névszói személyragozás kérdéséhez című kisebb ta-

nulmányában veti fel a következöket: " ... a névszói személyragozásnak a fel-
soroltakon kívül (birtokos személyragozás, határozószói személyragozás, fő-
névi igenév személyragozása, igenév-igei alakulatok személyragozása) más,
noha minden személyre ki nem terjedö részrendszerei is vannak, amelyekröl
a nyelvtanok csak aszófaji határkérdések vizsgálatakor tesznek említést."
(MNy. LXXV, 205.). Valóban részletesebb leíró nyelvtanaink (MMNyR.,
MMNy.) csak utalásszerűen foglalkoznak ezzel a problémával. Hogy mi az,

amit megemlítenek, a következőkben foglalhat juk össze: bizonyos számnevek
és némelyik névmás főlvehetik a személyragokat, s ilyenkor személynévmás-
szerű jelentést, személyes névmási mellékértelmet mutatnak. Pl.:yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"hármótok
számára" , "M elyikőtök segítene? "

Az akadémiai nyelvtan fogalmazása egy helyütt - a személyes név-
másokról szóló fejezetben - azt sugallja, mintha kereszteződő szófajúnak
tartana ezeket az alakokat: "Többes számú személyes névmási és számnévi
értékük egyformán van egyes személyragos számneveknek , személyes és
határozatlan névmási az ilyen szóalakoknak: bármelyikőtök " (MMNyR. 1,
240). Jakab István említett cikkében pedig így fogalmaz: "Bizonyos névmási
alfaj okat is keresztezödövé tesz a személyrag" (i. m. 207).

Mindebből kővetkezően felmerül néhány kérdés: 1. Melyek azok a "bi-
zonyos" számnevek és névmások, melyek előfordulhatnak személyragos (-
jeles) formában? 2. Valóban kereszteződő szófajúságról kell-e beszélnünk?
3. Jogos-e az az igény, hogy egy esetleges új leíró nyelvtanban külön is tár-
gyaljuk ezeket az alakokat, s ha igen, hol?

Nem kívánok itt azzal a kérdéssel foglalkozni, hogy személyjelröl vagy
-ragról jogosultabb-e beszélnünk. A magam részéről a ma már elfogadot-
tabb személy jel elnevezést használom, annak ellenére, hogy nyelvtanaink

még ragnak nevezik ezt a toldalékot.

2. Az Értelmező szótár segítségével megpróbáltam feltérképezni, hogy
melyek azok a számnevek és névmások, amelyek főlvehetik a személy jeleket.

2.1 Nézzük először a számneveket!
A határozott tőszámnevek kőziil kettőtől kilencvenig a szótárban meg- .

jelenő összes számnév esetében megtaláljuk a személy jeles formákat, így
csak a két szélső esetre hozok példát: (Példáimat a Körkép 85, Harmincöt
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mai magyar elbeszélés (Magvető, Bp., 1985.) című kőtetből - továbbiak-
ban: Körkép -, és Örkény: Kisregények (Szépirodalmi, Bp., 1981.) című
kötetéböl - továbbiakban: Örkény - hozom. Az ezektől való eltéréseket
külön jelölöm.) "Ennyire elhalványult volnayxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkettőjük barátsága? (Körkép
467); "Kilencveniik kőziil egy sem menekült" (ÉrtSz.). Elvileg tulajdonkép-
pen bármelyik tőszámnév felveheti a személyjeleket , a nyelvi valóságban
azonban többnyire csak a tíz alatti személyjeles számnevek realizálódnak:
"Ötünket ő nevelt fel, méghozzá úgy, hogy tíz évig ő volt az egyetlen kereső
a családban" (Örkény 9); " ... a felügyelőné egyenként is eltársalog hatukkal,

miközben almát ad nekik" (Körkép 557); "S képzeld, minket is meghívtak,
mind a tizűnket" (Körkép 457).

Igen gyakran fordul elő a kettő tőszámnév mind általános névmás-
sal összetett alakja is személyjeles formában: " ... aztán húslevest melegí-
tett, megterített, tálalt, asztalhoz támogatott mindkettőnket" (Körkép 109).
Ugyanígy a mindhárom számnév is (mely pedig nem szerepel az Értelmező
szótárban): "Úgy volt, hogy végeznek mindhármunkkal" (Körkép 487).

Nemcsak határozott, hanem határozatlan tőszámnévhez is járulhat a
személyjel, mégpedig a sok számnévhez és annak kőzépfokú alakjához. pl.:
"Sokunknak nem felel meg ez az időpont", ill. "Többünknél aktatáska is
volt" (ÉrtSz).

2.2 A névmások között Jakab István két nagy csoportot különböztet
meg, melyeket személynévmásivá tesz a hozzájuk járuló személyjel. Az egyik
a számnévi névmások csoportja. Ebbe a következők tartoznak: 1. Kérdő
névmás: hány, pl.: "Hányatok számára veszitek?" (MMNy. 51).2. A hatá-
rozatlan névmások közül: néhány, egynéhány; pl.: Néhányunknak jó volna
elmenni az előadásra" (ÉrtSz.). 3. Az általános névmások közül: akárhány,

mind, mindannyi, mindnyája , va lamennyi. (A mindnyája és a megannyi ala-
kok szinte kizárólag a személyjelekkel vagy az -n, -an, -en modalisi-essivusi
raggal fordulnak elő.) Pl.: "Amikor nincs tovább, mindnyájunknak szüksége
lenne még egy hétre - mondta a professzor" (Örkény 310); "Honorius atya
megkeresztelte mindannyiuka t" (Körkép 590).

A másik csoport az -ik végü névmásoké. Ezek közé négy névmás-
fajta tartozik: 1. Kérdő névmás: melyik; pl.: "Kiváncsi vagyok, melyikünk

nevetségesebb" (Örkény 185). 2. Vonatkozó névmás: amelyik; pl.: "Ame-

lyikünk hamarabb odaér, megvárja a többit" (ÉrtSz.). 3. Határozatlan név-
mások: némelyik, egynémelyik, va lamelyik; pl.: "Némelyikünk megállt egy-
egy hódomban" (Körkép 562); "Ha valamelyikünknek szükséges van a má-
sikra, kopog" (Örkény 149).4. Általános névmások: akármelyik, bármelyik,

egyik, másik, mindegyik, semelyik; pl.: "De az egyikük tenyere a másik
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kézbe, ayxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmásikuk tenyere az egyik kézbe folyamatosan visszatalál" [Kőr-

kép 509); ,,- én is lediktálhatnék egy olyan szöveget, mint a Gáspáré. Meg
akármelyikünk itt" (Körkép 597).

Nem tartoznak szorosan az utóbbi csoporthoz az (egy)némely határo-
zatlan és az egy általános névmás személyjeles alakjai, mégis itt kell meg-
említenünk őket, hiszen ezek helyett a ma már régies formák helyett inkább
az (egy)némelyik és egyik névmásokat használjuk.

Minden bizonnyal ki lehetne még egészíteni a listát, így ezeket a szám-
neveket és névmásokat önkényesen véglegesnek vett csoportok nak tekinthet-
jük.

3. A felsorolt csoportok - mégha nem is azonos szempont szerint kű-
Iőnítettiik el őket - bizonyos fokig elkülönül nek egymástól előfordulásuk
tekintetében is. A számnevek és számnévi névmások átalakíthatók -n, -an,

-en modalisi-essivusi viszonyragos alakká, s így nominativuszban nem, vagy
csak ritkán használjuk őket. A "Sokunk gondolkodik így" mondat inkább
"Sokan gondolkodunk így" formában szerepel. Elvétve persze találunk pél-
dát nominativuszi használatra is: "Az utasok szám szerint öten voltak ...
Négyök nemes ház szolgáiként volt öltözve" (Petőfi, Összes müvei VI, 105).
Az -ik végű névmások csoportjának jellemzője az, hogy nem alakíthatók át
-n, -an, -en ragos alakká, s így gyakran fordulnak elő nominativuszként is:
"Szervusztok, egyikőtök szebb, mint a másik" (Körkép 408).

Az bizonyos azonban, hogy a személyjel szerepe - bármelyik csopor-
tot is nézzük - nem a birtokos személyjelekévei azonos, ahogy erre Jakab
István is rámutat a kővetkező két példával: "Fogyaszd el a mi hármunkat
is!" és "Hármunkat hívtak meg." Az első esetben a hármunkat szóalak pl. a
három almánkat mennyiségjelzős szerkezet redukciója, és a személyes név-
mással birtokos szerkezetet alkot, a második mondatban pedig a számnév
személyes névmási jelentést kap, így a személyes névmás nem lehet birto-
kos jelzője, esetleg értelmezős szerkezetet alkothatnak: minket hármunkat.

(L. i. m. 207.) Vagyis a csak többes számban létező, szabályos -nk, -unk,

-iink; -tok, -tek, -tök, -uk, -ük, -juk, -jük paradigmát el kell különítenünk a
birtokos személyjelektől, s ezt nemcsak a funkcióbeli különbség, hanem bi-
zonyos fokú alaki eltérés is támogat: gyakoriak a kettőnk alak analógiájára
a hármónk, va lamennyiőtök, mindegyikőjük formák, tehát megjelenik egy
analógiás -órvő hang, mely a birtokos személyjelek között nem fordul elő.

Hogy ezt a többes számú paradigmát megkülönböztessük a birtokos
személyjelektől, személynévmási jeleknek kellene neveznünk őket, hiszen úgy
tünik, hogy ezek feladata az, hogy az adott szóalakot felruházzák a személy
jelen tésével.

401



LACZKÓ KRISZTINA

A személynévmási jelek ugyanúgy, ahogyaszámnevek és számuévi név-

másokyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-n, -cn, -en ragos alakjai (sokan, va lamennyien), csak személyekre
vonatkozhatnak, többnyire még harmadik személyben is. Majtyinszkaja is
rámutat erre nyelvtanában a számnevek tárgyalása során, s hozzáteszi, hogy
a személy jeles számnevek kiegészítö partitivuszi jelentéssei bírnak ("c l1.0-

nOJIHHTeJILHIdM3HaqeHHeM napTHTHBHOCTH... : Ótük már megkapta a je-
gyét"; Majtyinszkaja, Bear-epcxaa Jl3ldK 1. 170). Valóban többnyire parti-
tivuszi jelentésűek ezek a személy jeles formák - s nemcsak a számnevek.
hanem a névmások is. Kétféle használatot különíthetünk el: 1. egyikünk =
közülünk az egyik, tehát a személy jellel megnevezett személyek közül egy
rész; 2. mindannyiunkVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= kőzűlűnk mindenki, tehát a személy jellel megneve-
zett személyek kőzűl mindegyik, az összes. (Partitivusz és használata meg-
lehetősenkidolgozatlan a magyar nyelvészeti szakirodalomban. Általában
akkor beszélünk partitivuszról, amikor valamely egészet jelölünk, amelynek
egy részét kiemeljük. Ez az egész lehet valamilyen sokaság, melynek egy vagy
több tagját emeljük ki. Úgy gondolom, hogy tágan értelmezve beszélhetünk
akkor is partitivuszról, ha ad absurdum az egésznek minden egyes részét
kiemeljük (közülünk mind), ill., ha egyetlen részt sem emelünk ki (közülünk

senki). Ezen az alapon különböztetem meg a kétféle partitivuszi jelentést.)
Ugy tűnik, hogya partitivuszi jelentést egyrészt implicit módon már a

személy jel nélküli alakok magukban hordozzák (-ik végű névmások), ill. a
partitivusz szorosan kapcsolódik a mennyiségfogalomhoz, tehát a számne-
vekhez és a számuévi névmásokhoz is. Minthogy a partitivusz a sokaságból
emel ki egy adott mennyiséget, így a nem konkrét mennyiséget jelölő szám-
neveknél és számuévi névmásoknál érthetővé válik a jelentés: a megnevezett
személyek konkrét számát nem jelenthetik, így a megnevezett személyek kő-
zül emelnek ki bizonyos számút. Az -ik végű névmásoknál pedig éppen az -ik

végződés adja az eleve meglévő implicit partitivuszi jelentést, s erre az -ik

története világít rá: a mai -ik kiemelő jel egykor birtokos személy jel volt, s
az ezeknek egyik, a fiúknak kisebbik partitivuszi birtokos jelzős szószerkezet-
típusból vált ki; az -ik végű névmások esetén az -ik formáns többé-kevésbé
összeforrt a tővel, és új szótári egységet hozott létre. (L; Simonyi, TMN y
584, 716. alapján Tompa, MNy. LXVIII, 435).

Az előbbiekkel ellentétben a határozott tőszámnevek esetében sokszor
nem jelenik meg a partitivuszi jelentés, a számnév a megnevezett személyek
pontos számára utal, pl.: "Ennyire elhalványult volna kettőjük barátsága?"
(Körkép 467). Tehát a határozott tőszámneveknek amondattól fűggően
vagy van (1. Majtyinszkaja példáját fenn), vagy nincs partitivuszi értékük.
(Kivéve a mind előtagúakat, amelyeknél dominál a partitivuszi jelentés:
mindkettőnk = közülünk mind a kettő.)
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Mindezekből következően leszögezhetjük mégegyszer,· hogy a tár-
gyalt többes ssámű személy jelek funkciója a megfelelö szÁmnevekhez és
névmásokhos a személy jelentésének hcssáadésa.

4. Fejtegetésünket követően - miután talán sikerült az eddigieknél egy
kicsit jobban megvilágítani a személy jeles számnevek és névmások problé-
máját - az maradt hátra, hogy megpróbáljunk válaszolni a még megvála-

szelatlan kérdésekre.
Az egyik fontos kérdés az, hogy lehetnek-e ezek az alakok kereszteződő

szófajúak, tehát a személyes névmás (pontosabban személynévmás, hiszen
részben visszaható névmási funkciót is kifejezhetnek egyes személy jeles tő-
számnevek akkor, ha nem partitivuszi jelentésüek, pl.:yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"ötünk számára há-
rom szalmazsákot béreltünk" (MMNyR. 1, 242» és számnév vagy egyéb
névmás kereszteződései. Nem könnyü erre válaszolni. A kereszteződő szófa-
júság kritériuma az, hogy az adott szó, mely egyszerre mutatja több szófaj
jellemző tulajdonságát, besorolható legyen mindegyik szócsoportba kíilőn-

külön. (L. MMNy. 15.) A személy jeles számnevek és névmások egyszerre
két szófaj, ill. szófaji alcsoport jellemző tulajdonságait mutatják, ám nem
egyenlő mértékben. Vagyis egyrészt ezek aszóalakok számnevek. kérdő, vo-
natkozó, határozatlan és általános névmások,melyeket személy jellel látunk
el, s így személynévmási jelentést kapnak, másrészt viszont a személyes név-
mások közé nem sorolhatjuk be őket külön, mert a személyes névmás ok je-
lentésformája ezt nem engedi. (Gondoljunk pl," a "Mindegyikünk elsietett"
modatban az egyeztetésre! A megszemélyesítő személy jel ellenére az állít-
mány egyes szám harmadik személyü az általános névmásnak megfelelően.)
Az is igaz azonban, hogy. nem teljesen tiszta szófaji kategóriájú szavak ezek.
Egyfelől nézve mintha a kereszteződő szófajiság tulajdonságát mutatnák, a
személyes névmások felől pedig inkább az átmenetiség felé kőzelítenének,
hiszen nem tudjuk elválasztani őket a számnevektől és az egyéb névmások-
tóI.

A másik kérdésünk az volt, hogy jogos-e ezeket az alakokat külön tár-
gyalnunk egy leíró nyelvtanban, s ha igen, hol. Erre a kérdésre könnyebben
és rövidebben válaszolhatunk. Úgy gondolom, mindenképpen érdemes külön
foglalkozni a problémával. A szófajtani részben a megfelelő helyeken említve
a jelenséget, részletesebben a névszók toldalékolásánál kellene tárgyalni, a

névszói személyjelezés fejezetben.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ELLENTÉTES ELŐJELŰ TÖREKVÉSEK
A RÉGI MAGYAR NYELVTUDOMÁNY

ÉRTÉKELÉSE SORÁN

LAKÓ GYÖRGY

1. 1990-ben egy, tudomány történeti szempontbóljelentös műjelent meg
a finnugor nyelvtudomány egy jól ismert művelőjének, a Finnországban élő
Günter Johannes Stipának a tollából: "Finnisch- Ugrische Sprachforschung
von der Renaissance bis zum Neupositivismus" (Helsinki Suomalais-Ugri-
laisen Seuran Toimituksia. Vol. 206. 437 1. Redaktionelle Bearbeitung und
Zusammenstellung der Bibliographie Klaas Ph. Ruppel). Ez a terjedelmes
tanulmány sok szempontból külőnbözik az eddig ismert finnugor tudomány-
történeti összefoglalások többségétől. Egyik legfontosabb, jellemző sajátsá-
gaként azt kell megemlítenem, hogy a szerző nem korlátozódik művében
egyik vagy másik finnugor nyelv kutatási eredményeinek ismertetésére, ha-
nem bemutatja valamennyi finnugor nyelv kutatásának történetét a címében
jelzett időbeli kerlátok közt. Ilyen jellegű összefoglalás a szerző megállapí-
tása szerint csak két korábbi műben található. Az egyik Otto Donner ör.
versikt af den Ugriska sprákforskningens historia (1872) cimíi áttekintése,
a másik Zsirai Miklós Finnugor Rokonaágunk (1937) című míive. Azok a
korszakok, amelyeknek határain belül a szerző a finnugor nyelvek kutatásá-

nak anyagát, szempontjait. módszerét és eredményeit ismerteti és értékeli,
a kővetkezők: a reneszánsz és a reformáció, a felvilágosodás, az "újhuma-
nizmus" és a romantika, valamint a pozitivizmus korszaka. Mindezen kor-
szakokon belül bemutatja a szerző a finnugor nyelvek egyes csoportjaira,
illetőleg az egyes nyelvekre irányuló kutatások tárgyát és célját - nem fe-
ledkezve meg arról sem, hogyafinnugor nyelvekkel kapcsolatban már korán
kiterjedt némely kutató figyelme a szamojéd nyelvekre is. A magyar nyelv-
vel kapcsolatban szükségesnek tartja e nyelv korai emlékeinek ismertetését,
bemutatja első kéziratos szójegyzékeinket, rámutat keletkezésük körülmé-
nyeire s a maguk korában betöltött gyakorlati rendeltetésükre. Nem mu-
lasztja el megemlíteni, hogy a Besztercei meg a Schlagli szójegyzék annak a
körülménynek köszönheti keletkezését, hogy az iskolai oktatásban a latinon
kívül már a magyar nyelv szempontjai is előtérbe kerültek, s megkezdődött
a nemzeti nyelv oktatása a polgárság iskolaiban. Emellett a humanisták
már a nemzeti nyelv felértékelésére törekedtek. Száz évvel ezen kéziratos
szójegyzékek keletkezése után napvilágot látott Krakkóban az első, magyar
nyelvü példamondatokat is tartalmazó, többnyelvű latin nyelvtan, melybe a
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magyar nyelvű példamondatok valószínüleg Szilveszter János érdeméből ke-
rültek be. Ezután lépésrőllépésre ismerteti Stipa a magyar szótárirodalom
fejlődését. Calepinus 1595-ben megjelent szótára után méltatja Verantius
szótárát, kiemelve, hogy ebben a szerző már hangmegfelelésekkel operál,
horvát jövevényszavakat mutat ki a magyar nyelvben, tehát ennek aVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ű -

nek már nyelvtudományi értéke is van. Könyve ezen fejezetének végén a
magyar lexikográfia megalapításáról szólva, Szenci Molnár Albert és Páriz
Pápai Ferenc munkásságát ismerteti a szerző.

A szójegyzék-irodalomról szóló tájékoztatás után rátér a szerző a közép-
magyar kori irodalmi nyelv kialakulásának bemutatására. Nem mulasztja el
annak a megemlítését, hogy egy egységes magyar irodalmi nyelv kialakulá-
sát mennyire akadályozta az országnak a mohácsi vész után bekövetkezett
három részre osztottsága. Szerintem jellemző a szerzőre, hogy az egységes
magyar irodalmi nyelv kialakulásának akadályát nem a magyar tollforga-
tók tehetségének és jóakaratának hiányában, hanem kűlső körülményekben
látja. Károlyi Gáspár újtestamentum-fordításának megjelenése előtt kie-
meli Bornemissza Péter irodalmi munkásságának jelentőségét, utalva arra
is, hogy a magyar irodalmi nyelv formálásában jelentékeny részűk volt az
erdélyi magyar íróknak is. Az ellenreformáció kerszakában kellő fontosságot
tulajdonít Pázmány Péter munkásságának, valamint annak a körülménynek,
hogy ő Nagyszombatban 1935-ben egyetemet létesített. Mint jelentős ese-
ményt hozza olvasói tudomására a szerző, hogy ennek az egyetemnek Pestre
költözése után 1802-ben Révai Miklós vette át a magyar tanszék vezetését.

A vallásos irodalom fejlődésének bemutatása után a világi irodalom fej-
lődésével foglalkozik a szerző. Megemlíti, hogy mind a magyar próza, mind
pedig a dráma és a líra nyelvének fejlődése szempontjából Balassi Bálint írói
munkássága a fejlődés tetőpontját jelenti. Már ő előtte jelentős lépést tett
előre a nyelvtanírás is. Hegendorf Kristóf Rudimenta c ím ű nyelvtani jellegű
műve (1527) ugyanis Szilveszter János érdeméből már ősszefüggő magyar
nyelvű szöveget is tartalmaz, sőt elsőnek mutatja be a XVI. századi ma-
gyar nyelv morfológiai rendszerének körvonalait, s az első lépést jelenti a
magyar irodalmi nyelv normalizálása irányában. Szilveszter 1539-ben meg-
jelent grammatikája pedig már nem csupán a latin nyelv megismertetésére
törekszik, hanem megvilágítja a magyar nyelvnek a latinétóI eltérő sajátsá-
gait is, s az előbbit az utóbbi val egyenrangú nyelvként állítja az olvasó elé.
Dévai Bíró Mátyás "De Orthographia Hungarici sermonis" című művével
kapcsolatban pedig azt emeli ki Stipa, hogy ennek második része voltaképp
az első magyar mondattannak nevezhető.

A felvilágosodást olyan korszakként jellemzi a szerző, amelyben a XVII.
század gyermekeként megszületett tudomány már férfivé fejlődött. A finn-
ugor nyelvészetnek mint tudománynak ekkor Leibnitz vetette meg az alap-
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ját. Az e korban uralkodó irányzatok közül az egyik az ész segítségével a

bizonyosságot kereste, a másik pedig megfigyelés útján ismeretekre kívánt
szert tenni. Mindkét irányzat eljutott Magyarországra is, mégpedig a kűl-
földön tanuló fiatalok közvetítésével. KÖzülük Apáczai Csere János nevét

említi meg a szerző. A felvilágosodás szellemének érvényesülését látja Stipa
Sajnovics Jánosnak a lapp nyelvvel kapcsolatos érdeklődésében és megálla-

pitásaiban, úgyszintén Gyarmathi Sámuelnek a munkájában is, aki az uráli
nyelvek összetartozását nyelvtani elemek egyezéséveI bizonyította, slevonta
akorszakalkotónak mondható következtetést e nyelvek rokonságát illetően.
Kűlőn kis fejezetet szentel Stipa Kempelen Farkas érdemeinek, kiemelve,

hogy ö az elsők egyike volt, aki összekötötte a fiziológiát a hangtannal, s így
fonetikusként mutatkozott be. Révai Miklóssal kapcsolatban hangsúlyozza
Stipa, hogy műveiben ő nemcsak a történeti, hanem a történeti-összehason-

lító nyelvtudomány képviselőjeként jelenik meg. Vele a magyar nyelvtudo-
mánybanúj korszak kezdődött. Révai annyival is többet nyújt Gyarmathival

szemben, hogy kísérletet tesz a finnugornyelveknek rokonságuk foka szerinti
osztályozására.

Mielőtt a szerző az "újhumanizmus" és a romantika korabeli magyaror-
szági nyelvészeti kutatásokkal foglalkoznék, ismét szót ejt az ország politikai
viszonyairól, s rámutat arra, milyen eszmék, milyen törekvések vezérelték a
hazai művelődési élet munkásait általában. Megvilágítja, hogy a 150 évig

tartó török uralom után milyen jelentősége volt annak a körülménynek,
hogy az ország korábbi három területi egysége a Habsburgok uralma alattRQPONMLKJIHGFEDCBA

e g y országgá formálódott, sennek folyományaképpen megkezdődött a harc
a németesítés s a magyar nemzeti nyelv háttérbe szorítása ellen. Érvényesült

tehát a magyar nemzeti tudat! Ismerteti Stipa a nyelvújítás célkitűzéseit és
eszközeit, tájékoztatja olvasóit Révai Miklósnak a nyelvről vallott nézete-
iről, s méltatja Kazinczy érdemeit a nyelvújítás terén. Ám megemlékezik

Verseghy Ferencről is, hangsúlyozva, hogy ő nem a régi nyelvet tekintette
mindenkor iránymutatónak, hanem a nyelv életét állandó változások folya-
matának fogta fel. Méltatja Stipa a Magyar Tudományos Akadémia jelen-

t8ségét is, mint olyan intézményét, amely vezetőszerepet játszott a magyar
nyelvművelés terén, és a nyelvtudományi kutatások felkarolasát fontos fela-
datának tekintette.

A pozitivizmus kerszakában könyve arányai hoz képest kellő mértékben

foglalkozik Budenz József és SImonyi Zsigmond munkásságával. Tekintettel
a jelenlegi magyar tudomány történet itt-ott tapasztalható elnagyoltságára,

nem árt, ha szószerint ideiktatom Stipa értékelését mindkét emlí tett nyel-

vészünkről. Budenzről így nyilatkozik: "... seine Methodologie war weder
an die Traditionen der klassischen Philologie noch an die junggrammatische

Richtung gebunden, sondern folgte dem Gebot der Stunde: ein Sprachma-
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terial, in dem man noch den Pulsschlag kulturellen Lebens spürt, muss in
den Elementen erkannt, in den Funtionen verstanden und aus den Teilen
zum Ganzen verbunden werden" (334.1.). Találóan méltatja Stipa Simonyi
érdemeit is: "Simonyi schuf (in Zusammenarbeit mit J. Balassa) eine Synt-
hese von Wortschatz und grammatischem System u. a. in der "Detaillierten
ungarischen Grammatik" (1895), in der er mit dem Blick für die Ganzheit
und durch Eindringen in die Laut- und Forrnengeschichte den Grund zur
histcrisehenUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL in g u is t ik d e s U n g a r is c h e n legte. Das geschah zwar im Sinne
der junggrammatischen Richtung, die durch ihn Eingang in die ungarische
Sprachwissenschaft fand, aber auf verschiedenen Gebieten - besonders in
der von ihm ausführlich behandelten Syntax - mit geistiger Überlegenheit
von ihr abweichend ... " (335.1.).

2. Miután a fentiekben - hozzá kell tennem: nagyon vázlatosan -
ismertettem G. J. Stipa megállapításait a magyar nyelvtudomány eredmé-
nyeiről s a régibb magyar nyelvészeknek a nyelvtől vallott nézeteiről, fel
kell vetnem ait a kérdést: helytállóak-e megállapításai. Ezen kérdés felveté-
sére annál inkább szükség van, mert hiszen tudomány történeti kérdésekben
a magyar nyelvészek sem vallanak minden vonatkozásban azonos nézetet.
Közülük én itt, e cikkecskében a rendelkezésemre álló csekély terjedelem
miatt természetesen csupán néhány kérdésre térhetek ki.

Nézzük elsőnek Fodor István azon nézetét, mely szerint "a napjain-
kat megelőző nyelvtudomány lényege "az elmélet nélkül folytatott és az
adatokra irányuló - általában kis részletkérdésekkel foglalkozó - tevé-
kenység" (A nyelvtudomány ma. 1973. 16. lap). Ám amit Stipa például
Verseghy Ferencről Ir, ellene mond Fodor ezen állításának: " ... er zeigt sei-
nen Scharfblick für morphologische Analysen. Die Crux der Grammatiker ,
das Deklinationssystem des Ungarischen, packt er so kráftig an, dass er im
Paradigma die sich bewáhrende Zahl von 17 Kasus erreicht. Als Grammati-
ker übertrifft er alle bisheringen Darstellungen durch Übersichtlichkeit der
Formensysteme mit einer angedeuteten Ahnung ihrer Einheitlichkeit. Er un-
terschied konsequent Wortbildungssuffixe von Kasusendungen und trennte
von diesen die Postpositionen als verschiedene Kategorien" (256.1.). Lehet-e
tagadni, hogy itt Verseghy elméleti kérdéssel foglalkozott? Riedl Szendéről
szólva megemlíti Stipa: "In den Einleitungen seiner eigenen Werke gibt Riedl
für seine Auffassungen sehr aufschlufireiche M I T T E I L L U N G E N Ü B E R D I E

G R U N D B E G R I F F E U N D Prinzipien der Sprachwissenschaft" (319.1.). Ha
ehhez még hozzávesszük azt, ami Szinnyei Józsefről írt kis monografíám-
ban olvasható (A múlt magyar tudósai. Budapest, 1986, 90-118. lap, vö.
még MNy. LXXXIII, 220-225), az a benyomásunk támad, hogy Stipa job-
ban ismeri a múlt századi magyar nyelvtudományt, mint a magát "korszerü
nyelvésznek" valló Fodor István. Csak megerősödhetünk e nézetünkben, ha
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Verseghyvel kapcsolatban figyelembe vesszük azt is, amit ő a nyelv életé-
ről ír: "Verseghy sieht den Sprachprozess als einen standigen Fluss von
Veránderungen. Das Alte vergeht und verliert seine Bedeutung als Norm
. .. Die zunácht als Abweichungen erscheinendenUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN e u e n tw ic :k lu n g e n wer-
den im neuen Stand der Sprache zu Gesetzen" (Stipa, id. m. 250. 1.). Úgy
vélem: mielőtt valamit bírálunk, célszerü azzal megismerkednünk. Ezt tette
G. J. Stipa!

A mondottakon kívül különbözik G. J. Stipának a régibb magyar nyel-
vészetről adott értékelése a hazai szakirodalom némely termékétől több más
tekintetben is. Hiányzik belöle például az a törekvés, amely néhány hazai,
"korszerű" nyelvészünk némely munkájára jellemzőnek mondható, tudniil-
lik a törekvés a hazai nyelvtudomány eredményeinek minden eszközzel való
leértékelésére, illetőleg teljes elhallgatására. Ehelyett igyekezett Stipa a ma-
gyar nyelvészettörténeti szakirodalom megismerése és felhasználása útján a
régibb magyar nyelvészet értékeit minél teljesebb mértékben bemutatni és
a korukbeli európai nyelvészeti irányzatok keretei közé beiktatni.

Feltűnt nekem Stipa könyvének az olvasása közben az is, hogy nyelvtu-
dományunk ilyen vagy olyan eredményeinek az ismertetése, illetőleg hiányos-
ságainak megemlítése során rámutat a szóban forgó korszak mineműségét
sok tekintetben meghatározó tö r té n e lm i a d o ttsá g o k ra . Amíg a "korszerű"
hazai bírálatok többségében szóba sem kerül az a kérdés, hogy a magyar tu-
domány fejlődésének, illetőleg pangásának milyen történelmi tények voltak
az előmozdítói, illetőleg akadályai, addig Stipa könyvének több helyén rámu-
tat azokra a történelmi körülményekre, amelyek a régibb magyar nyelvtu-
domány fellendülését magukkal hozták, illetőleg egy helyben topogásának
okai voltak. Hozzájárul Stipa könyve jelentőségének magyar szempontból
való növeléséhez az a körülmény is, hogy könyvét egy széles körben ismert
nyelven Írta meg, s így az elősegítheti a magyar nyelvtudomány eredmé-
nyeinek az eddiginél jóval szélesebb körben való megismerését és helyesebb
értékelését.

Persze Stipa könyve korántsem csupán a magyar nyelvtudománnyal
foglalkozik, hanem bemutatja valamennyi finnugor nyelv fejlődését és kuta-
tásának eredményiet. Könyve tehát Európa szárnos országában figyelemre
tarthat számot, sőt hasznos olvasmány lehetne a nyelvészek számára Európa
határain kívül is.
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LIZANEC PÉTER

A kárpátaljai földrajzi nevek, beleértve a helységnevek tanulmányozá-
sát megvan a saját története. Pesty Frigyest tekintjük a munkálatok elindí-
tójának, aki az MTA 1837-es pályázati felhívására látott hozzá a magyar-

országi toponímák gyűjtéséhez. Ismeretes, hogy ő kérdőíveket küldött szét
az ország egész területére, s így tekintélyes mennyiségű anyag állt össze,
amelynek egy része megjelent nyomtatásban, bizonyos hányada pedig a mai
napig kézirat formájában van meg. Kárpátalján főleg a magyarlakta telepü-
léseken folyt a gyűjtés, az ukrán és a román lakosságú falvakban szinte nem
is gyűjtöttek.

Pesty Frigyes után Lehoczky Tivadar végzett említésre méltó munkát,
1881-ben látott napvilágot Bereg vármegye monographiája címíi műve Ung-

várott. Ebben a földrajzi neveket illetően komoly tényanyag jelent meg, de
nyelvészeti feldolgozásuk nem történt meg mind a mai napig.

A XIX. század végén N. P. Barszov ad ki egy krónikát (H. Il. Bapcon,
Oxepxa pyccxoa HCTOpH'ieCKORreorpadraa. I'eor-padiaa Ha'iaJILHOR (Hec-
TOpOBOR)JIeTOIIHCH.113,n.aHHearopoe. Bapmasa, 1885 r.], amelyben szól a

kárpátaljai földrajzi nevekről is, a toponímiai anyag nyelvészeti szempontú
megvilágítás a azonban elmarad.

A kárpátaljai földrajzi nevek kutatása terén komoly munkát végzett
A. L. Petrov (A. JI. Ile-rpos, Ilpenensr yrpopyccxoa pe'iH B 1773 r. 1100cPH-
II.HaJILHLIM,n.aHHLIM.MaTepHaJI ,n.JISIHCTOpHHYropcKoR Pyca, T. VI.C.~
Il6., 1911; Uő. Karpatoruské pomistni názvy z pol. XIX a z poe. xx st.

Praha, 1929), aki nagy mennyiségű anyagot gyűjtött össze, elsősorban kű-
Iőnbőző írott forrásokból, amelyek anyaga nem mindig megbízható.

1924- ben Hiador N. Sztripszkij (.up. 5I,n.OpLH. CTpHIICKHR, r,n.i; no-

KyMeHTLI crpaurea HCTOpHH Ilonxaprrarcxoa PyCH? OMe:>KeBLlXHa3Ba-
HHSlX'L. Y:>Krop on, 1924. 66 oldal) jelentetett meg borsúrát, amely a kő-
vétkező fejezetekből áll: Mik azok a dűlőnevek? Mezőnevek a történelmi
határösszeírások szempontjából; Dülőnevek nyelvészeti szempontból; Dűlő-
nevek és a tankönyvek terminológiája; Mai ismeretek forrásai. Útmutató a
Tisza menti Rusz dűlőneveinek gyüjtéséhez. H. Sztripszkij tulajdonképpen
azt a munkát folytatja, amelyet Pesty Frigyes kezdett el. Nála is elmarad
az anyag tudományos elemzése.

A kárpátaljai toponimákkal olyan kutatók foglalkoztak még, mint
I. P. FilevicsvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(M. Il. <l>HJIeBH'i,YropcKaSl PyCL H CBSl3aHHLlec aeto BO11-
pOCLIH 3a,n.a'iH pyccxoa HCTOpH'ieCKORHayKH. IlaMSlTH lOpHSI BeHeJIHHa.
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Bapmaaa, 1894), N. A. Beszkid H. A. Becxan, Kapnaropyccxaa .n;peBHOCTh.
y)f(ropo.n;, 1928), Melich János, a honfoglaláskori Magyarország. Bp., 1925-

1929), Moór Elemér (Elemér Moór, Die slawischen Ortsnamen der Theiss-
ebene. Zon, VI, 1-2, 1930), J. Stanislav (J. Stanislav. Slovensky juh v stre-
doveku. Turé. sy. Martin, 1-111, 1948), A. 1. Szobolevszkij (A. H. Coőo-

JIeBCKHR, KaK .n;aBHOpyccxae )f(HByT B Kapnarax. - )I(HBaJl CTapHHa,
asm. 1., ron, IV, 1894), R. F. Brandt (P. <1>.Bpaarrr, Kparxaa cpaana-
TeJIhHaJl rpasosaraxa CJIaBJlHCKHXJl3b1KOB.MOCKB3, 1915).

A XX. század 50-es éveiben Kárpátalja egyes toponimáival foglalko-
zik K. K. Cilujko (K. K. IJ;iJIyRKo, TonoHHMHJI IIoJIT3BmHHH JlK .n;)f(epeJIO
ícropii Kp3IO. - IIoJITaBchKo-KHIBchKHR níanexr - OCHOB3yxpaíacsxoí

nauionansnoí MOBH. KHIB, 1952), N. Antosin (H. C. AHTOmHH, 3aKap-
n3TCK3J1 rp3MoT3 1404 r. - Hayxasie 3anHcKH, T. XIII. CepHJI HCT<r
pHKo-cpHJIOJIOrH'IeCKaJl. y)f(ropo.n;, 1955), M. Lelekacs (M. M. JIeJIeKa'l,

Ilpouec saxpinaxeaaa 3aKapnaTChKoro CeJIJlHCTBaB XIV-XV CT. - Ha-
yKOBH 3anHCKH y)f(rOpo.n;chKoro nepacaaaoro yHHBepCHTeTy, T. XXIV.

y)f(ropo.n;, 1957), L. Humecka (JI. JI. fyMeIJ,hKa, Harrac CJIOBOTBOp'lOlCHC-
TeMH yxpaúrcsxoí axroaoi MOBHXIV-XV. CT. KHIB, 1958), N. Anucsin

H. A. AHy'lHH, Teorpadiaa COBeTCKoro 3aKapn3ThJl.MocKBa, 1956).
1967-ben e cikk szerzője (II. H. JIH3aHeIJ" O BeHrepCKHX 3aHMCT-

BOBaHHJlX B yKpaHHcKHX rosopax 3aKapnaThJlvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA[Ha MaTepHaJIe \ Ha3-
BaHHR pe.nsetpa] - Bonpocsr cpHHH<ryropcKoro Jl3b1K03HaHHJI, asm. IV.
- H)f(eBCK, 1967. - 123-130.0.) 57 olyan földrajzi nevet, illetőleg víznevet
elemez, amelyek a kárpátaljai ukrán nyelvjárásokba a szomszédos magyar
nyelvjárásokból kerültek be, például: amaaasxa, 'ásvány, forrás', 6aHJI 'álla-
tok által letaposott kisebb földdarab', sar-arn: 1. 'vágáspuszta', 2. 'hegyi rés',

3. 'mezei út', rOM6am 'hegyi legelőn mély állati nyomok' (ló, lábas jószág),
nonom, aanom 'mocsaras hely', TOpJIam 'jégvonulat' cpoproB, meJIJIHBKa
'a folyó gyors folyású közepe' stb.

K. Halász (K. H. Tanac, TonoHHMHKa 3aKapnaTcKoR 06JIaCTH. Ha3-
BaHHJI HaCeJIeHHbIX nyHKToB) kandidátusi értekezésében (1960) először ad
alapos elemzést Kárpátalja helységneveiről. Alapul azt a kárpátaljai telepü-
léslistát vette, amelyet a Cseh Tudományos Akadémia készített el cseh é~
kárpat-ukrán nyelven. A szerző betürendben közli Kárpátalja (elsősorban

ukrán és vegyes lakosságú) helységneveit a járás és az etnikai összetétel fel-
tüntetésével a XX. század 20-as éveinek adatai szerint; történelmi tényeket
sorakoztat fel, leírást készít Kárpátalja falvairól. Összesen 559 falunevet ele-
mez a jelenlegi Kárpataljáról. Nem kerülik el a figyelmét az etimológiai és

a fonetikai morfológiai kérdések sem. Annak ellenére, hogy K. Halász érte-
kezése eddig az egyedüli alapos munka, sok tekintetben ez is pontosításra,
kiegészítésre szorul (főleg a szófejtést illetően).
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Mindebből kiindulva az ungvári Szovjet Hungarológiai Központ és az
egyetem magyar filológiai tanszéke konkrét programot állított össze a kár-
pátaljai településnevek rendezése céljából.

Az utóbbi időben sok más problémával egyetemben a helységnevek is
a közvélemény figyelmének a homlokterébe kerültek területünkön. S ez tör-
vényszerű, hiszen a városok, falvak, utcák neve a nép kultúráját, hagyomá-
nyait őrzi, tükrözi, nem mindegy tehát, hogyan bánunk ezekkel. ..

Sajnos, nem is olyan könnyű megőrizni a helységneveket, hiszen a tör-
ténelem során gyakran előfordult, hogy a politikai fordulatok következté-
ben a vezető személyek, hivatalnokok "jóvoltából" a lakosság megkérdezése
nélkül változtattak meg ezeket a pillanatnyi politikai vagy nemzeti érdekek-
nek megfelelően. Kűlönösen erőteljesen megnyilvánult ez a történelem során
Kárpáralján. Vegyük például a csehszlovák rendszer (1919-1938) éveit, ami-
kor néhány város és község új nevet kapott: Hegyfarkból Podhorb, Hosszú-

mezőből Dlouhe Pole, Homokból Pesok, Kereknyéből Korytnani, Komlósból
Chmelnik, Beregszászból Berehovo lett, hogy csak néhányat említsünk ezek
kőziil.

Nem maradtak le e tekintetben a magyarok sem. 1910 és 1919 között,
majd pedig az 1939-1944-es években sok község nevét (köztük több szláv
eredetűt) magyarra fordították (Berezinka - Nyírhalom, Hluboke - Mélyút,
Izvor - Beregforrás, Dubrovka - Ungtölgyes), illetve teljesen megmásították
(Kuzimo helyett Beregszilvás, Kusnica - Kovácsrét, Lohovo - Beregszőlős,
Medvigyivci - Fagyalus, Nelipino - Hársfalva. Oszij - Szajkófalva, Ploszke-

Dombostelek, Irljava - Ungsasfalva, Roztoka - Alsóhatárszeg, Puznyakivci
- Szarvasrét. Vovkove - Ungordas stb.).

Hasonló dolog történt 1945 után, amikor Kárpátalja több, főként ma-
gyarlakta települése orosz nevet kapott - nem egy esetben olyan, amelynek
semmi köze nincs az eredetihez -, majd ukránosították azt. Az átnevezés
már 1944 novemberében megkezdődött, 1946. június 25-én pedig az USZSZK
Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége rendeletben tette hivatalossá az új város-
és községneveket. Így lett Asztélyból Luzsanka, Bátfából Derevci, Bátyuból

Vuzlove, Benéből Dobroszilja, Botfalvából Prikordonne, Bökényből Bobove,
hogy csak néhány kirívó esetet említsünk.

Az új nevek azonban nem honosodtak meg a helyi lakosság nyelvhasz-
nálatában. A Sztrumkivkán lakók továbbra is szürteinek, a j avorovói ak esze-
nyinek, a derenkoveciek sominak mondták magukat, s mondják ma is, de
a szernyiek közül sem mondta falujaról senki sem, hogy az Rovnoje vagy
Rivne, hogy megintcsak néhány példát ragadjunk ki találomra a sok közül.

Ettől függetlenül, az új elnevezések voltak a hivatalosak. Igaz, 1988-
ban volt egy próbálkozás: az Ungvári Állami Egyetem magyar tanszékén

megbeszélést tartottunk a magyar nyelven megjelenő lapok, kiadványokUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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szerkesztőivel, a televízió és rádió munkatársaival, írókkal, nyelvészekkel,
s javasoltuk, hogy a magyar nyelvű sajtóban, rádió- és tévéadásokban úgy
szerepeljen a települések neve, ahogyan azt a helyi lakosság használja. Ez
azonban nem oldotta meg a problémát, hiszen hivatalosan továbbra is az
1946-ban jóváhagyott elnevezések maradtak meg.

A helységnevek kőrűli vita tehát tovább folyik, maguk a nyelvészek sem
jutottak egységes álláspontra. sőt olykor homlokegyenest eltérő a vélemé-
nyük. Ezért is kérik ki az utóbbi időben mind gyakrabban a Hungarológiai
Központ véleményét a települések történelmi nevének visszaállítása kapcsán
a tanácsi szervek, a népképviselők. A magyarlakta falvak határában pedig
sorra megjelentek a kétnyelvű feliratok, melyeken -ukránul a ma hivatalos,
magyarul pedig a régi történelmi név olvasható. Vagyis az a furcsa helyzet
alakult ki, hogy egy-egy helységnek két neve is van: Sztrumkiva - Szürte,
Cehlivka - Téglás, Derenkovec - Som stb. Ez amellett, hogy zavart kelt, a
történelmi igazságnak sem felel meg. Vissza kell tehát állítani az indokolat-
lanul megváltoztatott történelmi helységneveket.

Íme, néhány példa annak illusztrálására, mennyire nem fedi a valóságot
némely község hivatalos neve. Akli: erről a községről 1323-ból származik az
első írásos feljegyzés. Akkor Okly, 1396-ban Akli, 1564-ben Akly, az 1773,
1806, 1910-es évekből datált okmányokban Akli a község neve. 1946 óta
viszont Klinove a falu neve. Pedig az Akli név szláv eredetű, jelentése: kő-
rülkerített hely. Jelenleg mégis más nevet visel, melynek semmi köze sincs
az eredetihez.

Sok olyan községet említhetnénk, köztük Ásványt, Almást, Batárt , Bát-
fát, melynek neve a XII-XIII. századtól 1945-ig változatlan volt, de ekkor
érthetetlen okokból új - orosz, illetve ukrán - nevet kaptak. S nemcsak a
magyar, hanem egyes ukrán falvak is. Íme néhány kőzűlűk: Rjapigy - Biszt-
rica, Nyahove - Dobrjanszke, Kivjazsd - Kamjanszke,Ljahivci - Lemkivka,
Volove - Mizshirja, Alsó Vereeke - Nyizsnyi Vorota, Voloszke - Pidhirne,
Zadnye - Priborzsavszke ...

Az én sziilőfalum is jól példázza, hogyan önkényeskedtek elnevezésével a
hatalom emberei. Íme, hogyan szerepel neve a levéltári okmányokban: 1610
- Izver, 1645 - Izwor, 1693 - Izwor, 1700 - Izvor, 1770 - Uzwora, 1773 -
Zvor, 1806 - Izvor, 1808 - Zvor, Izvür, Zwor, 1893 - Izvor. A község neve
ősrégi szláv eredetű - "zvor" - 'mélyedés, árok', 'hegy-völgy', ami utal a
falu térszíni formáira. 191O-ben magyar nevet kapott a község: Beregforrás
lett belőle. 1946-ban ezt lefordították oroszra - rodnyik (forrás) -, s így
lett a falu neve Rodnyikovka. A községben viszont úgyszólván nem is tudták,
honnan ered településük új neve és nem is használrák azt a beszédben.

Így bántak tehát a "tudós emberek" a történelemmel, a nép kultú-
rájaval. Itt az ideje, hogy a helyükre kerüljenek a dolgok, a településekUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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visszakapják történelmi nevüket. Eközben véleményünk szerint a következő
elvekhez kell igazodni:

1. Meg kell hagyni a települések azon régi elnevezését, melyek szerepel-
nek a történelmi okmányokban, s kiállták a kűlőnbőző rendszerek váltako-
zását, megőrizték eredeti nevüket: mint például Bilki, Zahattya, Kusnica,
Oszij, Dorobratovo stb.

2. Azokat a város-, illetve faluneveket, melyek a történelem során vál-
toztak, felül kell vizsgálni, s azt a változatot választani ki, amely mind tör-
ténelmi, mind nyelvi szempontból megalapozott, s természetesen figyelembe
kell venni azt is, hogyan honosodott meg használata a lakosság körében.

Pontosítani kell a helységnevek helyesírásának alapelveit az adott nyelv-
ben, s a más nyelvekre való átírás szabályait is.

Ami a magyarlakta települések nevének megváltoztatását illeti, ennek
során az egyetem magyar tanszéke és a Hungarológiai Kőzpont a kővetkező

elvekhez igazodik:
1. Magyarul úgy írjuk a helységneveket, ahogyan az a nyelvhaszná-

latban meghonosodott, s ahogyan a történelmi okmányokban is fellehető.
Orosz, illetve ukrán nyelven tőrténő írásuk esetén cirill betüket alkalmaznak,
természetesen figyelembe véve a nyelvek fonetikai és morfológiai szabályát.
(Például Császlóc - Csaszlivci, Barkaszó - Barkaszovo, Bökény - Bekeny.)

2. A többelemű helységneveket a magyar helyesírási gyakorlatnak meg-
felelően írjuk, ukrán és orosz nyelven a jelzős köznévi előtag lefordítandó.
Például: Feketepatak - Csornyij Potyik, Kisbégány - Mala (Malaja) Begany,
Nagydobrony - Velika (Velikaja) Dobrony.

3. Az ukrán települések nevét a magyar nyelv fonetikai és morfológiai
szabályainak megfelelően átírásban használja. Volovec - Volóc, Kvaszovó -
Kovászó, Szvaljava - Szolyva, Verjaca - Veréce stb.

4. Az ukrán helységnevek ben a köznévi eredetű jelző magyarra fordí-
tandó: Mala Kopanya - Kiskopány, Verhnyi Remeti - Felsőremete stb.

5. A főnévi alakú helységnevek az irodalomi nyelvben -e végződést kap-
nak: Ardanove, Berehove, Mukacseve, Kárpátalján viszont az -o végződéses
formájuk honosodott meg: Ardanovo, Berehovo, Mukacsevo. Véleményünk
szerint ezt figyelembe is kell venni, s nem szabad erőltetni az -e végződés
használatát. Kivételt képeznek azok a településnevek, amelyek a régi -oe
végződéses formából alakultak: Verbovoje - Verbove, Hluboke, Holubine,
Gyilove, Dubove stb., bár a beszélt nyelvben még ma is a régi formájukban
élnek: Hlubokoje, Gyilovoje, Dubovoje ...

A legfontosabb a helységnevek használatában a tudományosság: a tör-
ténelmi, a kulturális, valamint a nyelvészeti megalapozottság. Természetesen
nem hagyhatjuk figyelmen kívül a lakosság véleményét, azaz az önelneve-
zést.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A kárpátaljai helységnevek rendezésén kívül a Szovjet Hungarológiai

Központ és az Ungvári Állami Egyetem Magyar Filológiai Tanszéke hozzá-
látott a terület helyneveinek és vízneveinek összegyűjtéséhez. Több kutató-

pontról teljesnek mondható anyagunk van.
Ezt a cikket Benkő Loránd akadémikusnak szentelem, barátunknak. aki

az ungvári egyetemen két alkalommal is tartott előadás-sorozatot, s aki a·
kutatások folytatására és elmélyítésére ösztönzött bennünket.

Megemlíteném még, hogy 1991. január 14-15-én' Kőzpontunkban nem-
zetközi tudományos tanácskozást tartottunk szovjetunióbeli, magyarországi,

romániai, jugoszláviai nyelvészek részvételével s munkabizottságot hoztunk
létre a tiszai helynevek gyűjtésére.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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LŐRINCZE LAJOS

Módszertani tanulmányainkban részletesen tárgyaltuk nyelvatlaszunk
anyaggyűjtésének kűlső körülményeit, megírtuk, hogyan választottuk ki a
meglátogatandó településeket, kitől és milyen módon kértünk a kiválasztott
kutatóponton segítséget munkánk végzéséhez; miben és hogyan segítette
munkánkat a helyi hatóság; milyen volt a kapcsolatunk a település lakossá-
gával stb.

Munkamódszerünk összefoglalása szinte teljes egészében a határaink
között levő kutatópontokon végzett munka tapasztalataira épült, noha egy-
részt a határainkon kívül is jelentösszámú (68) részben vagy egészben ma-
gyar nyeívű településen is kitöltöttük kérdöíveinket, másrészt pedig ezeken
a határainkon kívüli kutatópontokon lényegesen több és a hazaiaktói eltérö
jellegű nehézséggel kerültünk szembe.

Ennek oka nyilvánvaló. A hazai kutatómunka egy kutatőintézet j, bel-
ügye". Ugyanez a szomszédos államok esetében már egészen más kérdés,
megkezdését, végzését államközi megegyezés, kulturális egyezmény teszi le-
hetövé. S ez a megegyezés, valamint az elvi megállapodás gyakorlati megva-
lósítása más és más módon, tempóban és eredménnyel valósult meg az egyes
államokban. Lényegében tehát arról van szó, hogy államközi kapcsolataink
nem kis mértékben befolyásolták munkánk végzését is. De a politikai helyzet
következménye az is, hogy ezekről a kérdésekről nem jelent meg, nem nem
jelenhetett meg nyelvatlasz munkálataink irodalmában valamire való tájé-
koztatás, magyarázat, helyzetelemzés. A nyelvatlasz munkálatok jövendő
krónikása majd csak találgathat, hogy például miért fogtunk hozzá olyan
nagy késésselzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa: Szovjetúnió területén fekvő magyar faluk nyelvi anyagának
összegyűjtéséhez; miért csak akkor, amikor másutt már befejeződött a gyűj-
tőmunka, a nyelvi anyag ellenőrzése, selkezdődtek a szerkesztés munkálatai.
Nos, terveink között természetesen szerepelt Kárpátalja néhány magyar köz-
sége is, el is kezdődtek a tárgyalások, hogy megkapjuk a beleegyezést és a
segítséget az anyaggyűjtéshez, de ezek a próbálkozásaink rendre eredmény-
telenek voltak, bár határozott elutasítást sohasem kaptunk. Végül 1961-ben
egy hasonló módon eredménytelen moszkvai tárgyalás, próbálkozás után
vázoltam a helyzetet akkori moszkvai nagykövetünknek, Révész Gézának, s
tudomására hoztam, hogy most már el kell kezdenünk a gyűjtött anyagnak
kiadásra való elkészítését, s a kiadványban azt kell majd közölnünk, hogy a
Szovjetúnióban nem kaptunk lehetőséget az anyaggyűjtésre. Nagykővetűnk
- úgy látszik - megfelelő módon jelentette a helyzetet az illetékeseknek,
mert az akkori művelődési miniszter, J. A. Furceva hamarosan értesítette a
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Magyar Tudományos Akadémiát, hogy semmi akadálya az anyaggyűjtésnek,
készítsük el a tervet, mikor hova akarunk utazni, bármiker elkezdhetjük a
kutatást. Így is lett, az anyaggyűjtést 1962 őszén Imre Samuval el is végez-
tük.

Jugoszláviában ugyancsak megkésve kezdődött el az anyaggyűjtés, ak-
kor, amikor Csehszlovákiában és Romániában már elvégeztük (befejeztük,
abbahagytuk?) a munkát. A jugoszláviai késedelemnek azonban egészen más
oka volt: államközi kapcsolataink még mindig nem voltak felhőtlenek, s ez
befolyásolta a mi lehetőségeinket is. A kezdeményezésseizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmi késtünk, a ju-
goszláv engedélyt (és segítséget) minden további nélkül megkaptuk, amikor
kérhettük.

Érdekes párhuzam, hasonlóság mutatkozik csehszlovákiai és romániai
anyaggyűjtő munkálataink között. Azonos az időpont ja az egyezmény meg-
kötésének: 1952 december, s azonos az évszáma a munkálatok befejezésének:

1959. A párhuzam azonban csak látszat, mert Csehszlovákiában az első lá-
togatás egyben már néhány magyar faluban a magyar nyelvatlasz kérdőíve-
inek kitöltésének az alkalma is volt (vö. MNy. 49: 229-31). míg a romániai
egyezményt csak négy év múlva, 1956 májusában követte tényleges munka.
Ami a befejezést illeti, 1959-re a tervezett 26 település nyelvi anyagát össze-
gyűjtötték az atlasz munkatársai Csehszlovákiában; Romániában viszont a
tervezett (s a magyar lakosság lélekszámával aranyos) 58 kutatópont helyett
csak 22-ben végezhettük el a gyűjtést. Tehát nem fejeződött be a munka,
hanem - abbamaradt. Erről 1957-ben megjelent módszertani kötetünkben
ennyit olvashatunk: "A romániai gyűjtés, mely ... igen biztató előjelekkel
indult, sajnos, különféle, a munkaközösségen kívül álló okok miatt félbesza-
kadt és végleg csonkán maradt" (45.).

A "biztató előjelek"-ről részletes beszámoló jelent meg 1953-ban a Ma-
gyar Nyelvben (220-29). Az. előző év (1952) decemberében a magyar-román
kultúregyezmény keretében jó két hetet töltöttünk Romániában Benkő Lo-
ránddal, hogy a romániai és a magyarországi tájnyelvi kutatásokat össze-
hangoljuk. Megbeszéléseinken jelen volt Emil Petrovici akadémikus, Márton
Gyula professzor, a Bolyai egyetem akkori dékánja és több más román és
magyar nyelvész. Végeztünk közös kiszállásokat (próbagyűjtéseket) Moldvá-

ban és Kalotaszegen.

Ezek a találkozások valóban bizalommal és reménnyel töltöttek el ben-
nünket a jövőbeli zavartalan együttműködést illetően. Ezt a hitet erősítette
meg bennünk az egyetemi tanárrá és politikussá lett kőltő, Szabédi László
lobogó lelkesedése is. Merész, nagy tervek készültek mindenütt, működött a
Bolyai-egyetem, volt Magyar Autonom Tartomány, a meglátogatott magyar
faluk (Klézse, Lészped, Trunk, Szabófalva, Bogdánfalva) iskoláiban székely-
földi tanítónők magyarul tanították agyerekeket ...
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Moldvai látogatásunkról ezt írtuk idézett jelentésünkben: "munkánkat
minden zökkenő nélkül tudtuk végezni. A községek tanácsai mindenütt se-
gítségünkre siettek, s ahova betértünk, minden házban szeretettel és szívesen

fogadtak bennünket" (MNy. 49: 227.).

A tényleges anyaggyüjtés megkezdésekor, 1956 májusában már válto-
zott ebben a térségben a magyarság helyzete, s ennek a változásnak érez-
hetők voltak a nyomai a mi munkánkban is. Már 1957-ben s utána egyre
erőteljesebben, míg végül (1959-ben) a magyarországi kutatók számára -
így a nyelvatlasz munkatársai számára is - megszünt a lehetőség mindesféle
helyszíni anyaggyüjtésre Románia magyarlakta településein. Hogy ez bekö-
vetkezik, arra útjainkon egyre több jelzést kaptunk, de ezek részletezése nem
a mostani írás feladata. .

Amiben nem volt változás, az az "adatközlők" bizalma, szíves szere-
tete volt. Ezt azért is érdemes kiemelni, mert hazai kiszállásainkon szinte
állandó gond volt a gyanakvás elhárítása, a bizalom megnyerése. Az ötvenes
évek légkörében nem volt egyszerü dolog megnyugtatóan megmagyarázni,
miért jöttünk, miről akarunk beszélgetni, mi a célja annak, hogya tájszó-
lást "össze akarjuk írni". Volt aki arra gyanakodott, hogy hivatalosan meg
akarják szüntetni, be akarják tiltani ezt a falusias beszédet, mások meg -
éppen ellenkezőleg - úgy vélték, hogy azt akarják bevezetni, kötelezővé
tenni. (VÖ.: Lőrincze, A magyar nyelvatlasz anyaggyüjtésének módszere. A
Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai, 90. sz. 20.1.)

A gyanakvás, húzódozás lényegében jogos volt. Erről is írtunk 1975-

ben megjelent módszertani kötetünkben, utalva az ötvenes évek légkörére,
amelyet falun a parasztságot sújtó rendelkezések, a mesterségesen szított
falusi osztályharc, a helyi hatalmi tényezők túlkapásai alakítottak ki.

Határainken kíviil nem volt ilyen gond, itt mi azt az országot jelen-
tettük, képviseltük, amely igen sok ember (a többség) számára elérhetet-
len messzeségbe került. - Nem is értem - mondta egy pásztorember, mi-

ért nem utazhatunk szabadon Magyarországra. HiszenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegy fegyver alatt va-
gyunk! Mondják meg Kádárnak. hogy ezt elintézhetné valahogy ...

Különösen 1956 után fogadt ak bennünket mindenhol felfokozott érdek-
lődéssel; azt várva-remélve, hogy megtudhatják, mi is történt Magyarcr-
szágon, mi van most és mire lehet számítani. Talán megérthető, hogy mi
viszont igyekeztünk a szakmánál maradni, mert tudtuk, hogy nem marad-
hat titokban, hol mit mondunk, s megy a jelentés Bukarestbe, de a ma-
gyar Akadémiának is. Vendéglátóink, adat kőzlői nk persze nem ezt várták
tőlünk, és sokszor elkedvetlenedve fogadták" tartózkodó" magatartásunkat.
Az egyik kutatóponton - 1957 júniusának közepén - több család figyel-
meztetett bennünket, hogy amikor kitettük a lábunkat a házukból, szinte
azonnal megjelent két ismeretlen azzal a kérdéssel: kik voltak, mit kérdez-UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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tek, mit beszéltek? Ez magyarázza aztán azt a jelenetet, amelyet azóta is
gyakran felidézünk, mint a kor keserves humorát. Én már végeztem az én
kérdőívern kitöltésével, s odaültem Benkő Loránd adat kőzlői közé, akik egy
árokparton kórusban feleltek a kérdéseire. Az utolsó kérdés után Benkő Lo-
ránd körülnézett, s a favázas házakra mutatva valami olyasmit mondott,
hogy érdekes módon építkeznek itt. Mire az egyik idős ember: Ne erről be-
széljen. Azt mondja meg, hogy maguknal ... maguknal mi van? - Nálunk

főleg téglából építkeznek.

A kérdező felállt, legyintett és otthagyott bennünket.

Egy másik emlék, kordokumentum.

Éppen egy évvel később, 1958. június 18-án Sepsiszentgyörgyről vitt ki
bennünket egy autó Zágonba. Útközben azonban elromlott a jármű, s ki-
sérőnk, Nagy Jenő megállított egy katonai dzsipet, hogy segítsen rajtunk.
Így el is juttottunk a munkahelyre. A tanácsház előtt hatalmas tömeg volt,
lányok, asszonyok magyaros öltözetben, férfiak sötét ruhában. S a tanács-
ház homlokán azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmagyar zászlót csapkodta a szél. Az ünnepi fogadtatás
- nekünk szólt. Mint később kiderült: jövetelünk hírére valakik valahon-
nan előkerítettek egy eldugott magyar zászlót, kitüzték, s tulajdonképpen
a tanács tudta nélkül megszervezték fogadtatásunkat. (Pontos felvilágosí-
tást erről nem kaptunk, de nem is nagyon kértünk.) A tanácstitkár idege-
sen kérdezte, jött-e valaki velünk Sepsiszentgyőrgyről, majd a tanácselnök
üdvözölt bennünket a szokásos és kőíelező módon, népeink barátságára s
nagy eredményeire emlékeztetve. A beszédre én válaszoltam röviden, hang-
súlyozva annak jelentőségét, hogy most román és magyar kutatók együttes
erővel dolgozhatnak tudományos terveiken s a jövő építésén. A beszédek
elhangzása után azt kérdezte a tanácstitkár. mi a: szándékunk, szeretnénk-
e a Mikes-emlékművet megtekinteni. Mondtuk, hogy ami jövetelünk célja
nyelvjárásgyűjtés, egyéb kívánságunk nincs, de ha úgy tervezték, hogy el-
menjünk a Mikes-emlékműhőz, nagyon szívesen tesszük.

Elindultunk, mi az élen a tanácsiakkal, utánunk a fél falu, ki a szabá-
lyos úton, ki kerteken. kerítéseken keresztül. A Mikes-emlékműnél, a "két
cserefa"vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(= tölgyfa) szomszédságában újabb ünnepség kezdődött. Egy na-o
gyobbacsak fiú elszavalta Lévay Jószef "Mikes" című szép versét: Egyedül
hallgatom tenger mormolását ... Majd két kislány lépett a helyére, s rá-
kezdte: Krasznahorka büszke vára ... Akkor, ott se ez a vers, se az ének
nem tartozott az eltűrt művek közé. Valahogy úgy hatottak, mint a láda fe-
nekéről előszedett magyar zászló. Aztán az egyik tanító mondott beszédet,
de - talán érthető módon - alig tudtam rá figyelni, s meghatott, könnyek-
kel kíizdő zágoniakat néztem, s az igazat megvallva próbáltam valamilyen
elfogadható választ magamban összeállítani. S a legutolsó másodpercben
Mikes Kelemen kisegített. A kedves, felejthetetlen fogadtatást megköszönve
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a fejedelem íródeákját idéztem, akizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúgy megszerette Rodostót, hogy sohasem
felejtheti Zágont ... Így vagyunk, ezt érezzük mi is ...

Szálláshelyünkön is folytatódott az ünnep. Tele volt minden - ágyak,
asztal, székek - virággal, de a virághordás még másnap se szünt meg. Be-
benézett valaki, s egy-két szóval vagy szótlanul letett szobánkban néhány
szál virágot. Nem kell bizonygatnom: nehéz volt visszatérni a "hétköznapi"
munkához.

Kérdöívem kitöltése során Kiss Manyi színésznő egyik rokonához (nagy-
bátyjához?) is eljutottam. Felelgetett a kérdésekre, de csak vissza-visszatért
ahhoz, hogy - levették a zászlót a tanácsházáról! A zászlónkat. Pedig az
elnök idevaló ember ... Próbáltam megmagyarázni, kimagyarázni a dolgot:
mi nem vagyunk állami, hivatalos delegáció. .. Összehúzott szemekkel né-
zett rám: ugye érti maga, hogy én mit beszélek?! - Értem. De ugye maga
is érti, hogy én mit beszélek? Nézett rám, nézett, aztán a kezét nyújtotta, s
bólogatott: értem, értem ...

Hogy a község vezetősége hogyan magyarázta meg a történteket, nem
tudom. Engem hazautazásunkvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAután hivatalába invitált Sőtér István, az Aka-
démia első osztályának akkori elnöke. - Mit csináltatok ti Erdélyben? Fur-
csa jelentéseket kapunk rólatok ...

Ma sem tudom igazán, volt-e a zágoni eseményeknek szerepük abban,
hogy a következő évben utoljára végezhettünk anyaggyűjtést Romániában
a Magyar Nyelvatlasz számára. De azt hiszem, az okot abban kell látnunk,
aminek következtében Szabédi László, a Bolyai egyetem utolsó rektora is
megvált az élettől.

Kedves kőltőm volt ő, sokat forgattam "Alkotó szerénység" cimű 1939-
ben megjelent verseskötetét. A Bolyai Akadémia kiadásában jelent meg.
Halálakor megrendülve gondoltam egyik vers sorára: Sorsom gyors vonat ...UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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TALPALATNYI

A helyesírási szabályzat szavunkkal az 1901-es kiadás óta foglalkozik.
Az akkori szótári rész ezt tartalmazza:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"talpalatnyi (talpalattnyi)" . Az 1913-
as kiadásban viszont csak talpalatnyij szerepel. Az 1915-ösben pedig: "talp-

alatnyi (nem talpalattnyi) 60". A hivatkozott 60. pont megfelelőrésze" talpa-

latnyi nem származik a talp-alatt-ból, hanem a talpalat (= talpalás, vö. falat,
falás) szóból, tehát hibás a talpalattnyi írás". Ezt a szótári és szabálysati
részt 1946-ig a további kiadások is sorra átveszik. Az 1950-esből azonban a
60. pontra való hivatkozás pedig hiányzik. Az 1984-es kiadás már a tiltást
sem tartalmazza, csupán az ajánlott, egy -t-vel Írott alakot veszi be a szótári
részbe, kiegészítve a szó tal-pa-Iat-nyi elválasztásmódjának megadásával.

Alighanem a helyesírási szabályzat tekintélyének is szerepe lehetett ab-
ban, hogy a TESz. (talp a.) az esetleges talp + alattnyi előzményt meg
sem említi. Igaz, a szakirodalmi részben olyan írások adatai is szerepelnek,
melyek szerzői éppen e mellett az eredeztetési lehetőség mellett foglalnak
állást.

A TESz-beli talpal> talpalat értelmezést E. Abaffy Erzsébet tudós eti-
milogizálásnak nevezi. Álláspontját a talp + alatt időközben felbukkant ko-
rai előfordulásaira alapozza: 1555: "semy kegielmesseget ne akaranak tennj
velem, chak eg talpalath walo fewldet sem Igefék Erekben", 1585: "en gono-
zul soha Chak eg talpa alat walo fewldewket sem veztewttem el" (mindkét
adat Martonfalvay Imre műveiből: A Magyar Nyelvtörténet Forrásai 1. sz.
67, 16). Ezeket az előfordulásokat feltétleniilősszekapcsolandónak tartja a
Baranyai Decsi Jánostól eddig is számontartott adattal: 1592: "Pedem vbi
ponat non habet, Egy talp allyané fólduel nem bir" (Adagiorum B12v). Ez
utóbbi szerkezetnek további előfordulása is idézhető: 1595: Talp-ala: Pes-
sum: Vndersich (G!.).

A talp alatt < talp al(ja) ilyen messzire való visszavezethetősége azon-
ban önmagában még nem kétségtelenül elégséges cáfolat az esetleges nép-
etimológiás keletkezés feltételezhetőségére. De a talpal > talpalat változás-
menet lehetőségének sem mond ellent. Ez utóbbival (még fogalomkörileg is
rokon) analóg példa ugyanis jóval korábbról is idézhető: JordK. 926: "es
megh meeree az waraJth az aranyas naad zallal tyzen keth latathnyra es ew
hozyaJJaga, magaJfaga, es zeeleffeghe ygyenlók valanak" : mensusque ad

stadiorum duo decim millia.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Egyéb történeti adatokat is figyelemebe véve talán megynyugtatóbb
volna két külön alakulásfolyamat eredményének konvergenciáját főltételez-
nünk. Vagyis azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtalpal igére való visszavezethetőség és a talp + alja> talpRQPONMLKJIHGFEDCBA+

alatt> talpalattnyi > talpalatnyi fejlődésvonallehetőségét egyaránt számí-
tásba vennünk. Ez utóbbival kapcsolatban határozottan elvetve azonban a
nép- vagy tudós etimologizálás feltételezését. Írásbeliségünknek ugyanis már
a korai szakaszától folyamatosan idézhető az olyan szerkezetek egyész sora,
melyek az E. Abaffy Erzsébettől talált XVI. századi adatok biztosan nem
népetimológiás keletkezését tanúsítják: 1284: "In territorio eiusdem ville wl-

gariter Folwlya vocato", 1320: "Terram tioqutalia uocatam", 1386: "Duo Ju-
gera in loco Berekalia" , 1389: ,;Predium Kertalia", (OklSz.); stb. Továbbá:
JÓkK. 47: "nenc~n femym C.?)aCengaly'a ruham es cordam es 3Oknyam" :

et nihil habeo nisi tunicam et cordam et femoralia; 1400: "Vnum puluinar
magnum vigariter derekal dictum" (OklSz.); 1405 k.: fe ual : ceruical, 1435

k.: hanal 'hónalj' (Gl.); stb. Hasonló felépítésű, de ugyancsak mértéknévi
szerepü összetett szavak szintén idézhetők: 1346: "Magna silva Bardalerdeu

dicta vulgariter" , 1499: "Silvis fogotherdew vel Bardalya appellatis" , 1597:
"Reeth 15 kasza allya" (OklSz.); 1732:" 'A Majorság szőlő ... vagjon edj napi

4 0 kapa allya" (SzT. alja a.) - mindezekben az elnevezésekben akkora te-
rületről van szó, melyet egy ember egy nap alatt az illető munkaeszközökkel
meg tud dolgozni.

I Az al(ja) alaptagú összetett szavaknak egyéb szerkezetek felé mutató
kapcsolatai szintén figyelmet érdemelhetnek. Ezek az al szóval azonos fo-

galomkörbe tartozó, elvre), közre), mög(e) alaptagot magukba foglaló szer-
kezetek ugyanis már a korai ómagyar óta éppen olyan bőségesen adatol-

hatók, mint az al(ja) alaptagúak: 1150 k./13-14. sz.: "Terram vero, que
est inter Thisciam et silvam Igfon, que iacet ad Erdeuelu" (An. 11); 1284:

"Quasdam possessiones Gepeueln et Felnempti" , 1326: "Descendit ad Ryuu-
Ium Hydelp-patak nominatum"; stb. Továbbá: 1225: "Inter arbores videlicet
que wlgo denominatur scilcúz" (OklSz.); 1246/1408: Kethyoukyzi (Györffy
1: 39); 1342: "Quoddam modicum Nemus wlgari Kethgathkuzy vocatum",

1352: "In medio possessionum eiusdem domini bani de Drawa-Murakuzexis-

tens" (OklSz.); stb. Valamint: 1272: "Endre et Ben ... de Higmugi" (Györffy
1: 775); 1281: "In quinto loco silua Hygmuguy uocata", 1372: "Tres in loco
Magyalmugy dicto" (OklSz.); stb., stb.

A talpalatt előzményének tekinthető talpal ja szempontjából sem lehet

talán érdektelen annak a kérdésnek a felvetése, hogy vajon mivel magya-
rázható ennek az összetételi típusnak a feltűnő produktivitása. Magam ti.

úgy vélem, hogy válaszkereséskor kívánatos volna az al(ja), el(ve), köz (e) ,

mög(e) főnevek jelentésszerkezetének a vallomását is figyelembe vennünk.
Vagyis azt, hogy birtokos jelzői bővítményeik mint kötelező, tehát el nemUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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hagyható vonzatok kapcsolódnak hozzájuk. Ezek tehát olyan főnevek, me-
lyek jelentésszerkezetükből adódóan birtokos jelző által kőtelező módon ki-
töltendő üres helyet nyitnak maguk körül. További sajátságuk, hogy (egyes
rokonságnevekre emlékeztető módon nemcsak valamilyen reciprok viszonyt
neveznek meg, hanem ugyanakkor az illető viszonynak az egyik pólusát is je-
lölik (a szemantikai és szintagmatikai valencia, továbbá a főnévi vonzatosság
kérdéséről 1. Gerhard Helbig - Wolfgang Schenkel:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAWörterbuch zur Valenz
und Distribution deutscher Verben. Leipzig, 1969; Tamásiné Bíró Magda:
A főnévi ezerkezetek szintaktikai tárgyalása a szintaktikai és a szemanti-
kai valencia alapján. MNy. LXXXII, 198-207. A jelen dolgozatban érintett
kérdésekről pedig 1. Tamásiné Bíró Magda: A főnévi csoport a szemantikai
ezerkezetek alapján. FejLeírNyt. Bp., 1989. 91-139). Ez esetben is olyan,
szemantikai-szintagmatikai összerántó erő szerep éveI számolhatunk tehát,
mely bizonyos deverbális alaptagú lexémakapcsolatok körében is fontos sze-
repet játszhatott az összeforrásban.

Végül tágabb kapcsolatokat is figyelembe véve, talán joggal tételezhető
fel mélyebb összefüggés egyes főnevek és a névutórendszer (esetleg még a
névszói ragrendszer ) bizonyos tagjainak eredete, alakulástörténete között.
Aligha lehet ugyanis puszta véletlen, hogy a névutói és egyéb névszói vi-
szonyjelölő morfémaállomány egy része éppen a sajátos vonzatszerkezetű al-,

el-, köz-, mell-, mög- stb. főnevek leszármazottja, és hogy közülük többnek
is igen szoros kapcsolatai voltak/vannak a birtokviszonnyal.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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B. LŐRINCZY ÉVA

A bizonyára meglepő, sőt talán meghökkentő cím a magyar tájszóknak
arra a csoportjára utal, amelynek tagjai eredetük szerint - részben vagy
egészben - a keresztnevekhez kapcsolódnak, jelentésük azonban már -
teljes mértékben - a kőzszók körébe utalja őket. Ezek között vannak egy-
szerű szók, amelyek valamelyik keresztnévvelzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(lukács 'boroskancsó'), illető-
leg annak becézö változatával (lőrincke 'pálinkafőző edény') egybeesnek, és
vannak összetett szavak, amelyeknek ritkabban az előtagja (jákoblajtorjája
'égimeszelő'), gyakrabban az utótagja (lesipéter 'leselkedni szerető ember')
valamelyik keresztnév , illetőleg annak becéző változata (bohómisi 'együgyű,
bolondos személy').

Az Új Magyar Tájszótár munkálatai során magától adódott a különben
könnyen érthető tanulság, hogya bohómisi-félékből van a legtöbb, amelyek
tehát egy melléknévi jelző és egy becenév kapcsolataból forrtak össze, és
az esetek többségében valamilyen emberi testi-lelki fogyatékosságot gúnyol-
nak ki. De talán még ezek kőzűl is kiemelkednek gyakoriságban az észbeli
gyarlóságra utalók. Azt sem volt nehéz észrevenni, hogy bizonyos keresztne-
vek becéző formái, vagy ezek közül egyesek gyakrabban fordulnak elő ilyen
összetételekben, mint mások; meg azt sem, hogy ez a gyakoriság sem egy-
színű. Mert míg az egyik név, illetőleg annak bizonyos változata csak egyféle
típusban jelentkezik, a másik önmagában, egyszerű szóként is felvett kőzszói
jelentéstartalma(ka)t, s a vele alakult összetett szavak is többféle, változatos
és változó jelentéseket hordoznak.

A hely és idő szorításában - természetesen - még arra sem vállal-
kozhatom, hogy az idetartozó szóanyag problematikájanak legfőbb voná-
sait megragadjam. Jobbnak látom tehát, ha egyetlen jellemző névforma, a
jancsi bemutatására vállalkozom, hozzákapcsolva a nála kíilőnben hasonlít-
hatatlanul kevesebb tanulságot hozó juliská-t, mivel ez egy ponton el nem
hallgatható módon kőtődik vele össze.

A jancsi elemzésekor azonban természetesen nem mellőzhető az ugyan-
azon tőről fakadt és tőle egyáltalában nem független többi becéző válto-
zatnak, a jancsiká-nak és a jankó-nak, sőt a valamennyi alapjául szolgáló
kereszt névnek a jános-nak a rövid vizsgálata sem. Legjobb talán az utóbbi-
val kezdeni, hiszen ennek a jelentősége inkább csak abban áll, hogy becéző
változatai. mellett maga is megjelenik közszói használatban, ami más nevekUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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esetében nemigen jellemző. Két jelentése azonban már (a 'mesterlegény' és
a 'pulykakakas', mindegyik csak egy-egyadatban) egyáltalában nem függ
őssze a becéző változatok jelentéseivel. Ezekhez inkább csak azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgangajános
és máléjános ('ügyetlen, esztelen ember'), a magajöttjános 'idegenből egye-
dül vhova származott, vagyontalan férfi' és az uzsonnásjános ('púpos', aki a
gúnyolódók szerint hátán viszi az uzsonnáját) összetételekben közelít. Azon
összetett szavak kőzűl, amelyekben előtagként áll, legfeljebb a mindenkép-
pen szokatlan és kedves jánosbácsi érdemel említést; ennek egyetlen mező-

kövesdi előfordulásaról azonban már aligha lehetne rövid úton kideríteni,
hogy miként került be a blúzok díszítő motívumainak elnevezései közé.

A jancsi és a jankó közszóijelentéseinek középpontjában mindenképpen
a 'faragószék' áll. Ezt nemcsak egyszerű szóként hordozza mindkettő, hanem
a fa- és faragó- előtagokkal kialakult összetételeiben is. Sőt, a jankó család-
jában a jankófeje összetett szó a becenév használatát még a faragószék egyik
részének a megnevezésébe is átviszi, Ez ugyanis 'a faragószéknek emberfej
formájúra kifaragott része, melynek segítségével a faragandó tárgyat a fara-
gószékbe szorítják'. Bizonyára nem véletlen, hanem az alaki és funkcióbeli
hasonlóság játszott kőzre abban, hogy az a két-három másik tárgy, amelyet
ez a két névváltozat 'jelöl, ugyancsak valamiféle rögzítő, megtámasztó sze-
repet játszik, ami a faragószék esetében is alapvető fontosságú. Az a kétágú
fadarab például, amely a boglya felemeléséhez használt rúd megtámasztá-
sára szolgál, egyes helyeken jancsi, másutt jankó. A fonállal teli orsót tartó
faállvány Pest megyében jancsi, Komárom megyében jancsika. A fenékho-
rog kőnehezékére már csak jancsi adatot találunk, arra a vaskampóban vég-
ződő rúdra pedig, amellyel a takácsok a fonálréteget elválasztó fapálcákat
igazgatják, csak jancsiká-t. De van olyan eszköznév is, amelyet adatainkban
csak a jankó hordoz: '<rokkán> a pedálta kerékkel ősszkőtő rúd.' Illető-

leg: van még egy keresztnév, amely pontosan ugyanezt jelenti, a juliska. A
juliska, amely semmiféle más eszközt nem jelent, közszóként való haszná-
lata még az összetételekben is jelentéktelen. Hogy ugyanezt a tárgyat miért,
milyen indítékból nevezték el Hernádszurdokon, Borsod-Abaúj-Zemplénben
jankó-nak, a tőle meglehetősen távol fekvő Csengersimán, Szabolcs-Szat-
már megyében pedig juliská-nak, ma már nehéz lenne kideríteni. A kutató
önkéntelenül valamiféle tréfás motivációra, a becéző névváltozatok adta já-
ték lehetőségére gondol, anélkül persze, hogy ezt objektíve igazolni tudná.
Annyi bizonyos, hogy az eszköznévként használt jancsi-ban és jankó-ban,
vagy akár a jancsiká-ban nyoma sincs az értéktelenség vagy a csekélyebb
értékűség kifejezésének, amelyről a TESz. jancsibagó szócikke - teljes jog-
gal - beszél, s amely az ÚMTsz. jancsibank, jancsibicska, jancsikályhaUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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stb. összetételeiben is megnyilvánul. A tréfálkozás csak azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjancsi 'gyümölcs-
ben levö kukac' és 'kisfiú hímvesszöje' jelentéseiben érhető tetten, valamint
a Gőncölszekérnek jancsiszekér és jancsikaszekere székelyföldi és moldvai
megnevezéseiben, amelyekben ezenkívül még az ezen területek nyelvjárá-
saira nagyon is jellemző becézési-kedveskedési tendenci ával is számolnunk
kell.

A becsmérlés, a gúny igazában csak azokban az összetételekben nyil-
vánul meg, amelyekben az itt szóba hozott névváltozatok utótagok. Pon-
tosabban a már említett gangajános-on máléjános-on, magajöttjános-on és
uzsonnásjános-on kívül a krumplijancsi ('finánc'), mitugrászjancsi 'folyton
lábatlankodó ember' balfaszjankó, bolondjankó, iste njankója, lófaszjankó,
maflajankó, máléjankó (valamennyi 'ostoba, ügyetlen v. eszelős ember')-fé-
lék, amelyek azonban már korántsem olyan karakteresek. mint az egyszerü
közszóként többféle jelentésben is megálló jancsi, jancsika és jankó. Ezek
valójában beleolvadnak a más nevekkel, illetőleg becéző változatokkal ala-
kult leginkább becsmérlő, ritkábbari kedveskedő, még ritkabban hízelgő ki-
fejezések táborába. Semmiben sem különböznek a lapútyimatyi 'alattomos,
alamuszi ember', lomboskata 'borzas, fésületlen leány', lurkópisti 'gyerkőc',
kujakmarci 'kis termete ellenére bátor ember', mécsbélgergö 'sovány, beteges
férfi' típusú szavakról. - Igaz, néhány figyelemreméltó, elgondolkodtató és
megmosolyogtató ezek között is akad, mint például a kukoricajancsi ('ember
alakú kukoricacső', gyermekjátékként), ugrálójancsi ('paprikajancsi'), apró-
szemjankó (kis termetü lóra vonatkoztatva), szalmajankó ('madárijesztő').
Kár, hogy máris el kell tőlük szakadnom.

Mégis meg kell tennem, mert legalább röviden utalnom kell még azok-
nak a genetikailag ugyancsak ide tartozó szavaknak a tömegére, amelyek
főként növény-, ritkábbart állatnévként fordulnak elő. Itt most - természe-
tesen - nem a kálmánkörte, kláraalma, jánosretek-félékre gondolok, ame-
lyeknél a valamilyen élő személyről, illetőleg az érés időpontjáról való elneve-
zés lehetősége mindig fennáll, hanem a borzaskata 'mezei katicavirág', buzi-
jankó 'bazsalíkom', kunkumáriska 'gyermekláncfű', kukorörzse 'salamonpe-
csét'-félékre, amelyek számos tulajdonságukkal, kűlső megjelenésükkel, il-
latanyagukkal stb. késztethették a beszélőket arra, hogy megnevezésükre
éppen az adott nyelvi formát válasszak. Hozzászámítva, - persze - a tré-
fálkozás és kedveskedés lehetőségét, az intellektus és a humor kétségbe nem
vonható, releváns közreműködését.

Nem tudom, hogy ez a néhány odavetett példa és szinte csak utalásnak
nevezhető "elemzésük" érzékeltethet-e egyáltalán valamit abból a gazdag-
ságból, amit a tájszéknak ez a viszonylag kis csoportja a kutató számára
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magában rejt. Elmondja-e, hogy alapos és sokoldalú vizsgálatuk milyen sok
hozadékkal kecsegtetne; hiszen - bizonyos tekintetben - névtan ez is, meg
nyelvlélektan, meg szóalkotás, stilisztika, no és hát - nem egyszer - mű-
velődéstörténet is persze.

Alig hiszem, hogy magam még feldolgozásukra vállalkozhatnám. Öröm-
mellátnám, ha valamelyik fiat~ magyar nyelvész az Új Magyar Tájszótár
teljes anyagára építve és a köznyelvben élő hasonlókat is, mint például aRQPONMLKJIHGFEDCBAh ű -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

belebalázs, hozzákapcsolva ennek a munkának nekivágna. Annál is inkább,
mert két jó kezdemény már született ezen a területen, egyrészt Szabó Jó-
zsef (MNyTK. 170. sz. 159-164), másrészt Vitányi Borbála (Édes Anyanyel-
vünk 7/4 11-12) tollából. Bizonyos vagyok benne, hogy a további kutatás
sem egyéni, sem közösségi szempontói nem lenne haszon nélkül való.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ÁLLANDÓSÁG ÉS VÁLTOZÁS
HATÁROZÓSZÓ-RENDSZERÜNK ÚJABB KORI

TÖRTÉNETÉBEN

D. MÁTAI MÁRIA

1. Amikor egyetemi előadásaiban Benkő tanár úr a tőrténeti nyelvészet
általános kérdéseiről beszélt, mindig múlt, jelen s jövő egységében szem-
lélte a nyelvet, és ilyen megközelítésre ösztönözte tanítványait is. Sokszor
figyelmeztetett arra, hogy a múlt eseményeinek, összefüggéseinek, törvény-
szerűségeinek feltárása nem pusztán önmagáért való, ill. nem állhat meg
ennél a munkafázisnál a kutató, hanem - hacsak lehet - a megszerzett
ismereteket fel kell használni a későbbi nyelvtörténeti korszakokban, így a
mai nyelvállapotban való eligazodáshoz, a mai változási folyamatok megis-
meréséhez, értékeléséhez, a változási irányok - a jövő - előrejelzéséhez is
(vö.: Benkő, A történeti nyelvtudomány alapjai. Bp., 1988.)

Én több éven keresztül a határozószó-rendszer ősmagyar és ómagyar
kori történetével foglalkoztam, az akkori állapotok és változások jellem-
zőit , összefüggéseit igyekeztem feltárni. A legdifferenciáltabb leírást termé-
szetesen a kései ómagyar korról lehetett adni, hiszen a nyelvemlékek ek-
kor már igazán bőséges anyagot szolgáltattak a vizsgálathoz. - A korai
ómagyar kori és az ómagyar kor végi állapot összevetéséből szépen kibont-
hatók a változás erővonalai, fő tendenciái '[mind morfológiai-lexikai, mind
szintaktikai-szemantikai szempontból). - Az ómagyar kor végi állapot vizs-
gálata további tanulságokkal is szolgál. Ezek közül csak a - mostani té-
mám szempontjaból - legfontosabbra utalok: a szinkrón rendszer kettős
jellege nyilvánvalóan megmutatkozik; egyrészt az állandóság jellemzi, az,
hogy alapjaiban továbbél a korábbi határozószó-állomány, továbbélnek a
korábbi morfológiai és szemantikai típusok, ugyanakkor tetten érhető az
állapotban megnyilvánuló mozgás, a szinkrónia sokat emlegetett dinami-
kussága is. Ezt a dinamizmust jelzik egyik oldalról a stabil, gyakori határo-
zószók mellett még élő, de már ritka, kiveszőben levő, gyengülő elemek, 'ill.
típusok, másik oldalról a rendszerbe belépő, új elemek.jelentések, valamint
egyes határozőszó-típusoknak (a típusba tartozó lexémák mennyiségi növe-
kedésében megnyilvánuló) erősödése. A kiveszés és keletkezés kettőséből a
határozószók körében is (sőt, néhány más azéfajhoz képest még inkább) a
keletkezés az erőteljesebb. Ez az ómagyar kor utáni korszakokra is érvényes.

Ha az állandóság és a-változás (mindenféle fajta mennyiségi és minőségi
változást beleértve) viszonyát vizsgáljuk az ómagyar kor folyamán, ill. az
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azóta eltelt időszakban, azt mondhatjuk, hogyeszóosztály életében a válto-
zás a domináns jelenség. Ez elsősorban a lexémák számának nővekedésében,
valamint a határozószók morfémaszerkezeti típusainak differenciálódásában
nyilvánul meg. De jól kibonthatók a jelentésbeli változási tendenciák is. A
határozószók szintaktikai viselkedése kevésbé változékony (de azért válto-
zó!), azt erőteljesebben jellemzi az állandóság.

2. E sokoldalú problematikából a továbbiakban a határozószók kelet-
kezésének kérdését emelem ki. Olyan körülményekre, okokra, rendszerbeli
összefüggésekre igyekszem rávilágítani, amelyek régebbi és újabb nyelvtör-
téneti korszakainkban egyformán fennállnak. hasonlóan müködnek, azaz a
változási folyamat ban mint törvényszerüségek állandók (e törvényszerüsé-
gek állandóságáról és változékonyságáról is vö.: Deme: NyK. 54: 10-36).

Tudjuk, hogy a nyelv életében valamely újítás általában nem a sem-
miből, hanem a meglevő rendszerből nő ki, abból, annak meglevő szabályai
szerint építkezik, és abba illeszkedik bele. A meglevő rendszer adja a min-
tát, a közelebbi vagy távolabbi rendszerkapcsolatok hatása érvényesül az
újításban.

A határozószók körében mind az alaki, mind a jelentésbeli rendszerkap-
csolatokon, korrelációkon alapuló analogikus hatások erőteljesen müködnek,
és nagy számban "állítanak elő" újabb és újabb rendszertagokat. Indukáló
tényezőként az jelenik meg a nyelvben, ami gyakori, ami erős. A különféle
morfológiai felépítésü határozószók kőzűl ebből a szempontból igen tanulsá-
gosak számunkra azok, amelyek birtokos személyjelet is tartalmaznak, pl.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

mostanában, javában, jószerével. (A határozószók morfológiai típusairól, e
típusok változásának tendenciáiról l, D. Mátai: NyK. 86: 389-91).

E határozószó-tipus a korai ómagyar korban keletkezhetett (1. a Tör-
téneti Nyelvtan megfelelő fejezetét). E lexémák esetében olyan ragos név-
szók, mondatbeli határozók váltak határozőszóvá. amelyek egyúttal birto-
kos szerkezetnek - birtokos személyjellel megjelölt - tagjai, csak bennük
ez a szerkesztettség elhomályosult, és a birtokos személyjelet , valamint a
szóalakzáró határozóragot tartalmazó birtokszó önállósult, lexikalizálódott,
határozőszóvá merevült. A birtokos szerkezetes előzmény jellegére világít
rá pl. a MünchK. 27va: ,,9 ~919iet agga egeb vincelerecn" kic idéie koran

['temporibus suis, jókor, a maga idejében'] megaggac 9 gimoh.ét"; 1565:
Bemenénec Izbosethnec házaba midőn a nap leg heunébe ['a nap a saját
hevében'] vólna" (Heit: Bibl. 2: 185). A feltehetően korai ómagyar elein,
hiába, bizonyában stb. mellé hasonló módon keletkezhetett a kései ómagyar-
ban az idején (PéldK. 86), egyetemében (PéldK. 79), eleventébe (DöbrK.
443); talán a napjában [BécsiKc- 146) stb., de az adatok tanúsága szerint
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ebben a korban még viszonylag gyengének tekinthető ez az alaktani ti-
pus. A következő századokban azonban egyre több ilyen morfémaszerke-
zetű határozószó keletkezett, pl.:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhevenyében (1574: 'hamarjában, azonnal':
TESz.), hevenyén (1605; az évszámok az itt következő példákban a TESz.-
beli első előfordulásra utalnak), csínján (1585), javában (1598), sebtében
(1615), végtére (1621), valójában (1645), utoljára (1669), vaktában (1704), he-
gyibe (1748), röptében (1757), siettében (1770), igazában (1788), hevenyéből
(1846), tetejébe (1877 /1956 'ráadásul') stb. - Az adatok azt mutatják, hogy
névszói (néha igenévi) töhöz járul a birtokos személyjel, amit leggyakrab-
ban a -ban/-ben és a -ra/-re rag követ. (Az ómagyar kori határozószók teljes
rendszere azt mutatja, hogy a szekunder ragok kőzíil a -ban/-ben már elég
korán és igen erőteljesen vesz részt a ragszilárdulásban; ezt a tényt e rag
viszonylagos régisége is magyarázza, ugyanis több ideje volt a megszilár-
dulásra; a -ra/-re ilyen szerepe későbbi.) E típus tehát - szintaktikai és
jelentéstani okokból - a névszótövű határozószók körében keletkezhetett
(tartalmas jelentésük lévén ezek léphettek másik fogalom szóval vagy név-
mással birtokos szerkezetbe).

Az újabb határozószó-Iexémák születéséhez hasonlóan - már a kőzép-

magyar korban is, később pedig még inkább - nem kellett, ill. nem kell
feltétlenül előzményszerkezet, hanem a meglevő határozószók analógiájára
keletkeznek az újak.

Kőzépfokban álló melléknévi tőből -pl. csak analogikus úton kelet kez-
het birtokos személyjeles határozószó, pl.: a 'többnyire, nagyrészt' jelentésű
nagyobbára 1557-ből (TESz.), a jobbára 1615-ből (TESz.) adatolható. Ezek
további analógiája játszhatott közre a hasonló jelentéskörbe tartozó (hatá-
rozószótővű) inkábbára kialakulásában: a XVII. sz. végéről adatolja aNySz.,
de később még Kazinczy is élt vele: 1808: "Ázsiai eleink felől keveset tudunk,
s inkábbára mind bizony t alan t" (A magyar nyelvtől. Régi Magyar Könyvtár
37. Bp., 1916. 148).

Csak analogikusan jöhettek létre azok a határozószók is, melyeknek
töve is határozószó, pl. hamar (KTSz.)vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA--+- hamarjában (1668: LevT. 2: 335),
hamariba (1892: Nyr. 21: 91); hirtelen (JÓkK. 159) --+- hirtelenébenRQPONMLKJIHGFEDCBA» - hir-
telenjében "" hirteleniben /1650: hirtelenyében (Medgyesi P.: Dialógus 132:
NSz.); 1757: hirtelenében (Telek J.: Tav. rosa 28: NSz.); 1751: hirtelennyében
(Áts M.: Boldog halál 325~: NSz.); 1808: Hirteleniben (Sándor: Told. 152:
NSz.)/; rögtön (1800: TESz., de sokkal korábbi lehet) --+- rögtöné~n (1867:
Ásbóth J.: Páris. 122: NSz.; vö. Simonyi, Hat. 2: 356). Ugyanígy a mi-
nap ragtalan határozószóként már 1527-ből adatolható 'nuper, neulich, nye-
dawno' jelentésben (Heg. 49), a feltehetőleg ebből keletkezett birtokos sze-
mélyjeles minapában "" minapéban r- minapiban pedig a XVII-XVIll. sz.-
ból (bár ennél korábbinak kell lennie, különben minapjában alakúvá vált
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volna): 1645:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAminapéban (GKat: Titk. címl.: NySz.); 1767: minapiban (PPBI:
NySz.). - A múltkor szekunder ragos határozószóbóllétrejött múltkoriban
'" múltkorában '" múltkorjában is csak analogikusan jöhetett létre (ragos
határozószó ugyanis nem épülhetett be birtokos szerkezet be, nem vehetett
fel birtokos személyjelet ): 1892: multkoriban (Herczeg F.: Mutamur 141:
NSz.); 1947: multkorjában (Képes SzF.: NSz.). nyennek látszik az egyszeri-
ben határozószó is (vö. 1785: 'azonnal, nyomban': SzótTár.), de megfonto-
landó Simonyi egy-szeriben tagolása: "azaz egy szerében (v.ö. két ízbenvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA=

kétszer)" (Hat. 1: 63). Eszerint itt nem az egyszer határozószó toldalékos
alakjáról van szó, hanem olyan összetett szóról, melynek birtokos személy-
jeles utótagja birtokos szerkezetben is létrejöhetett. A NSz. cédulaanyagá-
nak néhány adata ezt látszik támogatni; pl.: 1778: "lehetetlen egy ezerébe
mindjárt mindeneket fel-találni illyen matériáróI mint ez" (Kováts F.: Utak
el. 19). Később az egyszeriben alakváltozat vált általánossá, ami az -i kép-
zős melléknevek rendszerébe is beleillett, ill. beleilleszkedhetett. Ez pedig
tovább erősíthette a melegiben, sebtiben-féle, ill. a múltkoriban-féle -i hang-
alakú birtokos személyjeles határozószók típusát. Később összekeveredhetett
a két csoport, és nem mindig lehet megállapítani, hogy az -i melléknévképző
vagy az -i birtokos személyjel van-e a kérdéses határozószóban. KovácsMár-
ton pl. több esetben inkább a képző feltevése felé hajlik (Nyr. 41: 324-7);
a harmadszoriban-féle alakokban ez valószínüleg így is van, a hajdanában
'" hajdaniban, akkordban '" akkoriban-féle (névmási határozószó tővű) ha-
tározószókban viszont hajlamosabb vagyok - rendszertani okokból és a
történeti adatok alapján is (1. alább) - a birtokos személyjelet feltenni.

Az egyre szaporodó, névszótővű határozószóból keletkezett (birto-
kos személyjelet is tartalmazó) határozószó mintájára tehát névmástövü
határosősséből is létrejönnek ilyen felépítésű adverbiumok: az analógia te-
hát a fogalom szókról továbbviszi ezt a morfémaszerkezetet a névmástővekre
is. Úgy látszik, hogy ebből a típusból az általában és a mostanában a leg-
régebbi, vö.: 1470: altaliaba (Gl.); PéldK. 86: maJtanaban; stb. - A mos-
tanában analogikus hatása érvényesülhetett (mind a morfológiai, mind a
jelentésbeli kapcsolat alapján) a hajdanában keletkezésében (a minapában
is közrejátszhatott ). Ezt MA. már szótározta (1604). Az ember asszociációs
tevékenysége során gyorsan és könnyen összekapcsolódik a kérdés és a felelet
(vö.: Bárczi, Bev. 77-81; Balázs: Studia in honorem P. Fábián, E. Rácz, 1.
Szathmári. ELTE BTK, 1988. 17). Ezzel magyarázható talán amikorába '"
mikoriba kérdő határozőszó megjelenése, valamint a megfelelő mutató név-
mási határozószók létrejötte is: akkorában '" akkorjában '" akkoriban, ek-
korában r- ekkoriban. Történeti szótáraink nem tartják számon őket (csak a
birtokos személyjel nélküli alakokat: 1522: mikorban: NySz.; 1570: akkorban,
1595: ekkorban: SzótTár., valamint a szintén 'akkoriban, ekkoriban' jelentésű
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1586: akkortájban, 1653: ekkortájban határozószót: SzótTár.). A Nagyszótár
cédulaanyaga a XIX. sz. elejétől fogva dokumentálja őket: 1804: akkorában
(Verseghy: Kolomp. 1, 10); 1808: "Akkorban, Akkoriban, Akkort. Tunc, Eo-
tum, Eo tempore" (Sándor: Told. 5); 1858: akkorjában (Boross M.: Falu bir.
21); 1879: EkkorálHm (Vitk.M. Művei Ill. bev. XII.); 1842/1951: Mikori-
ban (Petőfi: ÖM. 1, 15); 1906: mikorjába (Bacsó: Adavid. nyj.); 1927/1938:
mikorjában (Babits: Halálfiai II, 229); stb.

Az alaki korrelációból fakadó analogikus hatások mellett tehát a je-
lentésbeli kapcsolatok hatása is érvényesűltvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAújabb - e típusba tartozó -
elemek keletkezésében: a szinonimikus kapcsolatokon, a kérdés-felelet korre-
lációjából fakadó stb. összefüggéseken kívül a háromirányúság kifejezésére
irányuló kommunikációs törekvés is indukáló tényezőként léphet fel. En-
nek alapján a mikor? kérdésre felelő mostanában mellé létrejön a mikorra?
"irányú" mostanára, valamint a megfelelő mutató és kérdő névmási határo-
zószók (a NySz.-ban, a SzótTár.-ban nem szerepelnek, csak a NSz. szolgáltat
több-kevesebb adatot): 1803/1825: "Ö is felköltette magát akkorára" (Nagy
1.: Más szatíra 17); 1821: "Ekkorára, adv. ekkorra: bisher, bis aűf diese Zeit"
(Simai: GSz.); 1863: mikorára (Lidércz.-napt. 33). A meddig? kérdésre felelő
ekkoráig, akkoráig is létrejött (vö. NSz.: 1780, 1822), de a meddig kérdésre fe-
lelő eddig, addig maradt az általános használatú köznyelvi alak. (A köznyelvi
és a nyelvjárási változatok viszonyának alakulása külön elemzést kíván.)

Ez a birtokos személyjelet is tartalmazó határozószó-típus az egyszerű
(egy tőmorfémát tartalmazó) határozószókon belül a legerőteljesebben fej-
lődő, gazdagodó csoport, a leginkább erősödő morfológiai típus (a tő + sze-
kunder ragosok mellett). Századunkban - napjainkat is beleértve - tovább
erősödik. Újabb elem lehet a módjával, ami ('mértékkel' jelentésben) szintén
analogikus ragszilárdulás lehet (a jelentésfejlődésre, a határozószóvá válásra
vö. csínján, TESz.); ugyanígy a futtában, kutyafuttában, jószerivel stb. (az
összetett határozószók között is sok olyan van, amelynek morfológiai felé-
pítésében birtokos személyjel is részt vesz). - Eddig a határozószón belüli
összefüggések változást indukáló szerepét vizsgáltuk, de azt hiszem, távo-
labbi rendszerkapcsolatok hatására is gondolhatunk: a hirtokos személyjelet
is tartalmazó határozószókkal kapcsolatban talán - a napjainkban is egyre
szaporodó - ilyen morfémaszerkezetű névutók hatásával is számolhatunk.

Tovább nem folytatva az elemzést megállapíthatjuk, hogy e több évszá-
zados, eddig bemutatott folyamat révén - a határozószó-alkotásban - az
ómagyar korban megszületett, a későbbi korszakokban pedig megerősödött
egy új szabály, mely szerint megfelelő rendszer kapcsolatok, analogikus hatá-
sok eredményeképpen névszói vagy névmási tövön birtokos személyjel és ha-
tározórag megszilárdulásával is keletkezhetnek újabb határozőszó-lexémák.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 3 1



4 3 2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SZEGEGYHÁZ

MEZŐ ANDRÁS

A magyar helységnévadás roppant változatos lehetőségei között min-
denkor számottevő motivációs tényező volt a település valamely építménye,
az ősfoglaló, elsőként megtelepedőzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAháza, laka, szállása, az ott épült vár,föld-

vár, lakótorony stb. Az építmények sorában mind az egyének, mind pedig
a helységet alkotó közösség számára különleges jelentősége volt a templom-
nak: itt ajánlották az eredendő bűnben megszűletett gyermekeket az égiek
oltalmába, itt vallották meg vétkeiket, s bizakodhattak az ezektől való meg-
tisztulásban, haláluk után a templomba vagy a templom köré temetkeztek.
A templom mint építmény önmagában is feltűnő jelensége volt a tájnak, a
falunak. Méretét úgy kellet meghatározni, hogy képes legyen befogadni a
hozzátartozó gyülekezetet, az építéséhez főlhasznált anyagokat meg kellett
válogatni, hogy biztosítsák az építmény tartósságát. A felszínből kiemel-
kedő pontokra helyezték, ezért akár mint magányos épületek a falvak hatá-
rában, akár mint házak fölé emelkedő tornyos vagy torony nélküli alakzatok
messzire látszottak, így számos sajátosságuk mutatkozott alkalmasnak elne-
vezésükre, s kűlönbőző utakon-módokon megvolt a lehetősége annak, hogy
nevük átvonódjon a környékükön kialakult településekre.

Az egykori Magyarországon két település is viselte a Szegegyház nevet.
Az egyiket megváltozott néven, a másikat községi önállóságát veszítve ma is
megtaláljuk. 1476-ban a Maróthi család birtokaként tűnik fel egy Zegegyhaz

nevii falu (OL. U. et C. Fasc. 87. No. 83), amely Csánki szerint (1, 683)
előfordul a Csongrád megyei 1520-22. évi tizedlajstromokban is: Zekeghaz,

Zegheghaz . A dézsmajegyzékek feldolgozója, Szabó István azonban a jelek
szerint nem találkozott vele, mert csupán a Bodrog megyei Walfer faluból
való Matheus Eghazzegi jobbágy neve kapcsán írja, hogy "Csongrád me-

. gyében volt SzegegyházvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnevű falu" (MNyTK. 86. sz. 67). Egy adat szerint
1543-ban a kalocsai érseki urbáriumban már a Szekity névforma szerepel
(Borovszky szerk.: Bács-Bodrog vm. 150), amely a helység szerb-horvát ne-
veként megmaradt 1947-ig (vö. Markovié: ImVojv. 107). Ekkor hivatalosan
a Lovéenac nevet kapta (uo.). A Délvidéknek a töröktől való felszabadítása
után az ide és a környékre betelepült magyarság a szerb-horvát Szekity-re

visszavezethető jelentésbeli adaptációs (népetimológiás) Szegh egy nevet for-
málta meg számára (vö. Mező, HivHn. 57), s ezt viseli első adatolásától,
1799-től (Vályi 1, 341) napjainkig. - A másik Szegegyház Szabolcs megyé-
ben volt, és Újfehértó határában ma is őrzi az emlékét aKisszegegyháza



SZEGEGYHÁZ

észyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANagyszegegyháza lakott hely (vö. pl. Magyarország földrajzinév-tára II.

Szabolcs-Szatmár megye, Bp., 1981. 54 és térkép). Adatai a XV. század má-
sodik felétől tűnnek fel, de alig másfél évszázad múlva önállóságát végképp

elveszíti: 1463: Zekehaz pred. [így!], 1492: Zegeghaza poss. (Csánki 1,525). A
dikális összeírásokban 1543 és 1582 között életerős falunak mutatkozik, ahol
16-20 adózásra képes porta van, s ahol további számos olyan jobbágyház-

tartást is nyilvántartanak, amely mentesül a rovásadó alól (vö. OL. Filmtár

1649-1650. doboz). 1588- ban azonban már ideiglenes pusztulásáról panasz-

kodnak: E3t e3 elmult tele(n) Rablottak el Karatson elot ket hetvel Vjth a3
Poganj el bennek 62 Embert (SzabÁllLevt. Fasc. 9. No. 16. 1588).

A Szegegyház hely nevek magyarázatára eddig két elgondolás született.
Az időrend miatt előbb a saját véleményemet kell idéznem, amely 1972-

ben kapott nyilvánosságot: "Korábbi neve bizonyára Szeg volt, s az egyház

utótag a templomos település pusztulása után került a névhez (vö. Nyír-

egyháza)" (SzabSzatm. 132). E nézetemet a kifejtés idejében alapvetően az
befolyásolta, hogy a szabolcsi Szegegyház környékén több olyan település

akad, amely nevében - legalább időlegesen - hordozta a másodiagos -egy-

ház elemet (pl. Sima> Simaegyház, Dorog> Dorogegyház, Vid> Videgy-

ház ), amelyet aztán véglegesen mégis elhagyott.

A másik magyarázat ot Kiss Lajos adta elő a bácskai Szegh egy név-
cikkében: "Az elsődleges Szegegyház névalak a m. szeg 'sarok, szöglet,
zug' és egyház 'templom' fn.-nek az összetétele. Azzal kapcsolatos, hogy
a falu temploma egy szögletben épült. (Vö. Dombegyház szócikkével.)"

(FNESz.4 II, 539.)
Úgy vélem, hogy e két, egyaránt védhető magyarázat mellett számol-

nunk kell egy harmadik lehetőséggel is.
A .kőzépkori templomok megnevezésében jelentős motivációs tényező

volt a falazat színe, s ez némely eset ben a fal anyagára való vonatkozást

is tartalmazhatott. Az ország területén mintegy 25 Fejéregyház helynévre
vannak adataink, amelyek nagy szétszórtságban fordulnak elő Pozsony vár-

megyétől az erdélyi Fehér vármegyéig, Valkó vármegyétől Máramarosig. A
Veresegyház-ak száma is megközelíti a huszat. Volt ezeken kívül egy Piros-

egyház, egy Feketeegyház és öt Hímesegyház is. Az utóbbiakkal kapcsolat-
ban fölvethető, hogy esetleg a mázas téglák felhasználásával készült mintás

falazat volt a névadó; a fal e módon való díszítése jól szemlélhető a bakta-

lórántházi műemléktemplomon.
Nem lehetetlen, hogy a két Szegegyház is a templom falának színére

utaló helynevek körébe tartozik, s előtagja azonos a szögRQPONMLKJIHGFEDCBAl (vö. TESz.) szin-
névvel, amely talán az ősi örökségből való a vele etimológiailag összefüggő

szőke melléknévvel együtt (vö. MSzFE.).
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Belátom, hogy ezt a lehetőséget éppoly nehéz bizonyítani, mint a másik
két emlí tett magyarázatot. Megfontolásra a kővetkezők kínálkoznak: - 1. AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

szeg 'sarok, szöglet, zug' helynévi alapelem (vö. OklSz.), illetőleg ennek 'éles
folyókanyar' jelentésű változata (vő.Tnczefi; NytudÉrt. 22. sz. 84-5) mind a
régiségben, mind pedig a jelenkori földrajzi névi anyagban tömegesen fordul

elő, vő. 1193: Inde ad celeu eeg, 1203/254: Beruescig, Nayrseig, 1211: Aroe-

zeg, Beruczequ stb. (Okl.Sz.). Logikailag nehezen érthető, hogy ugyanezt az
elemet ugyanilyen jelentéssei helynévi differenciáló funkcióhan alkalmazza

ugyanaz a névalkotó közösség. Valóban, az OklSz. a megkülönböztető hely-
zetben levő szeg-ekre mindőssze a következő példákat tartalmazza: 1200 k.:
Zequholmu , 1211: Zegthelegu, 1240: Seghatar, 1288: Zeg/eu (ebben alapelem-

ként is felfogható), 1308: Zugliget, 1328: Zugligeth, Seguagas (?-lel), 1332:
Zeghatar, 1346: Zeghatar, 1409: Sewghatar, 1412: Siluam Zewgerde, 1460:

Zekhalom (?-lel), 1470: Zewgreth. Úgy vélem, hogy ez utóbbi helynevekben a

szeg 'sarok, szöglet, zug' figyelembevétele mellett számolni kell a szegvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf'V szög
'barna, gesztenyebarna, sárgásbarna' melléknév alkalmazásával is. - 2. A

földrajzi nevek jelzői elemének nemcsak minősítés lehet a funkciója, hanem

ezzel együtt a differenciálás, a szembeállítás is. Így alkalmasint az egymásra
vonatkozás mozzanata is föl vethető, ha kis távolságra több szinnévi elő-

tagú templomnévről (és ebből alakult helységnévről) szerzünk tudomást. A

szabolcsi Szegegyház-tól nem lehetett messze Fejéregyház (amelynek azon-
ban a pontos helyét nem ismerjük, vő. KállayLevt. 1981. reg.). Bácsban
pedig kőzvetlenűl Szegegyház mellett helyezkedett el Feketeegyház (>RQPONMLKJIHGFEDCBAF e k e -

ties > Báes/eketehegy) és Veresegyház (> Verusies), sőt a közelében volt

még egy Fejéregyház is. - 3. A színnévi magyarásatot támogatja, hogya
szög! színnév etimológiai párjával, a szöke melléknévvel szintén keletkezett

templomnév. 1368. október 2-án kelt az az oklevél, amelyben a Pest me-
gyei Chegled birtok határjárása során határpontként emlí tik a Zewkeeghaz

nevű összedőlt kőtemplomot (Bártfai 394. reg., Bakács, Pest m. 851. reg.).

Ugyanerről a templomról van szó 1412. szept. 20-án is, amikor az óbudai
apácák nevében tiltják a királyt a Cegléd területén levő Zeukeeghaz nevű

birtok, illetve prédium adományozásától (Bakács i. m. 1272. reg.).UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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L Á B zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASZAVUNK EREDETÉHEZ

MIKOLA TIBOR

A Magyar Nyelv Történeti-Etimológiai SzótárazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAláb szavunkat bizonyta-
lan eredetűnek tartja. A Magyar Szókészlet Finnugor Elemei. hasonlóképpen
foglal állást. Mindkét etimológiai szótár a láb szó esetleges uráli eredetének
valószínűségi fokát mérlegeli. A következö szavakat szekták összekapcsolni:
m. láb, vogul Szo. lóB: kiitlóB 'Handbreite' stb., szelk. É. laamb 'Vorderteil
des Stiefels', Kar. laamb 'Fussblatt' stb.

Az MSzFgE a következöképpen összegzi a véleményét: "A magyar és a
szelkup szó összetartozása a távoli megfelelés miatt kérdéses ... Noha a kétes
vogul meg a távoli s ezért bizonytalan szelkup megfelelő mellett igei változat
nem ismeretes, a m. lábvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf'V lább-ra vonatkozó régi adatok gazdagsága miatt
valószínűnek látszik, hogy ősi nomen-verbummal van dolgunk."

Az idézett részből kitűnik, hogya MSzFgE a vogul szó összetartozá-
sát láb szavunkkal bizonytalannak ítéli, a szelkup szavak esetében azonban
nem lát semmilyen problémát azon kívül, hogyaszelkup a magyarnak a
távolabbi rokonai közé tartozik. Írásomban láb szavunk esetleges szelkup
megfeleléseit tekintem áto Az utóbbi idöben a szamojéd szó- és hangtörté-
net jelentös eredményeket ért el. Vajon a~ újabb eredmények megerösítik-e
a föltételezést, hogy a magyar láb szó etimológiailag összetartozik aszelk.
laamb 'Vorderteil des Stiefels' stb. szavakkal?

A szelkup és a magyar szó egyeztetése Toivonentől származik (NyK.
50: 456), aki a következö szelkup adatokat sorolta fel: N liimb 'Vorderteil
des Stiefels', B Tas Kar liimb 'Fussblatt', K NP liimba. Toivonen azt is meg-
állapította, hogyaszelkup szó átkerült az osztjákba: Vj lamp 'Blatt (des
Ruders, der Schaufel, der Spindel}' stb. Az egyeztetést elfogadta Mészöly "A
láp szó eredete és rokonsága" című tanulmányában (SzegFüz. 3: 112, 135).
Liimola kommentár nélkül említi Toivonen etimológiáját (MSFOu. 98: 139).
Velcsovné is elfogadja a szelkup egyeztetést (CTIFU. 1: 715). Az Uralisches

Etymologisches Wörterbuch nem veszi fel az uráli etimológiák közé. A kiha-
gyás oka az lehet - ha ugyan van helye találgatásnak -, hogy az egyeztetés
csak két távoli rokon nyelv adataira épül.

A szamojéd nyelvek specialistál közül egyedül N. Sebestyén Irén foglalt
állást a láb szó etimológiájával kapcsolatban (FUF. 39: 28-30). Toivonen
etimológiáját ő teljes mértékben elfogadja: "Nach allgemein akzeptierter
Anschauung gilt als einwandfreie Entsprechung des ungarischen Wortes láb

'Fuss' jenes selkupische Wort, das Castrén aufgezeichnet hat ... " Az etimo-
lógiát egy erdei nyenyec taggal javasolja kibövíteni: Nj rampa- 'schwimmen
(von einem schwimmkundigen Menschen)', Kis s'ampa-, Lj A'amparjet 'er
fing an zu schwimmen '.
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Az etimológiai szakirodalmat olvasva az a benyomásunk alakul ki, hogy
valóban csak az a gond az etimológiával, hogyaszelkup túlságosan messze
áll a magyartél. Valóban így van?

Meglepő, hogy azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAláb szó etimológiájával foglalkozók közül senki sem
nézett utána, hogy a szelkup liimb szónak vannak-e megfelelései a többi sza-
mojéd nyelvben. Az esetleges további megfelelések nyilván segítették volna
a kérdéses egyeztetés tisztázását.

Nos a szelkup kimb szó már jóval Toivonen cikke előtt szerepelt a sza-
mojéd szakirodalomban. Nem valamilyen eldugott írásban, hanem Lehti-
salo jurákszamojéd (nyenyec) vokalizmustörténetében (MSFOu. 56). Ö már
1927-ben rokonította a szelkup szót a következő nyenyec szavakkal: T l'embe
'Ruderschaufel, Fussblatt', E rempii 'Schulterblatt' (99.1.). Az első szótagi
magánhangzót palatálianak rekonstruálja, ősszamojédvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA* J '" e váltakozast
tételez fel.

Janhunen kimutatta, hogyaszelkup szónak nemcsak nyenyec, hanem
szajáni szamojéd rokonsága is van: mot. (Sp) HaM63,n.a 'falevél', HaM6e,n.3

'kalász'; taigi (A mscr.) némbii 'folium' (Samojedischer Wortschatz, Hel-
sinki 1977). Az első szótagi magánhangzót ii-ra, e-re vezeti vissza.

Aszelk. liimb 'Fussblatt' egyeztetése eme szamojéd háttér ismeretében
nyilvánvalóan tévesnek mondható. Ami a szelkup szóban oly csábító volt,
hogy t.i. még a magánhangzók is tökéletesen megfeleltek volna egymásnak,
az egyértelműen másodiagos fejlődés eredménye. A korábbi általános jellegű
fenntartást e magyar-szelkup etimológiával szemben, hogy t.i. csak két távoli
rokon nyelvből van rá adatunk, ki lehetett volna bővíteni az általánosság
szintjén olyan értelemben, hogy gyanús az az etimológia, amelyet csak két
távoli nyelvből lehet kimutatni, s amelyek ráadásul tökéletesen egyeznek
egymással. .

A szelkup ii ősszamojéd ii szabályos folytatása, amelyre sok biztos pél-
dát lehet találni (V.Ö. Mikola, Geschichte der samojedischen Sprachen 221,
in: Sinor (ed.) The Uralic Languages, Leiden stb., 1988). A megfelelő alsó
nyelvállású velári magánhangzó (*á) a szelkupban Qe, 0, u folytatásokat
mutat.

Ami az etimológia jelentéstani oldalát illeti, az idézett szamojéd szavak
arra engednek következtetni, hogy aszó eredeti jelentése 'lap, levél' lehetett,
testrész megnevezéseként való használata másodlagos.

N. Sebestyén Irén, mint említettem, az etimológiát bővíteni javasolta
egy 'úszni' jelentésű erdei nyenyec szóval. Erre az bátorította, hogya ma-
gyar láb szó ősi nomen-verbumnak látszik, v.ö. R lább 'schwimmen, waten'
stb. Az etimológia ezen vonatkozásaiban nincs módom állást foglalni, de mi-
után a szelkup lamb-bal való egyeztetés nyilvánvalóan téves, a nyenyec szót
sem lehet, értelemszerűen, összekapcsolni láb szavunkkal. Az erdei nyenyec
rampa-, n'ampja- 'schwimmen' egyébként *liimpii alakra vezethető vissza.
Ez a szelkup szóhoz hangtanilag illenék ugyan, de jelentéstanilag aligha.
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A MAGYAR GRAMMATIKA ESZKÖZEINEK ÉS

VISZONYHÁLÓZATAINAK LEÍRÁSA

MIKÓ PÁLNÉ

A kisvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmű címe: Tabellarische Darstellung der ungarischen Sprachlehre
in XII Tafeln. Nyelvtani rendszerünknek e tömör ősszefoglalása, amelyet
Márton József, a bécsi universzitásban 1806-tól műkődő magyar tanítószék

elsö professzora állít össze, két kiadásban ismeretes. Az elsőt Habsburg-fő-

hercegek számára készíti el (1806), a másodikat Johann és Simon Georg Sina
báró uraknak ajánlja (1839). A szótáríró Márton ezekben az évtizedekben
már elismert szerzöje magyar és német nyelvtanoknak, nyelvkönyveknek.
Mint a Bécsi Magyar Újság szerkesztőjét, Csokonai első jeles kiadóját, mél-
tán illette meg akortársi elismerés. A magyar nyelv pallérozásában szerzett
érdemeiért becsüli az utókor. Egyre jobban.

Anyelvtudós újító leleménye ezúttal tizenkét táblára szedi a magyar
nyelv legfőbb jellemzőit. Erre a leírásra eddig nem utalt a szakirodalom.
Hasonló megoldás feltehetőleg más szerzők tollán sem születik, sem e kor-
szakban, sem korábban. Gondos kivitelezése a mechitarista páterek bécsi
nyomdáját dicséri. Bevezetőül legalább néhány adattal érdemes jeleznem
külsőségeit. Megformáltságának esztétikuma ugyanis aligha tekinthető mel-

lékesnek.
A szép virágfüzér-keretekbe foglalt anyag két tipográfiai egységet alkot.

Méretük 47x47 cm. Az arabeszkek, girlandok formai szépsége egyben a
bekeretezés szerinti összeillesztést szolgálja, a számozáson felüli többletként.

Egy-egy teljes keret en belül helyezkedik el hat darab 23x 15 cm-es tábla: egy
sorban kettő, egymás alatt három. Kellemes arányuknak kőszőnhető, hogy
elrendezésük, kezelésük igen kőnnyű. Elférnek akár egy kisebb asztalon, akár

egy kemény alátétre erősítve s falra függesztve. Természetesen mindegyik
tábla önálló egységet alkot.

Foglalat csupán, de nem következik belőle, hogy külön tábla jusson a
nyelvtan minden egyes fejezetének. Márton ésszerű feldolgozása bizonyítja,
hogy e tagolás sem erőszakolhat valamely tetszetős alaki szimmetriát a ma-

gyar nyelvi rendszer eltérő fajsúlyú egységeire. Szerzőnk tudja, hogy át-
gondoltan kell egy csaknem parttalanná bővíthető készletből választania,

szelektálnia. Rövidít tehát, mert igaz ugyan, hogy a grammatikai alkotó-

elemek véges számúak, de kapcsolódási lehetőségeik változatai, továbbá a

kivételek és a kivételek alóli kivételek akár több kötetet is megtölthetnének.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A felosztás tehát a következőképpen alakul: az L táblát a betüknek és
kiejtésüknek szenteli; a IL-on általános szabályokat ad; a IlL-tóI a VIII.-
ig a névszók rendszerét követi, jóformán a Lotz Jánoséhoz hasonló feszes
rendben; ezekután a IX.-XII. táblán az igeragozast tárgyalja. Az utolsón
egyébként néhány szintaktikai sajátosság is helyet kap.

Minden meghatározáshoz és minden megmagyarázott jelenséghez pél-
dákat csatol. Következetesen ellátja őket forditással, nem ritkán idiómákat
kínálva. Kora magyar köznyelvi nermája az irányadó. Helyesírása összhang-
ban áll első akadémiai helyesírásunkkal. Az összefoglalás a szabatosság és
a hasznosság szigorú követelményeit elégíti ki. Tömören s mégis sokat és
árnyaltan képes kiemelni azokból a részletekből, amelyeket a tudós nyelvész
indokoltan tart fontosnak a magyar nyelvet megismerni és/vagy megtanulni
kívánó olvasók számára.

A táblázatok rendjének szépsége nemcsak - sőt, nem is elsődlegesen
- a girlandok ornamentikájában rejlik. Magában a nyelvi. anyagban nyi-
latkozik meg valamely vonzó arányosság. A rendszer szabályos-logikus meg-
szerkesztettségévei, szükséges és elégséges adagolással ügyel a nyelvi elemek
és összefüggéseik leglényegének megláttatására. A paragrafusok sorszámo-
zását épp ezért fogják meg-megszakítani a beékelt megjegyzések, valamint
a tabellákba, oszlopokra tagolt felsorolások.

Ez alkalommal csak néhány mozzanat ismertetésére nyílik módom. Vi-
lágos szabályok és tanulságos példák kínálatából azokéra, amelyek elénk
tárják a grammatikai rend és az ún. 'rendszergyöngítő' egységek egyensú-
lyát, legfőképpen pedig a bennük gyökerező nyelvhasználatot.

Az L tábla a betük és hangok ismertetése kapcsán különösen a magyar
kiejtés ritmusát és zeneiségét jellemző tudnivalókból mutat be szemelvé-
nyeket. Kiemeli magán- és másalhangzóink időtartamának. a zenei meg-
szerkesztettségnek ("eine gewisse musikalische Bauart") a fontosságát. Már
itt figyelmeztet a kettős hangrendre s az ebből következő toldalék-párok
szükséges voltára. Nem jelzi azonban, hogyazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAság, ség típusúaktói éppen
úgy eltérnek az egy-, mint a háromvégződésü alakok. Megemlíti a vegyes
hangrendüek kötelező toldalékolási szabályát, felsorolja a németből hiányzó
mássalhangzóinkat (ezeknek a kiejtéséhez a franciaból vesz szemleltető pél-
dákat). Ami pedig a nyílt és zárt e kiejtését illeti, ennek elsajátítása céljából
a született magyarok beszédének - "aus dem Munde eines gebornen Un-
garns"vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(!) - utánzását ajánlja.

A II. táblán a nyelvünkre érvényes ún. általános szabályokat olvasha-
tunk. A főbbek az alábbiak: a szóvégimagánhangzó megnyúlik a toldalékok
(kivételek: kor, ság,RQPONMLKJIHGFEDCBAi) előtt. Az igerag feleslegessé teszi a nem hangsúlyo-
zott személyes névmás használatát. Ugyanitt esik szó ahatározórag és a
személyes névmás sajátos ősszekapcsolódásáról, azaz a határozórag végéhezUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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illesztett toldalékról, amely a személyes névmást pótolja. (Erre a jelenségre
később ismét utal.) Szerepel továbbá avutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj teljes hasonulása, azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAis helye, a
kérdő szórend, az igekötő, a (németben kötelező) kopula nélkül alkotandó
magyar mondat.

A beszédrészek és alakváltozataik feldolgozásában Márton az egybeve-
tés gyakorlatát követi. Főként a különbségekre hívja fel a figyelmet. Kifejti,
hogy a magyarban nincs genus, a névelő nem változik, a határozatlan név-
előt jóval ritkabban használjuk, mint a német. A szerző a főnévragozásban
négy esetet vesz fel, side csatol néhány rövid listát (mutatványt tőváltoztató
főneveink ből).

Itt s a Ill. táblán aszerint választja külön a paradigmákat, hogy áll-é

magánhangzó a t és a k előtt vagy sem, s ha igen, úgy melyik (at, ot, et,
öt). Megjegyzésre érdemesként ajánlja ezt a csoportosítást, mivel hasznos
támaszkodni rá mind anémet birtokos névmás funkcióját ellátó toldalékok,
mind az s képző előtt.

Tanulságos formai és szövegkörnyezeti magyarázattal, tehát igencsak
mai szemléletünkhöz hasonlóan, könnyíti meg a részeshatározói és a birto-
kosjelzői nak megkülönböztetését: genitívuszban mindig határozott névelő-
vel és a, ja, ai, jai stb. toldalékkal ellátott főnév áll utána (ritkábban, a
német birtokos szerkezet sorrendjéhez hasonlóan, előtte). A datívuszi hasz-
nálatot ezzel szemben az ott álló ige jellemzi, többnyire ez utóbbinak a
tárgyi bővítményévei együtt. A genitivusz nak ragjának - s vele a birtok-
szó névelőjének - elhagyásához ezt a megjegyzést füzi: ez a leggyakoribb
rövidítés, bölcs és helyes, csökkenti az egyhangúságot, hiszen a nak sokall-
ható előford ulásai (a főnév- és igeragozásban ) már-már amúgyis a jóhangzás
kárára mennek.

A melléknév morfológiája a IV. és az V. tábla kisebb részét foglalja el.
Márton nemcsak a melléknévragozás sajátosságaival ismertet meg. Olyan
árnyalatokra is kiterjed a figyelme, mint az Ú, ű, í képzőjüek toldalékolása,
a kicsinyítő képzős melléknév fokozása. Rámutat, hogy e képző a középfok
jele után következik: nagy-otska/nagy-oéé-atska; felsőfoka viszont nincs.

Ugyanezen a táblán szerepelnek a számnévről - és a vele álló, a ma-
gyarban egyesszámú névszóról- közlendő tudnivalók. Az átgondolt csopor-
tosítás a kérdőszavak alá rendezett oszlopokban áll előttünk. A számnevek-
nek és használatuknak többek között egy olyan szabályát is rögzíti, amely
a határozóragos (kevesen) és a többesszámú toldalékos (sokaknak) alakok
előfordulására vonatkozik. Aligha kétséges, hogy Márton a kötelező, a lehet-
séges és a nem elfogadott morfémakapcsolatok elmélyült megfigyelőjeként
jut el az efféle, olykor aprólékos megjegyzésekhez.

A névmásokkal a VI. és a VII. táblán ismerkedünk meg. A szerző nyolc
csoportba osztja őket. A maga névmást a személyesek közé helyezi. A meg-UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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szólításra, a német 'Sie' magyar megfelelöire utalva tudatja - napjainkra
immár kortörténeti-nyelvszociológiai adalékkent -, hogy akkoriban kezdik
bevezetni az önözést. Az e nyelvtani összefoglalót használó közönség fel-
tételezhetö igényeivel számolva igyekszik minél használhatóbb anyagokkal
jó szolgálatot tenni magasabb kőrőkbéli olvasóinak. Ezért szerepelnek itt
szokatlan böségben a főúri titulusok, mégpedig a konkrét beszédhelyzet
függvényében: Márton aszerint választja külön az illendö fogalmakat, aho-
gyan a megfelelö szövegrésznek alakulnia kell. Az adott személyt megszó-
lítvazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(Nagyságos Uram!), kontextusban (Exczellentziád), a tiszteletreméltó
személy távollétében (ő Hertzegsége) más-más változatok élnek.

A birtokos névmást 'absztrakt'-nak nevezi; ezek a kié? kérdésre felel-
nek, nem követi őket főnév, alanyként és állítmányként egyaránt előfordul-
nak. (A többesszám első személyében enyéim helyett nála enyimek talál-
ható.) Ezzel az ún. első csoporttal szemben a második csoportban, 'konk-
rét' megjelöléssei, a birtokos személyragokat sorolja fel. E toldalékokat -
"Anhangsylben" - a névmások kőzé rendezi. A latin és német mintátói
elszakadóban a nyelvtaníró most keres megfelelőhelyet az amott nem létező
morfémakötegnek a magyar nyelvtanírásban ...

Itt mutatja be az é birtokjellel ellátott főnevet, továbbá azoknak az
ó, ő"végüeknek a fontosabbját, amelyeknek a töve csak ja, je, jok, jek,vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi

előtt változik. A nyelvhelyességi tudnivalók körében nyújtja néhány (birto-
kos személyraggal ellátott) főnév névelő nélküli használatát: nem szokásom,
dolga van. .

A határozószókat jelentésük szerint osztja fel. Képzésük és fokozásuk
tömör bemutatása után kerül sor ahatározórag és a névutó ismertetésére.
A szerző közli, hogy az egyszótagúak egybeírandók (a' városba), a kétszó-
tagúak kűlőn (az asztal alatt), az összetettek pedig e kettőből tevődnek .
össze (a' dunán által - ! -). Itt, a VIlI. tábla címében, ismét felhívja a
figyelmet a magyar és a német megjelölés ellentett voltára: "Nachwörter, im
Deutschen: Vorwörter".

Anémet prepozíciók megfelelői ebben a bontásban a kővetkezők: ha-
tározóragokból és összetett névutókból 12-12, névutókból 32. Az irányhar-
masságot veszi figyelembe az a szinkrón morfofonológiai magyarázat, amely
szerint b a benne (Inessivus), r a rajta (Superessivus), t az ott (Locativus), 1

pedig az el (Ablativus, Elativus) jelentésének átemelésévei hoz létre toldalé-
kokat (ból, ról, tói). Sőt, az alól, felől, mellől stb. l-je is nyilván befolyásolja
szerzőnket abban, hogy elfogadja a hangok és betűk jelentését hirdető ak-
kori divatot. Igen ám, de a nál, val, körül végén álló l-re már semmiképpen
sem illik ez az érvelés.

S ha ez így van, és tovább gondolom a fenti tételezést, akkor legalább
két - általánosabb jellegű - megjegyzés kívánkozik Márton e véleményé-UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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hez. Az egyik: éppen a jakobsoni binaritás ellenében indokolt szóvá tenni,
hogy nemcsak a binaritás rendelkezik ún. szimmetria-őrző képességgel. Az
erőltetett belekényszerítés a bináris kódba éppen a hármas tagolású (tagol-

hatóságú?) nyelvi egységek világos rendjének, a rendszernek a felismerteté-
sétől fosztaná meg a magyar nyelvleírást. A másik: rend és logika, rendszer
és szimmetria nem mindenható. Nem teszi és nem is teheti falanszterré sem
a természetes nyelvek világát, sem a nyelvenkívüli valóságot.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAból, ban, ba,
ról, n, ra,
tói, nál, hoz

határozóragok (és a hasonlóképpen tagolható névutók, legalábbis többsé-
gük) ismétlődő elemei tagadhatatlanul rendszerré állnak össze. Szemmel
látható azonban, hogy e rendszer bizonyos tagjai "aszimmetrikusak" . Rend-

hagyóságok, amelyeknek egyrésze bajosan asszociálható bárhová is. "Kilóg
a sorból" és/vagy a maga oszlopából némelyikük. Az n - a vízszintes sort
tekintve - egy r helyét látszik" bitorolni". A harmadik sor utolsó oszlopá-
ban pedig, úgy tűnik, a hoz kétszeresen is minősíthető zavarónak, hiszen ott,
az első és a harmadik oszlop kőzős elemeiböl kiindulva egyfelőlRQPONMLKJIHGFEDCBAt kezdő han-

got extrapolálhatnánk, másfelől magánhangzós végződés lenne "indokolt"
(indokolt?). Szerencsére nem törekszik efféle reformra a jelen nyelvszemé-
lete. Az ilyetén anomáliákat magától értetődően vesszül tudomásul. Így tett
Márton is. Éppúgy, mint ahogyan az e táblán ismét felemlített határozóra-
gos személyes névmásaink sorában jelzi a viszonylag kisszámú szabálytalan
alakot (belőlem, belém, rajtam). Csupán jelzi, anélkül, hogyaszabályokhoz
próbálná igazíttatni a nyelvi valóságot, amiként Táncsics a szépeb, ezből,
visztem stb.-t javasolja.

Valójában külön tanulmányba kívánkozik Márton Józsefnek a magyar
igeragozás finom árnyalatait is kiemelni képes anyagkezelése. A X.-XII. táb-
lán nemcsak az ige meghatározása, fajai, a mód-idő-szám-személy szerinti

változások dolgában fejti ki önálló véleményét. Beszél a mediális igékről, a
ragozáson belül a határozottat és a határozatlant veti össze a visszaható-

val és a kétszemélyesseI. (Ez utóbbi a lak forma, amelyet az 1808 évi Kis
Debreceni Grammatika 'tégető'-nek nevez.)

A szerző feltünteti azokat a toldalékokat, amelyek több típusban közö-
sek. Az ik-re végződő egyesszám 3. személyű igealakhoz ún. kölcsönvett -
"entlehnt" - toldalékokat kapcsol: az 1. személy m-jét a határozott ragozás-

ból, a 2. személy l-jét pedig a sziszegőre végződők határozatlan ragozásából
áthozottnak minősíti. Ez a bemutatás tárja fel a visszaható, a mediális és a
szenvedő igealakok egybevágó jellegét.

Szintén a IX. táblán tájékoztat az igeképzésről, valamint az igéből kép-
zett más szófajokról. Nyilván helyszűke miatt sincs módja rá, hogy a többiUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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nyelvtanából ismert szóképzési fejezetből valamely kerek egészet nyújtson,
ha rövidítve is; ezért kell e tárgykörben a mindössze sporadikus jelzésekkel
beérnünk. A X. és a XI. táblát az igeragozási paradigmák és a bennük olykor
váratlannak tünő változások (pl. avutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj okozta módosulások ) töltik ki. Gondja
van Mártonnak arra is, hogy bizonyos szintaktikai ismereteket közöljön, így a
határozatlan és a határozott ragozás használatáról, ezen igealakok mondat-
beli környezetéről. Ismét a beszédhelyzet, bizonyos közlési funkciók tudatos
ismerőjeként elemzi pl. anémet 'man' magyar megfelelőit:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaz ember-t akkor
tarthat juk helyesnek, írja, ha az adott csoportba a beszélő is beletartozó-
nak érzi magát. Az utolsó táblára végül a segédigék és a rendhagyó igék
kerülnek. Külön fejezetként nyújt ezek után néhány rövidebb szabályt; ezek
közül azokra emlékeztetek, amelyeket a magyar nyelvhasználat apróbb sa-
játosságai között tartunk számon: a szórend, az időjelölés, különbség a való
és a levő között, a helységnevek határozóragjai.

A takaros kis táblákon alig van sajtóhiba. A szőveg németsége kifogás-
talan. Az anyag elrendezését illető következetlenség, feleslegesnek itélhető is-
métlés is kevés akad benne. A szerző grammatikusi arányérzékére vall, hogy
ilyen kis terjedelemben ennyire lényeges közelképet tud adni nyelvünkröl.
E szép és okos táblákon a grammatika-érzékeny szolgálat, az anyanyelvért
buzgó szerétet s a tudósi elmélyültség szólal meg. Igényes szakember su-
gározza a tanítást állandóság és mozgás egyensúlyáról a nyelvi elemek és
szerkezetek összefüggésrendszeréb en.

A könyvészeti ritkaság-számba menő kiadvány magyarra fordítása és
reprint-megjelentetése szép ajándék lenne. Értékéért nemcsak nyelvtudósa-
ink becsülnék. Hadd foglalja el szerény, de méltó helyét nyelvtudományunk
történetében.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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NÉVMAGYARÁZATOKUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E m ök e . Általános az a nézet, hogy ez a név régi magyar személy név
felújítása (pl. Kálmán Béla: Nev.vil.", Ladó János: MU.f. A kőzszóí jelentés
alapján logikusnak is látszik, de azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEmőke női nevet a régiségből kimutatni
nem tudjuk. Magamról is kritikát kell mondanom: egy régebbi cikkemben
(Nyr. Cll, 476) azt állítottam, hogy ez a név a Zalán futásában szereplő Emő
nőiesitése. Ebből csupán Vörösmarty szerzősége az igaz. Műveit végigolvasva
vettem észre, hogy a Zalán futását idöben megelőző A hűség diadalmavutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcímű

eposzaban már szerepel ez a név, így: Emőke formában. Igen kevés a valószí-
nűsége annak, hogy az akkor már elavult Emő szót látta volna el kicsinyítő
képzővel a kőltő. Valószínűbb viszont az a feltevésem, hogy helynevet hasz-
nált fel mintegy archaizáló elemként, mint pl. a Gárdon-t is. Nagyemőke
(ma: Vel'ké Janikovce) Nyitra megyei helység lehetett a névadás alapja (ez
a gyakorlat egyébként többször is előfordul Vörösmarty névadásában). Bal-
lagi Mór az Emreke növénynév változatának tartja: "Emőke 1. Emreke ...
tojásdad, szőrős gyümölcsű növény az öthimesek kőzől" (A magyar nyelv
teljes szótára. Pest. 1868-73.1, 313).

Gárdonyi Géza Láthatatlan emberében már az egyik főszereplőt hívják
Emőké-nek. A Pesti Hirlapban 1901-ben folytatólagosan megjelent regény
hősnőjének a nevét először Vörösmarty hatásának tulajdonítottam. Inkább
visszatértem a helynévi eredethez, hiszen Gárdonyi is nagyon szívesen hasz-
nált helyneveket hun személynévként. többek között Emőke apjának, Csáth-
nak a neve is az, de folytathatjuk a sort pl. a következőkkel: Orgovány,
Tarna, Kászon, Dorog, Kamocsa stb.

Nyilván a regény szélesebb körben való megismerése után, kb. a 20-as,
30-as években keresztelték az első Emőké-t, bár Lengyel Zoltán (Magyar
névkönyv. Bp. 1917. 194) az ajánlott nevek közé teszi. Büky Béla (A fővá-
rosi kereszt névadás hatóerői. Bp. 1961. NytudÉrt. 26. sz. 50.) 1945-töl hoz
előford ulásokat.

Dma. E nevet Vörösmarty Mihályhoz szokás kapcsolni. Nézzük a ténye-
ket! Az ÖM. 9. kötet (Bp., 1989) a jegyzetekben közli a Csongor és Tünde
vázlatában, illetve a kéziratban szereplő neveket. lima a vázlatban Galiba
(ez mintegy megfelel a férjének, Oktondi-nak, a későbbi Balgá-nak). A kéz-
iratban először Perzsi, Pilla, llka, Csilla, a 257-8. sortói kezdve Ilma, A
darabban maga a szereplő magyarázza meg a névválasztást rögtön az elején:
"Csongor: Böske, állj meg,RQPONMLKJIHGFEDCBAf Bőske, kérlek:" "TIma (jő): TIma, kérem, f Oly
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paraszt név nincs divatban, / Ahol Tünde tart lakást". A név megváltozta-
tását tehát értjük. Az ÖM. 9. kötetének jegyzeteiben ezt olvashatjuk (731):
"Ez a mü 1829. és 30. között Kisfaludy Aurorája számára készült (Gyulai
Pál)". S valóban Kisfaludy Károlynak az EprészlányvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcímű románcának ked-
ves nőalakjátzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIImá-nak hívták. Mivel Kisfaludy 1828-ban írta és jelentette
meg a verset, őt kell tekintenünk a név megalkotójának. Az Eprészlány té-
máját később Vörösmarty is feldolgozta a Szép llonka című versében, így

. igen valósziníi, hogy Vörösmarty az nona név változatának fogta fel. Ebben
a jegyzet is megerősít: "Az lIma nyilvánvalóan az Ilona név változata, s
arra utal, hogy a lány Tündér nona - Tünde - különleges világába tarto-
zik" (802). Az újabb alátámasztást Czuczor Gergely szolgáltatta az 1832-
ben írt Hunyad cimű hősköltemény-töredékében: "S deli tündérként hátán
hordozta is IImá-t / Róna Szerém mezején". Egy ismeretlen személynek
annyira megtetszett a név, hogy képzős alakjában álnévként használta: "Az
álnevü Ilmay még igen gyakorlatlan a versírásban" (Petőfi szótár II, 372).
Hogy ki viselte elsőként ezt a keresztnevet, nem tudjuk. Büky Béla 1896-
ból már hoz adatot rá (i. m. 55). Lengyel Zoltán (i. m. 195) az ajánlott
nevek kőzőtt sorolja fel. Először a protestáns naptárakban szerepel; pl. az
1928. évi Református Almanachban: április 18-án, s azóta folyamatosan ez a
napja. A római katolikus egyház Fekete Antal (Keresztneveink, védőszent-
jeink. Bp., 1974) szerint védőszent et adott minden ún. pogány névnek, így
az Ilmá-nak is, mégpedig Szent Aetheriust. Miért éppen őt? Tudniillik a
finnben van azonos hangalakú női név, s noha a két IImá-nak semmi köze
egymáshoz, a finn nevet fordították le latinra.

Végezetül megállapítható, hogy Kisfaludy Károly volt a név megalko-
tója. Az őáltala létrehozott nevek többsége (pl. EIda, Elte, EmeIka stb.)
megmaradtak egy-egy mű keretén belül. Ez történt volna az Ilmá-val is, ha
Vörösmarty nem szerepeltette volna mindmáig igen népszerű művében. Más
szavakkal: Vörösmarty nélkül ma nem lenne keresztnév.

Lenke. Ezt a nevet a MU. a következőképpen magyarázza: "A 19. szá-
zadban keletkezett magyar névalkotás. anémet Lenchen képzőmagyarító
fordítása" (76). Ennek azonban ellentmond épp a XIX. századi szakiroda-

. lom, így CzF.: "Lenke: Kis, fiatal Magdolna, melynek utórészéből (len a )
alakultak: Lenka, Lenke, Lenesi" (Ill, 1413). Ballagi Mór szerint a "Lenka,
Lenke: Magdolna kicsinyített alakja" (i. m. II, 179). Maga a Lenke név
először Vörösmarty Mihály: Vérnász című, 1833-ban megjelent drámájában
fordul elő. Felvetődhet a kérdés: vajon Vörösmarty honnan vette? Ismét ki
kell emelni, hogy Vörösmarty névadó gyakorlatában sokszor használ hely-
nevet személynév gyanánt, pl. Kolta. A Lenke mint helységnév kétszer is
előfordul: Bódvalenke (Abaúj-Torna) és Sajólenke (Gömör és Kishont, ma:
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Lenka), sőt nemesi családok neveként is ismeretes:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALenkey (Nenkey). Ter-
mészetesen azt sem zárhatjuk ki, hogy az akkor már meglevő Lenka becene-
vet "igazította ki" az Etelka - Etelke mintájára. Hogy megvolt, bizonyítja

Kölcsey Ferencnek Szemere Pálhoz 1835-ből keltezett levele, amelyben az
önéletrajzát írta meg. Ebben panaszkodik, hogy 1825-6-ban vissza kellett
adnia testvérének leányát, Kölcsey Lenkát szüleinek. Csorba Sándor szíves
közlése szerint (ezúton is köszönöm) a kislányt Helenkának hívták. Petőfi
említőnévként használja egyik versében (Lenke sírján). A Lenke név te-
hát élt a Lenka mellett. Szabó T. Attila (A kolozsvári becenevek a XVI-

XIX. században. Bp., 1968. NytudÉrt. 59. sz. 56-7) 1859-töl adatolja. s a
Helena névből vezeti le, bár megjegyzi, hogy mások szerint a Magdolnaból
származik. A kővetkezőket írja: "Az 1864-i kijegyzésben az anyanévben je-
lentkező Lenka és leánygyermeke nevében jelentkező Lenke névváltozattal
kapcsolatban érdemes hivatkozni arra, hogy a múlt század derekán született

apai nagy anyám ugyancsak Lenka, egyik, századvégen született leányuno-
kája pedig a Lenke nevet viselte. Mindkét esetben úgy látszik, a mélyhangú
képzőjű változatot már komoly hangulatú névnek, azaz kereszt névnek, a
magashangút meg inkább becejellegű névnek tekinthették" . Ezt Petőfi is
alátámasztja, hiszen Csapó Etelkát Etelkének nevezte. Hajdú Mihály (Ma-
gyar becézőnevek. Bp. 1974. 296, 298) erősíti is, cáfolja is a fentieket. A

Lenke névnek Röszkén van az idősebbek megszólításaként Lenka változata
is. Sopron környékén a Magdolnának a Lenke és a Lenka becéző alakja egy-
aránt előfordul. Ormánsági Lenke adatát Hajdú csak megcsillagozva köti a
Magdolnához, mivel az vonatkozhat a Helenára is. Érdekes kiegészítő ada-
tot hoz J. Soltész Katalin Kodolányi János: Vízválasztó című regényének
névadása kapcsán: (a regény) " ... két szereplője, aki lázadást kísérel meg
a nyomasztó ormánsági életforma ellen, a városi as Dezső, ill. Lenke nevet
viseli" (A tulajdonnév funkciója és jelentése. Bp. 1979. 160-1).

Jókai Mór: A fekete vér című, 1891-ben megjelent regényében veze-

téknévként szerepel: "Lenke Lőrincz tábornok magyar indigena volt, ki a
honosságot valódi érdemeiért nyerte ... " (ÖM. Bp. 1969. 6). Természetesen
nem kereszt névből alakult, hanem anémet Lenke 'gelenkig' átvétele (Bah-
low, H.: Deutsches Namenlexikon. München. 1967. 313.).

A kőrnyező országok nyelvei is inkább a Helena névre mennek vissza:

szerb: Lénka «nona; Nem-magyar keresztnevek jegyzéke. Bp. 1909. 13),
horvát: Lenka «Magdalena; Prosvjetin imenslov. Zagreb. 1984. 92), szlo-
vák: Lenka «Helena, Magdalena, újabban: Eleonóra; Slovník slovenského
jazyka. Bratislava. 1968. VI, 138), cseh: Lenka «Magdalena, Helena, Apo-
len a stb.; Kopeény, F.: Prűvodce nasimi jmény. Praha. 1974. 90), román:
Lenca «Elena; Constantineseu. N. A.: Dictionar onomastic romínesc. Bu-
curesti. 1963.50). Azt hiszem, ekkora egybeesés nem lehet véletlen. Így igenUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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valőszínűnek tartom az idegen átvételt - földrajzi fekvés szerint, hiszen azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Lenka név az ország minden részében előfordul(t), még ha nem is nagy
számban. Alighanem a Lenké-t érezhettük magyarosabbnak, s ezért vált a
XIX. század végére keresztnévvé. Büky (i. m. 59) 1895-től hoz adatokat.
Lengyel (i. m. 196) az ajánlott nevek közé teszi.

A Lenke (a Linkával együtt) szerepel a Pesti Hirlap 1916. évi nap-
tárának a névnapok betűsoros jegyzékében (július 16.), a naptári részben
nem. Az 1928. évi Református Almanach július 23-ra teszi, s ez az általá-
nosan ünnepelt Lenke-nap. A MU.-ben ezenkívül még két Lenke-nap fordul
elő: július 22. (Magdolna-nap) és augusztus 18. (nona-nap). A legismertebb
névviselő Bajza József lánya, Beniczkyné Bajza Lenke (1840-1906) irónő
volt.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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MOKÁNY SÁNDOR

Az ÜNNEPELT vegye tőlem, a szófejtésein sokat épült/épülő kollégá-
jától ezt az inkább tarkaságában, mintsem mívességében ünnepi es szó-füzért
- az iniciálék révén belefűzott jókívánságommal együtt - jó szívvel.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ihany. A 'fonal- vagy fűzfagúzs, amelyre az eladott halakat fűzik, hogy

a vevő tisztán és kényelmesen vihesse' jelentésű ihany (Szeged) I"V iham
(Tápé) főnevet vizsgálva Munkácsi Bernát az "eredetükre nézve egyelőre
biztossággal meg nem fejthető hálóműszók" kőzé sorolta (Ethn. 4: 207.,
1. sz. lábjegyzet). Az MTsz. is kőzli a fenti adatokat, megtoldva a Dráva

mellékén főljegyzett 'a szoknyahálóban levő ősszerántó inak' jelentésű ihany
szóval. Szegeden ismert az ihany még egy tárgy ritkább megnevezéseként is:
ijan 'a gyékény selyméből, rendesen egy-két szálból sodrott zsinór, amely a

készítendő gyékényponyva, szatyor bordázatául, vázául szolgál, és amelyre
a gyékényszálakat szővik' (SzegSz.); ezzel a megjegyzéssel: "Hallható ihany
alakban is". Egy korábbi - 1933-as - kőzlés hírt ad még arról, hogy Szege-

den ijjan '" ion változatai is éltek, a szomszédos Tápén viszont (kiilőnbőző

forrásokban) ijan '" ijant '" ijan '" ijjan '" ijon I"V ijjont '" ijon variánsok
vannak (ÚMTsz. ijan 1. jel. a.).

Mindhárom tárgy neve s megnevezési indítéka - szerintem - azonos:
'<Iv alakban meghajlitotr/meghajló> gúzs; hálóín; gyékényzsinór'.

Íme a néprajzi, majd a nyelvi bizonyítékok! A meg vásárolt halakat ere-
detileg (másutt is) ív alakú fűzfagúzsra fűzve szállították (1. erre Herman:

HalK. 1: 55. o. 26. és 27. ábráit). Továbbá: amikor az eldobott szoknya- vagy
vetőháló ólmos ina a víz fenekét éri, " a háló boglyaszerűen áll a vízben";

illetőleg ha húzni kezdi a halász a tartókötelet, "az inak [ti. az ihanyok -
M. S.] összehúzzák az ólmos inat, a háló tehát körtealakú zacskóvá változik"
(Uo. 332). És végűl: az ijan-t régebben úgy sodorták, hogy a kezdő végét
kikötötték egy fához és "az elkészült ijant maguk köré tekerve haladtak fo-
kozatosan hátrafelé" (ilia Mihály-Juhász Antal: A tápéi gyékényszövés és
szókincse. - Népr. és Nytud. 3-4: 159); "Sokszor 80-100 m hosszú ijant
is sorodnak, amelyet karikába szzednek fel" (SzegSz. ijan a.).

E szócsalád tagjai még: ihanvas '" ihan (Kecskemét) 'húsz centiméteres
vastű, hal felfűzésére' (NéprÉrt. 29: 160); zihony (Sárköz, Tolna m.; Decs)
'kötél' (ÚMTsz. ijan 2. jel. a.; itt a határozott névelő z-je tapadt a szó
elejére).

Az alakváltozatok ijan '" íjan '" ijon formából alakulhattak efféle fej-

lődéssel: ijjan '" ijjon, illetőleg ian '" ion> ihan '" ihon > ihan '" ihony.
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ARQPONMLKJIHGFEDCBAh és aj (> jj) hiátustöltők, az -n pedig denominális névszóképző; a töve:
a R.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí f"V i 'ív' +-- 'íj (kézifegyver)'. - Megjegyzem, hogya hódmezővá-
sárhelyizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAiha 'az a madzag, amelyre a halakat aszállításhoz felfűzik' adatot
(ÚMTsz. ijan 3. jel. a.) azért különítettem el a fentiektől, mert a 'kocsin a
rúdszárnyakat összekötő fa' jelentésű ~ ugyanott főljegyzett (ÚMTsz. juha1

a.) - iha szó népetimológiás változatának tartom. (Ennek aszekérrésznek
a hódmezővásárhelyi ihany neve tévesen kerűlt az ÚMTsz. ijan szócikkébe;
a juha1-ben a helye.)

Sikattytl.. - Hat csukló-, illetőleg forgóeszköz viseli cÍmbeli szavunk-
nak vagy kőzelebbi-távolabbi változatának - mindmáig ismeretlen eredetű
- nevét (TESz.). Itt csak kettővel foglalkozom röviden. Az első: a Bereg
megyéből közölt sikattyú 'teher emelésére való csiga' (4. jeL); a második:
sikantyu 'a nyüstöt tartó csiga, karika a szövőszéken' (2. jeL). Gergelyffi
András O. - rá hivatkozik a TESz. - így írja le az utóbbit: "Két lábnira
az hasajon hátul két félölni magas rudak állanak, ezeknek elé nyulo karjairól
tsügg a borda héj és a két sikatyu egyes vagy páros tsigáival együtt, ezek-

ben forognak (én emeltem ki - M. S.) a felső nyüst kötelek mert az alsók a
lábitohoz költettnek, hogy ennek nyomása által a mejék rétyei változzanak"
(Nyr. 14: 359).

Ezek a csigák, a magyarázatok szerint, arról kapták a nevüket, hogy
munka (azaz: forgás-súrlódás) közben rövidebb-hosszabb ideig bántó, éles
hangot adnak: sikonganak, sikitanak. csikorognak. ilyen szempontból igen
figyelemreméltó Kardos Lászlónak az alábbi - idevágó - néprajzi leírása,

illetőleg megállapítása: A karikás vagy gyeplüs kút "kávájának a peremére
egy csigasan vájt ú .n. sikető karikát szerkesztenek, ezen vetik át a kötelet
és eresztik le--vonják fel a korsót. Siketőnek azért mondják, mert a karika.

forgás közben sókodik (= sivalkodik)" (Az Őrség népi táplálkozása. Bp.,

1943., 159).
Más népek is azonos szemlélet alapján adtak nevet a terhet emelő, il-

letőleg nyüstöket mozgató csigá(k )nak. VÖ. például: cseh skiipec 'csigaeme-
lővel működtetett kínzóeszköz' (Pavel Vása-e-Frantiéek Trávniéek: Slovník
jazyka éeského. Tfetí, prepracované a doplnéné vydání. Praha, 1946., 1385),

a skfípati, skiipéti 'csikorog, nyikorog' ige származéka (Machek: EtSIC.2

skfípati a.); szlovák skripec 1. (műsz.) 'csiga', 2. (tört.) 'csigaemelővel mű-

ködtetett kínzóeszköz' +-- skrípat' 'csikorog, nyikorog' (Isaéenko, SRPSl. 2:
437); ruszin cxpánu'Í, cxpinn'i, nrxpinu'i, cKpJÍnKH, cKpJÍnKhI, cxpinxá,

cxpiníu'i stb. 'a szövőszék csigája, amelyen a nyüst fől s alá jár' (Dzendze-
livs'kyj, Atl. 245. térkép; a szerző megjegyzi, hogy a190. kutatóponton több
adatközlő a cxárm'i többes számú főnevet a cKpJÍnaTH 'csikorog, nyikorog'

igével hozta származásbeli kapcsolatba, "mert ezek a csigák munka közben
cxpánaayr", azaz csikorognak ); bolgár N. (bánáti): CKpLInEm;1. (műsz.)
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'emelőcsiga' , 2. 'a szövőszék csigája, amelyen a nyüst fől s alá jár' (Stojkov
215); szerbhorvát N. (koszovói):zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAskripuska 'a szövőszék csigája, amely a
nyüst mozgását szabályozza' , vö. skrípati 'nyikorog, csikorog' (Skok, EtRj.
3: 403. skrip a.jetb, A cseh skiipati, szlovák skrípat', ukrán CKPHIIÍTH,

bolgár CKpIÍIIJI, szerbhorvát skrípati stb. ige ősi hangutánzó eredetű szó

(Vasmer, EtSlRussJaz. 3: 657. CKpHII a.),
A TESz.-ből általam ki emelt jelentésű sikattyú, sikatyu, sikető (az

MTsz. sikattyú, sikótyu szócikkének 6-8. pontjában felsorolt változatok-
kal együtt) főnevesült folyamatos melléknévi igenév. Alakulásmódjára vö.
billentyű, csengettyű, nyirettyii stb. Ez a R. Sykoltho személynévvel, vala-

mint az 'egy fajta hangszer' jelentésű R. sikattyú-val együtt - a sikolt ige
származéka. - Ebből a szócikkből még azt a tanulságot is levonhatjuk,

hogy: nem minden népi etimológia - népetimológia.

Talabiska. A Munkácson és Técsőn (SZU) már csak az idősebbek em-
lékezetében élő talabiska r- kalabiska főnév jelentése 'két kis kerékre szerelt
(deszka)lapból és kormányrúdból álló játékszer' (saj. gyűjt.). Nyilván össze-
függ vele a Beregrákos vidéki 'ekeló' jelentésű talabiska szó (MTsz.). -

Címbeli szavunk a szlovák kolobeika 'roller' (Isaőenko, SRPSl. 1: 284), ill.

cseh kolobéika 'ua.' (PSlJC. 2: 203) átvétele. A k-vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA>RQPONMLKJIHGFEDCBAt - hangváltozása vö.

N. kila > N. tila, N. kasornya > N. tasornya (TESz. kiló és kasornya a.).

Ebes. - A TESz. által ismeretlen eredetűnek minősített ebes 1. mn.

1405 k.: 'mocsaras' 2. fn. 1904: 'zsombékos rétség' szó megfejtést a w > b
hangváltozásban (vö. iuiola > ibolya), illetőleg az eves « *ewes) 'rothadt,
korhadt ' ~ 'mocsaras, zsombékos' jelentésváltozásban vélem felfedezni.

Idetartozik szerintem az Ebes 'helység Hajdú-Bihar megyében', vala-
mint a Segesvártól nyugatra lévő mai Erzsébetváros régi Ebesfalva nevének

Ebes előtagja is. Egy R. Eves « *Ewes) meglétét igazolni látszik az 1411-
ből datált Evesszegfoká-nak (SzegPedFőiskÉvk. 1960. 1: 67: TESz. ev a.)

Eves eleme is, s így ez utóbbi jelentése 'Mocsárkiszögelés '" -sarok leveze-
tővize' lehetett.

Násfa. A 'fülbevaló' jelentésű násfa szócikkének a végén Kniezsa Ist-
ván felhívja az olvasó figyelmét egy másik - szerinte: rejtélyes - násfa

'fazár, kilincs' szóra is, ezzel a megjegyzéssel: ~Nyilván valami félreértés"

(SzlJsz. 353). A TESz. nem kételkedik egykori létezésében, ám kijelenti: "A
'retesz, fazár' jelentésű nás-fa (először 1784: SzD. 60) nincs kapcsolatban a
régi ékszernévvel" (násfa a.). Ebben a TESz.-nek szerintem is igaza van: ez
a második násfa a szlávságban ismert sovati 'tol, csúsztat ' (Vasrner , EtSl-

RussJaz. 3. 705. COMT" a.) igének na- igekötős alakjából képzett főnév, azaz
*nasova 'tolózár' átvétele lehet. Ennek az alaknak a meglétét az alábbi -UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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forrásaimban csakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAza- igekötős változatokban előforduló - adatokra alapo-
zom: orosz N. sacőaa, 3ac6BKa 'retesz, tolózár' (,lJ;sepH 3aDHpaJIH Ha HOli sa-
cosxoavutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(= 'Éjjelre az ajtót tolózárral reteszelték be'), sacöseas 'ua.' (Dal'.2
1: 637. 3ac6BaTL a.; CJIOBapL pyccxax Hapo,D.HLlXroponoa, Jleaaarpan.
1976., BLID. 11.,47). Ennek megvan az orosz nyelvjárásokban igekőtő nélküli
változata is: COBéUL'ua.' (Dal'.2 4: 254. COBáTLa.). A magyar szemaszielő-

giai párja a több helyről is adat olt N. tolóka, tojóka 'tolózár, rigli' (MTsz.
tolóka 1. jel. a.). Végül: mind a két násfa szavunkat a népetimológia gyúrta
homonimákká.

Élél ezekben: élél-omoda és élél-amott. - Az ETSz. ismeretlen ere-
detűnek tartja az élél elemet az akkor még mindössze a Szatmár megyei
Nagydoboson fóljegyzett élél-omoda 'ottan, amott, ott távol', illetőleg a két

adat ból - a Bereg megyei Munkácsról és Beregrákos vidékéről - ismert
élél-amott 'ua.' mutató határozószókban. Az ÚMTsz. megtoldja ezeket még
a következőkkel: a demecseri (Szabolcs-Szatmár m.), a bátyúi (SZU), a fe-
ketepataki (SZU), a Beregszász vidéki (SZU) élélamoda 'nagyon messze',
a beregszászi ézi~lamoda 'ua.', valamint a Beregszász vidéki élélamott 'na-
gyon messze, távol'; és utal a SzamSz.-ra is. Az utóbbiban ez áll: élamoda
hsz. 'amoda messze, ott távol, arra messze' "" élélamoda hsz. 'amott nagyon
messze' "" (Szárazberek) élésamoda hsz. 'amoda igen messze'.

Ezekben a példákban - szerintem - az el igekötő vált 'nagyon, fe-
lette, rendkívül, túlságosan' jelentésű nyomatékosító határozószóvá (kiala-
kulásáról részletesebben 1. Balázs, Pais-Eml. 128-129). Az e > é nyúlás

emfatikus eredetű lehet, ui. a határozatlanul nagy távolság ilyetén érzékel-
tetése az emfatikum révén vál(hatot)t nyelvi normává. Ebben a vélemé-
nyemben a nagydobronyi (SZU) ott ---+ ámott ---+ élámott ---+ élámott
'igen-igen messze; amott a bizonytalan messzeségben' (saj. gyűj.) egymásra
épiilő határozószók is megerősítenek. A szárazbereki élésamoda határozószó
élés eleme -s képzővel alakult az él-ből; vö. leges 'nyomatékosító határozó-
szó' ---+ 'fokjel' (TESz. leg- a.). - Megjegyzem, hogy az ukrán nyelvjárá-
sok is ismerik az ilyen fokozást; vö. ruszin het-hit 'messze-messze', het-hit
dálékg 'amott a bizonytalan messzeségben; az isten háta mögött', tkp. 'elel-
messze' (saj. gyűj.); ukrán N. reTL 1. 'ki, le, el', 2. 'messze', re'rs-rer s
'messze-messze (Hrinéenko 280). A két jelenség esetleg a Duna-táj nyelvei-
nek regionális színezetű areális egyezései közé tartozik.

Léhűtő. - A TESz.-nek az a véleménye, hogy összetett szó, keletkezését
a magától is kihűlő Iének (értelmetlen) hűtése motiválta. A tőlem Jánosi-
ban (SZU) főljegyzett léhítőü 'semmirekellő, kőnnyelmű személy' és a Hajdú-
Bihar megyei léhítő 'naplopó' (ÚMTsz.) adata azt sugallja, hogy inkább
képzett szóval állunk szemben, vagyis ném mással, mint a hangutánzó ere-

detű (MTsz.) leh 'lehel' ige i-it + ő képzős főnevesült folyam at os melléknévi
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igenevével. AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAléhítő-nek az 'erősen lihegő' -- *'ímmel-ámmal dolgozó, pisz-
mogó' -- 'semmirekellő, naplopó' jelentésfejlődését támogatják az alábbi
adatok: iheskedik-piheskedik 1. (Szatmár m. Nagybánya) 'egyre, ismételve
húzamosan piheg', 2. (Hegyalja) 'piszmog, szuszimuszi módra, immel-ámmal
dolgozik'; piheg-páhog 1. (Szatmár m. Nagybánya) 'erősen piheg, <nagy
melegtől, erős fáradságtól> nehezen lélegzik' 2. (Szatmár m.) 'kelletlenül,
szuszogva tesz valamit' (TEsz.), és nem utolsósorban a léh 'lehel' család-
jába tartozó R. léhendék 'léha erkölcsű, azaz semmirekellő, naplopó ember'
(CzF.) is.

Topa. - "Külön átvétel- jegyzi meg Kniezsa István a tompa szócikk
végén (SzlJsz.) - a szlovákból a túpa 'stupid, dumm; ostoba, buta' (1891:
Komárom, Esztergom MTsz) és a tupa a tupa orrú 'stumpfnasig; piszeorrú'
kifejezésekben (Csoma Jászberény 74)".

Elkerülték azonban Kniezsa István figyelmét az alábbi 'életlen', 'pisze'
jelentésű tápéi adatok: Topa bárdvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArv Topa szigony rv Topa orrú rv A. szügőny

l= szigony] visszájának belső sarka topa (MTsz. topa a.). - Ezeket kiegé-
szítik még az alábbi szegedi szavak: topa 'tompa, életlen' De topa ez a kés!
(SzegSz. topa 2. jel.); topafarú hajó (uo. kancafarú hajó a.): topahegyes 'ék-
szerűen (?! - M. S.) végződő' (bicska- vagy ollóhegy): toparépa 'rővidnővésíi,
vastag sárgarépa, karotta (ou).

A tápéi és szegedi topa(-) adatok is külön átvételek, de a szerbhor-
vátból; vö. szbhv. tii.p, túpa 'tompa, életlen.', tupokuini 'tompaszögű' stb.
(SzbhvMSz. 3: 412).

Az u helyén lévő o bizonyára a hangutánzó eredetű (TEsz.) magyar
topa 'bokában kificamodott lábú' homonima hatását tíikrőzi: e két topa ti.
a SzegSz.-ban azonos szócikkbe került.

Eve ebben: Duna-eve, - ALigha azonos az urali eredetű (TESz.) ev
szavunkkal a szlovákiai VÍzkelet (Cierny Brod) határában lévő eve az alábbi
helynevekben: Duna-ene 'szántó túl a Fekete-vízen' (régebben: túl a Kis-
Dunán), Duna-eveji-major 'major túl a Fekete-vízen', Duna-eveji-híd 'híd a
Fekete-vízen' és Duna-eoeji-űt 'a Fekete-vízen túlra vezető út'. (Az adatokra
és az azonosításra 1. Teleki ilona: Földrajzi nevek típusai a galántai járás
déli részén. Kandidátusi értekezés. Bratislava, 1983. Kézirat.) Ezeknek a
helyneveknek eve eleme szerintem azonos az ugor eredetű (TESz. elvI a.)
'valamin túl fekvő rész' elve (> eve > eve) szavával.

Serpenyő. - A TEsz. szerint bizonytalan eredetű; okfejtése: "A szár-
maztatás jelentéstani nehézsége, hogy a déli szláv nyelvekben a szó égetett
cserépre vonatkozik, a magyarban pedig fémtárgyakra" .

E jelentéstani nehézséget azonban elhárítják az alábbi - égetett cse-
répre vonatkozó - nyelvjárási adatok: Kisbábony, Badaló: serpenyőjJ 'szilke'UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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(SzamSz. 2. jeL); Badaló: lekvárosserpenyőj 'egy- vagy kétfülű, rendszerint
51,8 1, 20 1 űrtartalmú, cserépfazák, amelyben szilvalekvárt tárolnak' (saj.
gyűj.); Salánk:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAserpenyőjvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf'V serpenyőj 'bö egy liter űrtartalmú cserépszilke,
habaréikverőj-vel habarást készítenek benne' (saj. gyűj.).

A ruszin xepenáa'a 'cserépfedö' f'VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'1 eRp eRnáH'a 'fémfedö' (Dzendze-
livs'kyj, Atl. 175), ukrán xepenáas 'ép vagy törött cseréppipa' (Hrinőenko,
4: 456); orosz xepenáaaaa 'cserépedény', xepenymxa 'kíilőnbőző méretű és
nagyságú cserépedények (lábas, fazék stb.)' (Dal'.2 4: 593. xépen a.) szavak
arról is tanúskodnak, hogy adott esetben aligha indokolt az átadó nyelveket
csak a déli szlávokra korlátozni.

Sáska. - A MNyA. szőcske (645. szólap ) és a szecska (952. szólap ) ada-
tainak összevetéséböl kiderül, hogy az utóbbi jelentösen befolyásolta - nép- -
etimológiásan is - az elöbbit. Például: A-2: szecskavágu!] f'V szecskavágqa

f'V < szecskamecci!j> f'V < szecsk'!:J? 'szöcske'; Cssz-4: ~ tállóló mellett)
secskő f'V szecskő __ (uo.): secská f'V szecská 'szecska' stb. A több ku-
tatópontról ismert 'szecska' jelentésű secská-féle változatok adták az ötle-
tet az ismeretlen eredetű (TESz.) sáska szavunk lehetséges megfejtéséhez.
Úgy gondolom, hogy a szerbhorvát N. skacak 'szöcske', valamint a mace-
don cxaxxa 'szöcske; sáska' (Kiss: NytudÉrt. 92. sz., 172) alapján föltett
szerbhorvát R. (esetleg birtokos, ill. tárgyeseti) skaéka 'szöcske; sáska' nyel-
vűnkbe kerülve elöbb * szácska alakot öltött (a szóeleji mássalhangzó-tor-
lódás feloldására 1. szobor < déli szl. stobor stb.), majd ez sz-cs ----+ s-cs

elhasonulással (1. a fenti szecská f'V secská-t) *sácska változaton át sáska

lett.
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Ecske. - A MNyA. 323. (csüd) lapján a jugoszláviai Kót (Ju-l) község
magyar nyelvjárásából ecske adat szerepel. A térképrölleszorult kiegészíté-
sek között ez áll: "Birtokos személyragos az ecskije adat is".

Az ecske utolsó magánhgngzója - az alábbiakból ez kiderül - nem
birtokos személyrag, hanem a (-ka f'V / -ke, esetleg (-cska f'V / -cske kicsinyí tö
képzö(bokor) zárótagja, e- töve pedig egy ugor eredetű 'kicsiny' ('fiatal')
jelentésű i f'V é szó. Ez van meg cs kicsinyítö képzövel megtoldva a dereeni
(SZU) és izsnyétei (SZU) 'sertésnek, szarvasmarhának csűlke fölött, hátul
nött kettös fattyúkörme' jelentésű icskőrőm összetétel ics elötagjában is
(Mokány: NytudÉrt. 1(15. sz., 28). Az ecske elsődleges jelentése nyilván 'ló-

.nak a lábán hátullevö, a földet nem érö csökevényes kőrme" volt. Ez megfelel
a TESz.-ben a csűd CÍmszó alatt adott elsö jelentésnek.
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1. 1195 táján az alsó-ausztriai Heiligenkreuz ciszterci apátsága Do-
monkos bántól, kereszteshadjárati fogadalma alóli feloldásá.ért (felesége és
fia, Bors comes beleegyezésével) nyolc birtokot kap adományul, köztük
Répcekethelyt (ma: Mannersdorf Burgenlandban), ennek határában azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABaba-

duri hegyet, "in quo construi cenobium decrevi et in eo sepeliri" . A monostor
(cenobium) "in honore gloriose semper virginis Marie" fel is épül, körülötte
a falu, Borsmonostora (utóbb Borsmonostor, ma Klostermarienberg). Hei-
ligenkreuz falu neve - az ott folyó patakról - eredetileg Sattelbach volt;
az 1135-ben a franciaországi Morimond ciszterci apátságáből idetelepített
ciszterciek tiszteletére Ill. Lipót osztrák őrgróf, Ottó morimondi (utóbb
freisingi) apát atyja, 1136-ban változtatta meg: "in loco, qui actenus Satel-
bach dicebatur, nunc vero ob victoriosissimum nostre salutationis signum ad
Sanctam Crucem uocatur", Ez elég korai példa a hivatalos névváltoztatásra.

Az eset más szempontból is tanulságos. 1207. febr. 26-án Ill. Ince pápa
amonostornak ("abbati et monachis de Alto Monte sancte Marie Cisterei-
ensis") és felsorolt birtokainak a közelmúltban elszenvedett sérelmek miatt
védelmet biztosít: a ciszterciek kérésére kiadott pápai oklevél ("Cum a no-
bis petitur ...") Borsmonostort Sate/bach-nak nevezi. A ciszterciek tehát az
anyakolostor helyének eredetileg nevet adó patak nevét átvitték a bors-
monostori patakra. amelyet a fentemlített Répcekethely 1410. évi határ-
járása szerint magyarul Sarospatak-nak neveztek (mindezekre vö. Mollay:
ALingu. 1,74). Mind a heiligenkreuzi, mind a borsmonostori Satelbacli a
mai napig megvan (Gerabek, Karl: Die Gewásser des Burgenlandes. Ei-
senstadt, 1952,39; Kronsteiner, Otto: Wörterbuch der Gewassernamen von
Österreich. Wien, 1971,159), a Sárospatak viszont feledésbe merült. Ez elég
korai példa földrajzi név import jára és arra figyelmeztet, hogy még víznevek
esetében is, főleg a kisebb vizek esetében, nagy körültekintéssel kell eljárni a
nevek településtörténeti felhasználásában. A mi esetünkben a borsmonostori
német pataknévnek Moór Elemértől származó etimológiájavutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA« német "Sat-

te/ eines Berges" vagy szláv sedio?) legfeljebb a heiligenkreuzi pataknévre
vonatkoztatható, történettudományi szempontból a borsmonostori német
pataknév - Moőrral ellentétben - persze nem bizonyítja, nem bizonyít-
hatja, hogy akár Répcekethely, akár a Sattelbach környékének lakói ekkor
"kétségtelenül" (unzweifelhaft) németek voltak (Westungarn im Mittelal-
ter im Spiegei der Ortsnamen. Szeged, 1936, 167, 279). Függetlenül attól,
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hogy más forrásokból tudjuk: a heiligenkreuzi ciszterciek a XIII. században
valóban telepítettek birtokaikra német parasztokat.

2. A Sopronnal szomszédos, de a mai határ tulsó oldalán fekvő Ke-
lénpatak 1276-ban feltűnő németzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKlingenbach nevét Kranzmayer-Bürger
a kfn. klinge "Talschlucht; szurdok' szóból magyarázza (Burgenlándisches
Siedlungsnamenbuch. Eisenstadt, 1957). Aki Klingenbach határát csak va-
lamelyest is ismeri, rájöhet, hogy sem a helynév, sem az ott folyó Klin-
genbach patak neve ezen a helyen nem lehet autochton. Egész Ausztriá-
ban csak egyetlenegy Klingenbach van; Felső-Ausztriában, hegyes vidéken,
a Dunának Gro6e Rodl nevű, baloldali mellékfolyójába ömlik (Kronsteiner
i.m.): "entspringt in der Ortschaft Geng, Gemeine Eidenberg, Bezirk Ottens-
heim" . E települések 1343, 1154, ill. 1148 óta ismertek, környékükön 926-
955 m magas hegyek vannak (Schiffmann, Konrad: Historisches Ortsnamen-
Lexicon des Landes Oberösterreich. München und Berlin, 1935-1940). Erről
a vidékről költözhettek parasztok a XIII. század első évtizedeiben a Sopron
királyi vár közelében, 231 méterre a tengerszint felett fekvő birtokra, ame-
lyet ekkor magyarul még Ják-nak neveztek (első adat 115"3-001).1276-ig -
a magyarság itteni térvesztésével - ez a magyar helynév feledésbe merült,
de az eredeti Szent Jakab patrocinium a mai napig megmaradt (Geosits,
Stefan: 700 Jahre St. Jakobskirche und Pfarre Klingenbach, Wien, 1976).
A templom monografusa a német nevet illetően ugyan ezt állítja: "Für die
Überbrückung der die Namensgebung veranlassenden Wildwasserschlucht

vermachte Anna von Pottendorf, Witwe nach dem Grafen Paul von Forch-
tenstein, sechs Pfund Pfennig" (i.m. 12). Ez a másodkézből (Hartmuth,
Adolf: Orts- und Flurnamen im Bezirk Eisenstadt. Eisenstadt, 1937, 77)
származó állítás tévedés en alapul. A hivatkozott 1452. évi végrendeletben
ugyanis nincsen szó 'vadvíz-szurdok'-ról: Item zu ainer prukgen bey Chlin-
genpach zu machen schaf ich sechs phund phenig" (SoprOkl. 1/3: 395). Ke-
lénpatak német neve tehát a felső-ausztriai Klingenbach pataknévből ered,
ez viszont - Kranzmayer-Bürger helyes etimológiájának megfelelően -
valóban 'szurdokpatak'-ot jelent.

3. A nyugat-magyarországi (burgenlandi) német földrajzi nevekkel fog-
lalkozó kutatók minden német földrajzi nevet autochton névként kezelnek,
településtörténeti értékét is így értelmezik. Persze vannak autochton, ott, he-
lyi névadás útján keletkezett német nevek' is: ezek is, meg az importált német
nevek is német népiséget igazolnak: település történeti értékelésük azonban'
különbözik egymástól. Kétségtelenül autochton pl. Kismarton német Ei-

senstadt neve: független Kismarton minden magyar nevétől és Ausztriában
máshol nem fordul elő (csak Felső-Ausztriában ismert 1451-től egy Eisen-

dor!). A német név nem véletlenül fordul elő először 1373-ban. 1. Lajos



IMPORTÁLT FÖLDRAJZI NEVEK

magyar király ugyanis 1371. jún. 10-én engedélyezi a Kanizsaiaknak, hogy
Kismarton mezővárost falial vehessék kőrül: "decrevimus, utzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvilla seu op-
pidum Zabamortun vocatum in comitatu Supruniensi existens ... murorum
debeat ambitu communiri" (SoprVmOkl. 1,394). "Wir haben es also vermut-
lich mit einem sogenannten Wunschnamen zu tun" (Kranzmayer-Bürger
i.m. 55). Mennyire friss volt ez az "óhajnév", mutatja a városjog 1388. évi
megerősítése: "Statt zu den wenigen Mertesdorjj, anders genannt zu der
Eysenstatt" (Allgemeine Landestopogrphie des Burgenlandes. Eisenstadt,
1954-től, ll/l: 312). Az itt emlitett Wenig Mertesdorjj a magyar Kismarton
fordítása. Nem véletlen, hogya várossáemeléssel a falunév ment feledésbe,
a városi "óhajnév" pedig megmaradt. (Kismarton tehát a várossáemelés
előtt mezőváros, ill. falu volt: ennek ellenére az imént idézett topográfia
1963-ban még mindig állítja, hogy Ottó freisingi apát 1143-1146 kőzőtt írt
krónikájában az 1118. évi harcokkal kapcsolatban említett "castrum, quod
ferreum vocatur" nem Vasvárra. hanem Eisenstadt-ra vonatkozik, holott ezt
a kérdést a szakirodalom már régen eldöntötte; utoljára Érszegi Géza: Die
Wart zwischen 1116 und 1172. In: Triber, Ladislaus red.: Die Obere Wart.
Oberwart, 1977, 122-125).

Anémet nyelvtudományban elfogadott az a nézet, hogy személynév-
ből -ing képzővel a X. század után már nem alakultak helynevek. Felső-
Ausztriában pl. öt Ritzing nevű település van. Ezek legrégibb adatai 1025:
Rizinqun; 1218-1221: Rizing (Schiffmann i.m.]. Az első adat is igazolja,
hogyahelynév többes dativusi topográfiai elnevezéséből keletkezett ('Rizo
embereinél'), ebből alakult minden esetben az -ing képző (erre vö. Kluge-
Seebold: EtWb.). Eltekintve attól, hogy a birtok tulajdonosának ófelnémet
nevéből nem feltétlenül következik: alattvalói is németek; sőt, ebből még a
tulajdonos népiségére is csak fenntartással lehet következtetni: mégis ezek-
nek az ún. elsődleges (primér) -ing-neveknek kétségtelen településtörténeti
jelentőséget tulajdonítanak. A Sopron vármegyei Ritzing (1349: Ryczyng)
helynevet Moór is, Kranzmayer-Bürger is, Kiss Lajos (FNESz.4 Récény
alatt) is az ófn. Rizo ",Ritzb személynév származékának tartja: keletkezését
az első kettő a XI. századra (első felére!) teszi, sőt Moór szerint ezen a
helyen még ófn. kori németség bizonyítéka (í.m. 253). "Ritzing ist wegen
seiner Lage in einem verháltnismáííig spat eingedeutschten Bezirk bestimmt
kein echter deutscher Name auf -ing - hangzott a figyelmeztetés osztrák
részről (Steinhauser, Walter: Die Bedeutung der Ortsnamen in Niederdonau
II. Teil: Nordburgenland. St. Pölten, 1941,28). Steinhauser etimönként egy
kitalált, ószláv Riéinje 'Entendorf' helynévre gondolt, de egyikük sem gon-
dolt arra, hogya betelepült németség Felső-Ausztriából magával hozhatta
a Ritzing nevet. Mikor hozhatta magával, erre nézve a helynév nem szolgál
felvilágosítással.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4. Anyelvtudomány szavahihetőségévei való visszaélés példája az 1225-
től kezdve adatolható Sopron vármegyei Zsira németzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATening nevének a ma-
gyarázata. Moór Korabinszky János ismert lexikonából (1786), Lipszky Já-
nos helységnévtárából (1808) és az Osztrák-Magyar Monarchia 1880. évi ka-
tonai felmérése (Spezialkarte) alapján 1883-ban megjelent térképéről Idézi.
Ezt is elsődleges német ing-helynévnek tarja, mivel Felső-Ausztriában van
egy Tening helynév, amelyet 800-tóIvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(!) kezdve adatolhatunk (Teningon): ez
valóban elsődleges -ing-helynév, valóban egy ófn. Teno személynévből ma-
gyarázható. Moór szerint: "Aber auch der deutsche Name Tening, wie im
Deutschen das őstlich von Lutzmannsburg gelegene Zsíro hei6t, hat eine so
altertümliche Form, dass auch dieses Dorf in der ersten Hálfte des 11. Jh.-s
schon existiert haben muss" [i.m. 246). Moór annyira hisz ebben a közel
750 évvel ezelőtt visszakeltezett (!) helynévben, hogy két hely (Peresznye,
Doborján) német, ún. "másodlagos" -ing-nevének XIII. századi keletkezését
is e Tening név hatásának tulajdonítja: "Der Ausgangspunkt der Namen-
umformungen mag hier die Umgebung von Lutzmannsburg gewesen sein,
wo die Namensform Pressing, nach dem Muster des benachbarten Tening
gebildet, schon in die erste Hálfte des 13. Jh.-s zurückgeht und auch die
Namensform Reiding hier nicht jünger sein wird" (Lm. 225.). Nem tudjuk,
hogy Korabinszky honnan vette ezt a csak három térképésznél "élő" Tening
nevet: Nyugat-Magyarországon mindenesetre egyetlen "elsődleges" német
-ing-helynév nincsen.

4. Vegyes népiségü terület főldrajzi neveinek vizsgálafánál és település-
történeti értékelésénél autochton és importált nevek nek itt előadott meg-
különböztetése nem új dolog. Alsó-Ausztria "elsődleges" -ing-helyneveivel
kapcsolatban a Niederösterreichisches Institut fiir Landeskunde 1984. júl. 2-
4-i szimpozionján Peter Ernst előadásában többek kőzőtt elhangzott: "Da
das heutige Niederösterreich nach den Awarenkriegen von Kolonisatoren aus
dem Altsiedelland Bayern und aus Oberösterreich besiedelt wurde, mu6 mit
dem Vorhandensein von Namenübertragungen gerechnet werden" (vö. Feigl,
Helmuth red.: Siedlungsnamen und Siedlungsformen als Quelle zur Besied-
lungsgeschichte Niederösterreichs. Wien, 1986). Ehhez csak annyit teszünk
hozzá, hogy pl. az Észak-Amerikai Egyesült Államokba bevándorolt euró-
paiak, kőztűk a magyarok is, földrajzi neveket is vittek új hazájukba.
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Ady Endre ismert verse, A ló kérdez 1913-ban jelent meg:

Lovamra patkót senki sem veret,
Be szerencse, hogy senki sem szeret:
Kocogok, lógok követlen uton
S hogy merre megyek, nem nagyon tudom.

S a rossz uton, mert minden ellovan,

Felüti néha fejét a lovam
És megkérdi, míg szép feje kigyúl:
Hát mi lesz ebből, tekintetes úr?

A versbeli ellovan szó jelentése és hangulata a dolgok gyors elmúlását
fejezi ki, amelyet az adott helyzetben a lovas (a kőltő), az ember befolyásolni
sem tud.

Az ellovan-t Kovalovszky Miklós a kőltő néhány "szabálytalan", de
sajátosan adys alkotású igealakja között sorolja fől: ,,'csörtess új erőt a
vérbe', 'én ki holtáig borzonja a mindent', 'temeszteni is tudsz és tudsz
támasztani' (az ellentét re épülő analógiás képzés), 'minden ellovan' (sokat
idézett példa, kifejező hangzású szó, bizonyára a lovam rím sugallta merész
ötlet), 'aggoskodott miattunk', 'humusszá iszapodjunk össze', 'kijóskodott a
szemeiből', vénhedők, 'búsladt vágyam', riongva, leseng" (MNy. 73: 264).

Az ellovan szónak én még a következő hosszabb-rövidebb kornmentár-
jait ismerem. Zolnai Béla (NyK. 50: 496-7) Ady egy grammatikai újítása-
ként a szokatlan képzöknek [képzéseknek - M. F.] a szavak értelmét fokozó
használatával kapcsolatban említi: "ilyen bizarr új kombináció az ellevan is,
amely az 'elillan', 'ellovagol', 'el-tova-tűn' szavakra emlékeztet".

Földessy Gyula szerint "Ellovan: Ady-szó, erőltetett, szabályellenes szó-
képzés (poeta est super grammaticam), de színes és kifejező, jelentése: el-
múlik, végre kerül, véget ér" (Ady minden titkai. 1. kiad. Bp. 1949. 168;
2. kiad. Bp. 1962. 195).

Szabédi László (Nyelv és irodalom. Bukarest, 1956. 41-5, ue.: Igazság
1955. VI. 4.) Egy Ady-alkotta szóról címmel külön cikket szentel az el-

lovan vizsgálatának. pontosabban egy cikkének második felét, az elsőben
ugyanis általában ír Ady sajátos szóalkotásairól.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÖ úgy gondolja, az ello-

van szó nem önmagáért jött létre, hanem a vers lóg igéjét magyarázza (vö.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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"Kocogok,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlógok követlen uton"). "Már a közvetlen szövegösszefüggésböl is
nyilvánvaló, hogy lóg igénket Ady a ló fönév -g képzős származékának tartja
s Így is akarja értetni. A szó hangtani fejlödését nyilván úgy képzeli, hogy
a mai lóg egy eredetibb lovog-ból rántódott össze. A szóbanforgó szót te-
hát Ady ebben az értelemben kivánta olvastatni: Kocogok, lovogok követlen
uton ... " (i. m. 44). A lovan szót tehát Ady feltünö helyen és rímhívőként

azért helyezte el, hogy kulcsot adjon a szöveg megértéséhez. A lóg : lovan
igepárhoz a -g és -n képzös igepárok szolgáltatták a mintát: piheg: pihen,
zuhog: zuhan, suhog: suhan, pontosabban pedig a zúg : zuhan, A lovan ige
"alkalmas az eltévedt lovas (Ady egyik kedvelt szimbóluma!) világképének
megrajzolására. Az eltévedt lovas lovog, .lóg a ló hátán, az öt környezö vi-
lág pedig szintén a lóhoz viszonyítva mozog. nem elsuhan, hanem elIovan"
(i. m. 44-5, az idézet: 45).

Bodáné Porkoláb Judit Egy Ady szimbólum vizsgálata című érteke-
zésében (Bp. ELTE, 1982. Soksz. Nyelvtudományi Dolgozatok 35. sz.) -
amely a költö verseiben a "ló" jelképet tüzetesen tárgyalja - szintén kitér
az ellonan szóra: "A régi magyar nyelvre emlékeztet A ló kérdez-ből az ello-
van szó. Ady alkotta. Nyelvi telitalálat. Archaizálja a hangulatot. Az egész
ciklusban bújkáló félelem egyéni oka: minden elmúlik! Társadalmi oka: a
haza pusztulása. (A lovan "an" mozzanatos képzöje a pillanatnyi cselekvést
sugallja - de benne vibrál a mozzanatosság, az egyszeriség, a vissza nem
térés. Az el- igekötö a befejezettséget aláhúzza. A tö a "ló" fönév bizonyos
adys származéka.) (i. m. 98).

Anélkül, hogy az egész verset elemezném - erre az Ady-irodalom több-
ször kitért - az alábbiakban magam is azt vizsgálom, mi okozza, okozhatja
a versbeli ellovan szó stilisztikai hatását.

A szónak szerintem nincs archaizáló hangulata. -an/-en képzös szavaink
a mai magyarban is nagy számban vannak, s a képző korábban is leggyako-
ribb előfordulásában, onomatopoetikus pillanatnyi cselekvést kifejezö moz-
zanatos igék képzésében ma is eleven (MMNyR. 1: 352; D. Bartha, Szóképz.
35). A szóalkotás itt föleg azért különös (de nem tünik eröltetettnek), mert
a mozzanatos -an/-en képző a régi és a mai nyelvben mindig igékhez szokott
járulni: aktív igei tövekhez vagy -RQPONMLKJIHGFEDCBA( -O morfémával) indulatszóként is hasz-
nálatos - fiktív [passzív] igetövekhez: bukk-an (bukik), csussz-an (csúszik),
fog-an; csatt-an (vö. csattog), csill-an (vö. csillog, csillámlik), csörr-en (vö.
csörög), dörren (vö. dörög, dördül), hars-an (vö. harsog, harsány), kocc-an
(vö. kocog, koccint),lebb-en (vö. lebeg), loccs-an (vö. locsog), patt-an (vö.
pattog, pattint), suh-an (vö. suhog, suhint) stb. Ady azonban fönévhez teszi,
és a ló szó lov- tövéböl (vö. lov-on, lov-unk) a ló tovahaladását ; metaforiku-
san a dolgok elmúlását jelentö igét képez, a lov- szótöt, mintegy igésíti. Mi-
vel pedig az -an/-en általában hangutánzó-hangfestö igéket képez, a lovanUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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automatikusan részben a hangfestő igék kőzé sorolódik, s ezáltal is sajátos
hangulati többletet nyer. A szónak erős a zeneisége is, csupa zöngés hangból
áll: magánhangzókból és zöngés mássalhangzókból.

Az -an/-en képzős onomatopoetikus szavakban a képző előtt "a magán-
hangzó után álló tőbeli rövid mássalhangzó rendszerint megkettőződik, s ez .
nem kis mértékben hozzájárul a mozzanatosság kifejezéséhez" (MMNyR. 1:
352). S nyilván az is, hogy e szavakban a beszélőszervek hirtelen felpatta-
násával képződő zárhangok (p, t,RQPONMLKJIHGFEDCBAk , b , d ) , valamint zár-rés hangok (c, cs)
dominálnak. A lovan-ban azonban nem történik meg a mássalhangzó-nyúlás,
szárhangok és affrikáták sincsenek benne. A szó így jobban elbírja a befe-
jezettséget jelölő el igekötőt, s mivel a szótő folytán az ige jelentésének a ló
mozgásával való kapcsolata különben is bizonyos folyamatosságot feltételez,
az ellovan nem annyira pillanatnyi cselekvést, a dolgok pillanatnyi elmúlá-
sát, hanem azok gyors tovatünését fejezi ki. Az -an/-en képzős igék közül
az elsuhan áll hozzá közel, amely közönséges is ebben az igekötős formában.
Az ellovan stilisztikai hatásaba tehát az a feszültség is belejátszik, amely
az egyfajta folyamatos cselekvést indukáló tő, a mozzanatosságot kifejező
képző és a befejezettséget erősítő igekötő találkozásából származik.

Mindez a kőltői intuiciónak valóban kivételes példája.
Szabédi jól érzékeli az ellovan hangulatát, de a szónak a lóg ige "ma-

gyarázataként" való felfogása, a lóg származtatásának az ötlete hibás. A lóg
nem a ló képzett alakja, nem egy föltett lovog-ból rántódott össze. Eredeti-
leg a lógó(s)1óra, a kocsihoz vagy a befogott lovak mellé kötött, de általában
nem húzó lóra vonatkozik, a versben 'lógós lóként üget', illetve 'komolyabb
munkavégzés, szabályozottság nélkül üget, halad' jelentésü, s jól festi, amint
a ló és lovasa határozott irányítás és cél nélkül kocog tova (1. A. Molnár:
Nyr. 103: 86). Hasonló hangulatot idéz Adynak A menekiilő lovas című verseWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IS:

... Adjad, pocsék élet,
hogy ne legyek dőre,
Kocogjon a lovam
Boros, csárdás uton
Vidáman előre ....

Arató Károly költeménye, a Szárnyasló - Parafrázis "A ló kérdez" című

Ady-versre ugyancsak használja az ellovan szót:

... Miért kátyús az út?! S mitől, hogyellovan
bizalom, szerelem, barátság?! ... (Jelenkor 1977/11: 1039)

459



460zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ADALÉKOK A MAGYAR
ELDÖNTENDŐ KÉRDŐ MONDAT

INTONÁCIÓJÁHOZ

MOLNÁR ILDIKÓ

1. A magyar kérdőszó nélküli eldőntendő kérdés jellegzetes dallamfor-
mája (az utolsó előt ti szótagon emelkedés, az utolsó szótagon esés) meg-
ismétlődhet a kérdő mondatban. Ezt az élőbeszédre jellemző sajátosságot
már Csüry Bálint is megfigyelte a Szamosháton. Három típusát jegyezte fel
a kétcsúcsú hanglejtésnek:
a) Az egyszerű mondat egy része a mondat végén áll mint toldódás.
b) Az összetett mondat mindkét tagja eldöntendő kérdés.
c) Az összetett mondat főmondat a hangsúlyos eldöntendő kérdés, és a

mondat végén áll mint toldódás. (Csűry Bálint, A szamosháti nyelvjárás
hanglejtésformái. MNyTK 22. sz. 1925.)
Fónagy-Magdics könyvében is találunk példákat a kétcsúcsú (a szer-

zők kétpúpúnak nevezik) hanglejtésre. A szerzők szerint a kérdő dallam
felbukkanhat már az előkészítő részben, és - gyakran kisebb hangközzel-
sejteti a mondat végén megjelenő lejtésformát. A kérdő dallam ismétlődése
fokozza a mondat feszültségét. A szenvedélyes érvelést kíséri, vagy a tépelő-

dést fejezi ki. Visszaadható kétcsúcsú dallamformával az erős meglepetés, a
hitetlenség, a bizonytalanság, a gúny, a méltatlankodás, az elgondolkodás,
a töprengés, az emlékezetben való kutatás. Érzékeltethet mélyebb hangfek-
vésben szomorú legyintést. Kétcsúcsú a dallama a latolgató kérdésnek is.
(Fónagy Iván - Magdics Klára: A magyar beszéd dallama. Budapest, 1967.
52-3).

Boros Rezső is közölt a Nyr-ben ismételt kérdő dallammal elhangzott
mondatot a 70-es évek pesti nyelvéből. (Boros Rezső: Beszéddallamok. Nyr.
99: 41-6.)

2. A mai magyar beszélt nyelvet a kétcsúcsú kérdő hanglejtésforma
terjedése jellemzi. Különösen gyakran hallható ez a dallamforma a rádió
és a tévé riport jaiban, beszélgetéseiben. 200 - élőbeszédből feljegyzett -
kétcsúcsú (töb bcsúcsú) hanglejtéssel elhangzott mondatot vizsgál tam meg,
megkíséreltem ezeket a mondatokat rendszerezni és összevetni a korábban
más szerzők által feljegyzett mondatokkal. Az elemzésre kiválasztott példák
nem voltak emocionális jellegű mondatok. ,

Gyakori a kétcsúcsú kérdő dallam az egyszerű eldöntendő kérdő mon-
datban: "VoltzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvetélytársad a tévében ?"
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Napjainkban felgyorsult az információ cseréje. A riporter rövid idő alatt
minél több információt szeretne kapni: "Te ilyen mama kedvencezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvoltál min-
dig?"

Más példák azt mutatják, hogy az élőbeszéd jellegzetessége a jobbra bő-
vítés, a hozzátoldó szerkesztés. A riporter gondolkodva kérdez. Hezitációs
szünet helyett apránként adagólja a kérdést, úgy ahogy eszébe jut: "Nem
is akarod magadat megmutatni valakinek, teljesen?" Miért éppen ez a hét
zeneműve? Hogy kicsit ismertté legyen erről az oldalról is?" Ezekben a mon-
datokban a hangsúlyos rész (Csüry szavaival a toldódás) a mondat végén-
áll.

Előfordul olyan mondat is, amelyben az elöl álló hangsúlyos résznek
kíván még nagyobb nyomatékot adni a beszélő a már ott megjelenő kérdő
dallammal: "Nem szeretnéd leszoktatni?" "Fontos neked a népszerűség?"

A fenti okok, indítékok erősíthetik is egymást: "Maga részt vett ebben
az égetésben ?"

Összetett mondatokban még gyakrabban tűnik fel ez a dallamforma.
Nemcsak a Csűry által feljegyzett típusban (a főmondat hangsúlyos kérdés
és a mondat végén áll) hangzik el gyakran, hanem egyéb mondattípusokban
is.

Ha az első tagmondat a főmondat, a hátul álló mellékmondatban is
megismételheti a jellegzetes dallamformát a beszélő: "Hazamegy ma is, ha
valami baja van?"

Különösen gyakran kétpúpú a kérdő mondat akkor, amikor a hátul álló
alárendelt tagmondat hosszú: "A kerületi ingatlankezelésen múlik, hogy egy
kerületben mennyi emeletráépítés van?" "Nem fordulhat elő, hogya főlszab-
dalt, fölbontott vasúti- sinekből vasutat építettek valahol?" (16, illetve 24
szót agból áll az alárendelt tagmondat.) llyenkor úgy véli a beszélő, hogy túl
sok idő telt már el a kérdő dallam elhangzása óta, ajánlatos megismételni.

Megjelenhet a kérdő dallam kétszer akkor is, ha közbevetés választja el
a főmondat ot és a mellékmondatot: "Boldogabb lennél - szerinted - ha
zongoraművész lennél?"

Hasonlóan viselkedik a mondat, ha a főmondat után megszólítás áll:
"Jól értem Gábor,. hogy megismerhetetlenek vagyunk egymás számára?"

Gyakori a kétszer jelentkező kérdő dallam az enyhe felszólításban:
"Hallgassák csak Kulcsár Istvánt! Előfordul akkor is, ha összetett mondat
főmondat a az enyhe felszólítás: "Nézd meg csak, hogy ez mennyi volt?"

Néha háromszor is megjelenik a kérdő dallam. Az ilyen mondatok álta-
lában összetettek, hátul álló, hangsúlyos toldódással fogalmazott alárendelt
tagmondattal: "Rögtön érezted, hogy te vagy a király a ligetben is?"UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Bár jól megfigyelhető az egy mondaton belül ismétlődő kérdő dallamú
.modatok terjedése, e dallamforma mégsem tekinthető a mai magyar be-
szélt nyelv általános, társadalmi érvényű jelenségének. Vannak beszélők,
akik szinte mindig kétcsúcsú (tőbbcsúcsú) mondattal kérdeznek, mások be-
szédében viszont egyáltalán nem hallható ez a lejtésforma.

3. Annak a megállapításához, hogy milyen típusú mondatok, milyen
kőzléstartalmak esetében társadalmi érvényű ez a dallamforma és milyen
típusú mondatok, milyen kőzléstartalmak esetében egyéni sajátosság, eset-
leg modorosság, tőbbféle vizsgálat' szűkséges. A megkőzelítés egyik módja
a számítógépes szintetizálás, Mivel az élőbeszédből rőgzített szöveganyag
pontos műszeres vizsgálatra nem alkalmas, csak az időtartamok voltak pon-
tosan mérhetők, mesterségesen konstruáltunk átlagos - magyar kérdőszó
nélküli eldöntendő kérdésre jellemző - frekvenciaértékek alapján egy egy-
szerű kétcsúcsú kérdő dallamot. Az akusztikai paraméterek megválasztásá-
ban elsősorban Bolla Kálmán mérései adtak támpontot. (Bolla Kálmán: A
fonetikus írás problémái. In.: Fejezetek a magyar leíró hangtanból. Szerk.:
Bolla Kálmán. Budapest, 1982. 25-52.)

A számítógépes szintetizálással előállított dallam (1. példa) két kérdő
csúcsánakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFo-ja 300 és 280 Hz. A 2. példában mindkét csúcs alapfrekven-
ciáját megemeltűk 50 Hz-cel, így az első csúcs 350 Hz, a második csúcs
330 Hz lett. A 3. példában az 1. (az eredeti) mintához viszonyítva 50 Hz-cel
esőkkentettük a két csúcs Fo-ját. Az első csúcsé 250 Hz, a másodiké 230 Hz
lett. A 4. példában az első csúcs Fo-ját esőkkentettük 50 Hz-cel, a máso-
dik csúcs alapfrekvenciája maradt 280 Hz. Ebben a példában tehát az első
csúcs 30 Hz-cel kisebb lett, mint a második csúcs. Az 5. példában az első
csúcs Fo-ja maradt 300 Hz, a második csúcs alapfrekvenciáját csőkkentettűk

50 Hz-cel. Így a két csúcs között 70 Hz lett a különbség. Az időtartamviszo-
nyok a frekvenciaértékek megváltoztatása közben változatlanok maradtak.
A felvételek az ELTE Fonetikai Tanszékén készültek Radványi Péter kőzre-
működésével.

A számítógépes szintetizálással előállított dallammintákat 30 egyetemi
hallgatónak játszottam le. A kísérlettel a következő kérdésekre kerestem a
választ:
a) Hogyan appercipiálják a kísérleti személyek a dallamforma változásait,

a hangfekvést, a hangterjedelmet és a hangközöket?
b) Milyen a dallamforma és a behelyettesített tartalom kapcsolata, a pro-

dukció és a percepció viszony? .
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A kísérleti személyek feladata az volt, hogy a hallott dallamokat az előre
elkészített, három hangfekvést jelző vonalrendszerben ábrázolják a tesztla-
pon, helyettesítsenek be az adott hanglejtésformának megfelelő nyelvi tar-
talmat, és állapítsák meg, hogy milyen kőzléstartalma lehet a hallott dal-
lamnak.

Az 1. példában a két kérdő dallamcsúcs akusztikai paraméterei a kő-
vétkezők: az első csúcsot 160 msec alatt 104 Hz emelkedés és 220 msec alatt
136Hz esés jellemzi, a második csúcs jellemzői: 190 msec alatt 80 Hz emelke-
dés és 250 msec alatt 160 Hz esés. A 2. példában a csúcsok nagyobbak, mint
az 1. mintában, a 3. példában pedig kisebbek, mint az eredeti mintában.
A csúcsok jellemzői: 54 Hz emelkedés, 86 Hz esés, illetve 30 Hz emelkedés,
110 Hz esés. A 4. mintában az első csúcs megegyezett a 3. példa első csú-
csával, a 2. csúcs megyegyezett az 1. (eredeti) példa 2. csúcsával, a második
csúcs azonos volt a 3. példa második csúcsával.

A hangmenetek ábrázolása nagyon jónak mondható. Mind a 30 teszt-
lapon értékelhető rajzok voltak. A két dallamcsúcsot mind az 5 példában
27 hallgató (90%) vette észre. Mivel egy tesztlapon 5 dallamvonalat raj-
zoltak a kísérleti személyek, összesen 150 dallamrajzot értékelhettem. 138
ábrázolás (92%) volt megközelítőleg helyes. (Két diáknak mind az 5 ábrázo-
lása rossz volt, 1 kísérleti személy 2 helyen nem érzékelt két hanglejtéscsú-
csot.) A csúcsfrekvenciák különbségeinek érzékelése már kevésbé jól sikerült.
Az 1. és a 4. dallamminta ábrázolása bizonyult egyszerűbb feladatnak. Az
1. mondat hanglejtését 22 hallgató (73%) ábrázolta megközelítőleg jól, a 2.
és 3. dallamot 15-15 diák (50-50%), a 4. példát 20 meghallgató (67%), az
5. mintát 16 (53%). Mivel három tesztlapon csak a dallamgörbéket jelölték
a diákok, további értékelésre csak 27 tesztlap volt alkalmas.

Az 1. mintát 19 hallgató (70%) vélte kérdésnek, 8 kísérleti személy
(30%) tartotta egyéb (kijelentő, felkiáltó, óhajtó) mondatnak.

Ugyancsak 19 személy (70%) minősítette kérdésnek a 2. dallamot.
A 3. mintát csak 6 meghallgató (22%) tartotta kérdésnek. 17 diák (63%)

minősítette kijelentésnek, 1-1 kísérleti személy vélte felkiáltásnak, felszólí-
tásnak, siránkozásnak és meditálásnak.

A 4. példát - akárcsak az első két mintát - 19 diák (70%) tartotta
kérdésnek.

Az 5. dallamot 16 kísérleti személy (59%) minősítette kérdő dallamnak,
11 diák (41%) vélte kijelentő, felszólító, illetve óhajtó mondatnak.

Azokban a példákban, amelyekben mindkét vagy az egyik frekvencia-
csúcs viszonylagosan nagy volt, sok kísérleti alany vélt hallani, még a hang-
szín és dinamika nélküli dallamminták esetében is, erős emóciót, izgalmiUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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állapotot. Ez derül ki a behelyettesített nyelvi tartalmakból és a kérés nél-
kül adott minősítésekből. Főként a 2. dallammintából véltek kihallani a ki-
sérleti személyek erős emocionális tőltést: feszültséget, ingerültséget, tiirel-
metlenséget, kétségbeesést, csodálkozást. A vizsgálat ban résztvevők 59%-a
minősítette a példát emocionálisnak. Az 1. hanglejtésmintát a diákok 33%-
a tartotta türelmetlennek, ingerült nek. Más érzelmeket keltett a 4. dallam.
A kísérleti személyek 30%-a minősítette kárörvendőnek, felelősségre vonó-
nak, elkeseredettnek. Az 5. példából a diákok 7%-a vélt kihallani érzelmi
többletet. A 3. dallamminta meghallgatásakor senki sem jelzett emocionális
töltést.

4. A kísérlet azt mutatja, hogy a vizsgálati személyek akkor minősítik
kérdőnek a kétcsúcsú dallamformát, ha a dallamcsúcsok frekvenciaértékei
300 Hz kőrűl vannak, függetlenül attól, hogy az első vagy a második frekven-
ciacsúcs magasabb-e 30 Hz-cel. Azonos mértékben (70%) tartják a diákok
kérdésnek az első, a második és a negyedik példát. Ha kisebbek a dallam-
csúcsokzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFo értékei, már kevesebben (59%) érzik a mondatot kérdésnek, ha
még kisebbek a csúcsok Fo értékei, még kevesebben (22%) tartják kérdőnek
a dallammintát.

Ha magasabbak a frekvenciacsúcs-értékek, több diák véli úgy, hogy ér-
zelmi többlete van a mondatnak. Különösen azoknak a dallammintáknak
tulajdonítottak sokan emóciót, amelyekben a második dallamcsúcs Fo-ja
viszonylag magas. Összevágnak ezek a megfigyelések Gósy Mária vizsgá-
lati eredményeivel: a magas frekvenciájú, valamint a meredeken szökő és
meredek esésű dallamcsúccsal rendelkező hanglejtésformák a percepcióban
expresszív benyomást keltenek. (Gósy Mária: Akusztikai paraméterek és
nyelvi funkció a beszéddallam és a nyomaték percepciójában. MFF 4. 1979.
119-34.)
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4. példa
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MURAVIDÉKI ÉLŐ NYELVI ADATOK

A MAGYAR NYELVJÁRÁSOK ATLASZA
KÓTI ANYAGÁNAK TÜKRÉBEN

MOLNÁR ZOLTÁN MIKLÓS

1. Benkő Loránd az első dialektológiai szimpozionon, 1981-ben Szom-

hathelyen a nyelvjárási monográfiák elvi és módszertani kérdéseiről tartott
bevezető előadást (DialSzimp. 1, 9-27). A másodikon, 1987-ben ugyancsak
Szombathelyen az élő nyelv területiségévei és szociolingvlsztikájával foglal-
kozott nyitó előadásában (DialSzimp. II, nyomdában; vö. Kiss Jenő: Nyr.
eXI, 379-80; Molnár Z. M.: MNy. LXXXIV, 368-9). A tőle megszokott, tár-

gyilagos hangon fejtette ki gondolatait többek között a nyelvjárási alapréteg
kutatásáról, a változásvizsgálatról, a területi, az összehasonlító-viszonyító
elj árásokról , a MNyA. nyomán készült feldolgozásokról (olyan számottevő
kiadványról, közleményről, mint Imre Samu, MMNyjR.; uő, NyjSzókészle-
tünk; Szabó Géza: MNy. LXIV, 344-8; Szabó József, MagyJugNyjszigetek;
stb.). Szenvedélyes hangon szólt azonban - érthető módon - a MNyA.-ról
mint a fentiek ellenére is még kiaknázatlannak mondható, továbbra is fel-
használható, szinte felbecsülhetetlen értékről. Hasonlóképpen nyilatkozott a
MNyA. számos vizsgálati eshetőségéről maga Imre Samu is (Kiss J.-Szűts

L. szerk.: MNyRétegz. 1, 67,68).
Az utóbbi időben lehetőségem nyílt arra, hogy élő nyelvi anyaggyűjtést

végezzek a muravidéki (jugoszláviai) magyarság körében. Egyúttal meg is
próbáltam a fokozatosan bővülő anyagnak egyelőre az első részletét valla-
tóra fogni nyelvföldrajzi. majd pedig az eredet szerinti rétegzett ség szem-
pontjaból (Társadalmi és területi változatok a magyarban című tudományos

konferencia, Budapest, 1990. szeptember 28; Tudományos tanácskozás Má-
tyás király halálának 500. évfordulója alkalmából, Maribor, 1990. november
9). Mivel a MNyA.-nak a muravidéki régióból is van egy kutatópontja, cél-
szerűnek látszik most az általam gyűjtött anyagot a MNyA.-éval összevetni.

Gyűjtőmunkámat a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főis-
kola Magyar Nyelvészeti Tanszékén Szabó Géza által összeállított általános

szókészleti kérdőfüzet alapján, valamint a Maribori Pedagógiai Kar Ma-
gyar Nyelv és Irodalom Intézete vezetőjének, Varga Józsefnek támogatásá-
val végeztem. A kérdőfüzetnek azt az 1-111. tételét használtam fel, amely
egybeesik a MNyA. megfelelő részével. Mivel a kérdőív 1-100. címszava már

. korábban napvilágot látott szélesebb körben (Szabó Géza: MNy. LXXXIII,

519-20), itt csak a MNyA.-beli sorszámmal való megfeleltetésüket, illetőleg
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az előbbi helyről hiányzó részt (101-111.) teszem közzé: 1.-1.,2.-14.,3.-17.,
4-27.,5-28.,6-49.,7.-54.,8.-56.,9.-57.,10.-64., 11.-77., 12.-100., 13.-109.,
14.-121.,15.-137.,16.-204.,17.-208.,18.-209., 19.-212.,20.-215.,21.-216.,
22.-217., 23.-220., 24.-222., 25.-228., 26.-233., 27.-235., 28.-240., 29.-246.,
30.-247.,31.-260.,32.-270.,33.-272.,34.-294., 35.-314., 36.-315.,37.-318.,
38.-345.,39.-349.,40.-363.,41.-364.,42.-374., 43.-376., 44.-377., 45.-381.,
46.-383.,47.-387.,48.-401.,49.-404.,50.-406., 51.-412., 52.-413., 53.-425.,
54.-458.,55.-460.,56.-461.,57.-467.,58.-478., 59.-479., 60.-484., 61.-485.,
62.-487.,63.-490.,64.-494.,65.-497.,66.-502., 67.-521., 68.-522., 69.-523.,
70.-524., 71.-526., 72.-527., 73.-528., 74.-529., 75.-531., 76.-532., 77.-533.,
78.-534., 79.-535., 80.-536., 81.-537., 82.-539., 83.-540., 84.-542., 85.-545.,
86.-548.,87.-550.,88.-551.,89.-553.,90.-556., 91.-557., 92.-560., 93.-561.,
94.-562., 95.-563., 96.-565., 97.-642., 98.-643., 99.-645., 100.-647., 101.-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

603. kavics, 102.-620. menyét, 103.-622. sündisznó, 104.-624. jeketevarjú,
105.-641. légy, 106.-648. bodobács, 107.-690. hosszú, 108.-693. hűvös 109-
693. átv. hűvös, 110.-723. bolond, 111.-737. itthon (vő. még Szabó Géza:
Vasi Szle XXXIV, 120-4; Molnár Z.: Naptár 1990. Muraszombat, 72-87).

A magnetofonnal gyűjtött anyag feldolgozásának jelenlegi, kezdeti sza-
kaszában az alábbiak kutatópontjaim: 1. Dobronak (Dobrovnik), II. Hídvég
(Most je), Ill. Hosszúfalu (Dolga Vas), IV. Felsőlakos (Gornji Lakos), V.
Csente (Centíba), VI. Völgyifalu (Dolina). (Jellemző vonásaikat 1. Verseghi
György fel. szerk.: Magyarok és szlovének 1, 53 kk.) Adatközlőírn pedig - e
falvak szülöttjeként és most is lakójaként - egyelőre egy-egy magyar anya-
nyelvü, I-IV. évfolyamos mari bori egyetemi hallgató. A tőlük 1989-ben nyert
szókészleti anyag fontosabb mutatói a következők:

Lexémaszám (A): 146 138 140 144 157 128
Lexémaelőfordulás (B): 149 148 149 151 166 134

142,16
149,50

1. II. Ill. IV. V. VI. I-VI. átlag

A MNyA. muravidéki kutatópontja Kót (Kot). Anyagát 1962-ben gyűj-
tötte Benkő Loránd és Lőrineze Lajos (Deme L.-Imre S. szerk.:MNyAElm-
Módsz. 300). A szóban forgó 111 fogalomtérképlapjáról kijegyzett adatokat
így jellemezhetjük összesítve:
Kót (VII.) A: 123 B: 124

2. A két korpuszt, amelynek gyűjtési időpont ja között majdnem har-
minc évakülönbség, az teszi összevet hetövé , hogy azonos régióból ered
mindegyik (vö. Szabó Géza: MNy. LXXXIII, 519). A hét kutatópont egy alig
tíz kilométer sugarú körben helyezkedik el. Így a MNyA.-szakirodalomból
ismert "területi elv" is (Deme-Imre i. m. 219; Imre: NyjSzókészletünk, 22-3)
vonatkoztatható rájuk. Ha tehát az I-VI. kutatóponthoz akár külön, akárUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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átlagot nézve viszonyít juk Kót összesített adatait, egyaránt azt látjuk, hogy
a későbbi keltezésű számok a nagyobbak. Óvatosan kell értékelnünk azonban
ezt az egyébként nem nagy eltérést, hiszen míg az időben korábbi szókész-
leti adatok különféle korosztályok válaszainak közös elemei ként szerepelnek
(Deme-ImrevutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi. m. 309), addig az újabb keletűek jobbára huszonévesektől
származnak. Arra vonatkozóan persze, hogy a nyelvjárási-köznyelvi elemek
együttélése az egyéni szókincset gazdagíthatják, fóltételezést mégiscsak meg-
enged a csekélyke különbség.

2.1 Éppen ezért következő lépésként aszerint hasonlítjuk össze a korpu-
. szokat, hogy milyen bennük a nyelvjárási és a köznyelvi adatok aránya! A
minősítésben főként az ÉKSz.-re támaszkodtam. Takarékoskodva a hellyel
eltekint ek attól, hogy az I-VI. kutópont jellemzőit egyenként is közöljem
a továbbiakban, egyszerű összesítés után nyert átlaguk mellé viszont fől-
veszem együttesen, egészként kezelt anyaguknak (összesen 277 lexéma 897
előfordulásának) mutatóit is:

I-VI. I-VI. VII.
átlag közös

A-nyelvjárási: 46,83 (32,94%) 113 (40,79%) 58 (47,15%)
B-köznyelvi: 95,33 (67,05%) 164 (59,20%) 65 (52,84%)
B-nyelvjárási: 113,50 (75,91%) 681 (75,91%) 106 (85,48%)
B--köznyelvi: 36,00 (24,08%) 216 (24,08%) 18 (14,51%)

A pár évtizeddel ezelőtti kóti és a mai muravidéki lexémaátlag között
14,21%-os köznyelvesedés mutatkozik (A: VIT.---+ I-VI. átlag). Ez a lexéma-
előfordulások esetében (B: VII.---+ I-VI. átlag vagy közös) csupán 9,57%-
os mértékű, nyilvánvalóan az alaki tájszavak jelentkezése miatt. Feltűnő,
hogy még kisebb (6,36%-os) ez a mozgás abban az esetben, amikor a ké-
sőbbi muravidéki lexémáknak az egészét viszonyít juk a korábbi kótiakhoz
(A: VII.---+ I-VI. kőzős}. Ha mértéktartásra int is ez az utóbbi összevetés,
arra talán feljogosít, hogy a nyelvi szintnek csekélyebb, a nyelvhasználatnak
viszonylag élénkebb változását is tükröződni lássuk benne.

2.2. Újabb lépésként az egyes tájszófajták viselkedésére figyeltem oda.
Mivel az alaki változatokra is tekintettel akarok lenni, ezúttal csak a lexé-
maelőfordulások (B) tanulságait jelzem:

B I-VI.
átlag

I-VI.
közös

VIT.

Nyelvjárási-alaki :
-jelentésbeli:

-valódi:

66,66 (58,73%)
19,00 (16,74%)
27,83 (24,51%)

400 (58,73%) 48 (45,28%)
114 (16,74%) 20 (18,86%)
167 (24,52%) 38 (35,84%)
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E szerint a táblázat szerint jócskán (11,32-11,33%-ban) csökkent a va-
lódi tájszavak szerepe, némileg (2,12%-ban) a jelentésbelieké, az alakiak
viszont 13,45%-kal nagyobb arányban fordulnak elő az 1989-es anyagban
az 1962. évihez képest (B: VII.----4 I-VI. átlag vagy közös). Bár e téren is
szűkségelt et nek a még kiterjedtebb vizsgálat ok (főleg a jelentésbeli tájsza-
vak működését illetően remélhetjük újabb és újabb összefüggések feltárását;
vö. pl. Bokor József: MNy. LXXXII, 474; Guttmann Mikós: MNyRétegz. 1,
401; Molnár Z. M.: HungNapok. Szh., 162), bizonyára mégsem tévedünk,
hogyha a valódi tájszavak csökkenését többek között az életmódváltozással
is kapcsolatba hozzuk, illetőleg az alaki tájszavak mutatói mögött a hangtani
erőknek intenzívebb, hagyományőrzésre is jogosult jelenlétét vélhessük.

2.3. Áttanulmányoztam a két korpuszt abból a szempontból is, hogyan
rétegződnek lexémáik (A)UTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe r ed e tü k szerint. A vizsgálat főbb adatai a követ-
kezők:

A I-VI. I-VI. VII.
átlag közös

Ősi eredetű: 5,16 (3,62%) 8 (2,88%) 5 (4,06%)
Belső keletkezésű: 104,50 (73,50%) 208 (75,09%) 89 (72,35%)

-képzett: 61,50 (43,26%) 110 (39,71%) 52 (42,27%)
-egyéb: 7,16 (5,03%) 10 (3,61%) 3 (2,43%)

Jövevényszó: 22 (15,47%) 39 (14,07%) 17 (13,82%)
-szláv: 10,16 (7,14%) 15 (5,41%) 8 (6,50%)

-német: 8 (5,62%) 17 (6,13%) 6 (4,87%)
-egyéb: 3,82 (2,68%) 7 (2,52%) 3 (2,43%)

Vitatott, bizony-
talan, ismeretlen: 10,50 (7,38%) 22 (7,94%) 12 (9,75%)
Összesen: 142,16 (100,00%) 277 (100,00%) 123 (100,00%)

A kétirányú viszonyítás (VII.----4 I-VI. átlag; VII.----4 I-VI. közös) egy-
behangzó tanulsága, hogy kisebb mértékben szerepelnek az ősi, valamint a
vitatott, bizonytalan, ismeretlen eredetű lexémák, nagyobb arányban fordul-
nak elő viszont a belső keletkezésű és a jövevényszavak a későbbi anyagban.
Főleg a képzett és az egyéb módon alkotott, illetőleg a német származású
lexémák körében jelentkezik ez az eltolódás. Egyébként a négy fő csoport kő-
zött megközelítőleg olyanok az arányok, mint Benkő Loránd, továbbá Imre
Samu szókészlet-szerkezeti vizsgálataiban (1. Imre, NyjSzókészletünk 38-9),
azaz a magyar szókészlet egészére inkább vonatkoztatható kutatások eseté-
ben.
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3. Folytathatnánk a két korpusz összevetését újabb és újabb szempon-
tok szerint. A lexikális adatok nem csak mennyiségi alapon kínálják fől
összefüggések észrevételezését, jóllehet még e téren is lehetne kiaknáznivaló.
Például melyek azok a lexémák, amelyek a harminc évtizednyivel késöbbi
anyagból már teljesen hiányoznak? Egy tájékozódó áttekintés szerint a 123
kóti lexémából 15 egyáltalán nem fordul elö az újabb keletű korpuszban
(pl. 42.-374.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsápog 'hápog a kacsa', 47.-387. gerpe 'lép a kasban', 55.-460.
öregmama . 'nagyanya', 56.-461. öregpapa 'nagyapa' stb.). Ugyanakkor né-
mely adat, a 277 lexéma közül - a köznyelvies változatokat nem, csupán
a tényleges tájszókat számítva - öt csak a későbbi anyagban jelentkezik, a
kótiban nem (pl. 30.-247. silinga 'kétfülű kosár', 106.-648. hada 'bodobács'
stb.). Az efféle eltérések nemcsak az időbeli változással (kiavulással,vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszű-

letéssel), hanem térbeli vagy egyéb tényezőkkel is összefügghetnek. Vagyis
további viszonyításokat kívánnak meg. Mindehhez azonban célszerű lenne
bevonni a muravidéki élő nyelvi anyagnak szociológiai szempontok szerint
bővitett részét is.

. De a jelenlegi vállalkozás sem marad - előzetes jellegének ellenére sem
- tanulság nélkül. Mindenekelött a kóti anyagban - e hagyományréteg fel-
dolgozásához adalékkal hozzájárulva - belső (nyelvjárási-köznyelvi, tájszó-

fajták és eredet szerinti) arányokat mutatott ki. Ehhez a viszonyítási alaphoz
mérten csekély köznyelvesedést bizonyított, illetőleg a belső keletkezésű sza-
vaknak, valamint a jövevényszók között a. német eredetűeknek a nagyobb
részesedését jelezte a mai muravidéki anyagban. Mivel ez utóbbi korpusz
egyelőre csak fiatalok megnyilatkozásaira épül, hangsúlyozottan adatolja a
nyelvi értékek áthagyományozódását, a helyi és a nagyobb közösséggel való
.azonosulás tudatát (vö. Kiss Jenő: MNy. LXXXV, 409, 410). A nyelvi érint-
kezést illetően is igazolja a regionális vizsgálatok fontosságát.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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J. NAGY MÁRIA

A VISSZAUTAL6 STILÉMA ÉS A MŰÉRTELMEZÉS

1. A szépirodalmi szövegek nyelvészeti-stilisztikai elemzése öncélú gya-
korlat, ha nem áll az egész műalkotás eszmei-poétikai megismerésének szol-
gálatában, Kérdés, hogy a stilisztika, amelyről többen is úgy vélik, nincs
valami nagy szerepe a műelemzésekben, mert valamely szövegben csupán az
expresszivitás elemi egységeit vizsgálja, hogyan válhat mégis alkalmassá her-
meneutikai szerepek betöltésére, úgy, hogy az például Hans-Georg Gadamer
elvi és módszertani elvárásait kielégíthesse. (Wahrheit und Methode. Tübin-
gen, 1960). A szövegnyelvészet nélkül aligha válaszolhatnánk erre a nagyon
időszerű kérdésre. Ebben az összefüggésben előrelépést jelenthet azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAoisszau-
taló stiléma fogalmának bevezetése. A továbbiakban visszautaló sti1émának
nevezzük azt a több funkciós, denotatív és sajátos konnotatív szerepeket
összegzö, komplex nyelvi struktúrát, amelynek jelenlétét a műalkotás teljes
szövegének szintjén észlelhetjük, értelmezhetjük és értékelhetjük. Feltárá-
sának egyfelől tartalom-forma, másfelől meg funkció szerinti tapasztalati
ismérvei vannak.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1 .1 . Az első vonatkozásában célszerű M. Riffaterre stilisztikai mikro-

kotiteztus fogalmából kiindulnunk (Le context stylistique. Essais de stylisti-
que structurale. Paris, 1970.63-75). Ennek alapján a visszautaló sti1émát a
tartalom-forma szempontjából olyan stilisztikai mikrokontextusnak tekint-
hetjük, amelynek a helyi jellege ismétlődéssé változik, más szóval makro-
konteztuálissá lesz. A tartalmi és formai kiterjedés eme sajátos eseteit a
szintagmatikus kapcsolatokban mutatkozó azonosságokkal, jelentés és hatás
szerinti egybeesésekkel határozhatjuk meg. Riffaterrre-nek ezt a meghatáro-
zását Venn-Auler halmazelméleti diagrammájának felhasználásával fejleszt-
jük át a stiléma fogalmába. Valamely sti1éma akkor tekinthető visszautaló
stilisztikai kategóriának, ha a szövegben a következő képletnek megfelelően
fordul elő:

s,» K2vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> tc;

Ebben a sorozatban a >jel a stilisztikai makrokontextus bennefoglalásá-
sos típusú szerveződését érzékelteti. Következésképpen a visszautaló sti1éma
olyan stilisztikai mikrokontextus-sorozatból álló makrokontextus,amely-
ben bennefoglalásos ismétlődések vannak. Komplex nyelvi képződmény,
amely szintagmatikus szinten pedig hátrahatá irányú jelentéskiteljesedésben
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nyilvánul meg. A sorozat legutolsó tagja nem más, mint a korábbi, a meg-
előző mikrokontextusok jelentésének érzékeny szürőlencséje. Végül is a feed
back technikának megfelelő többlet jelentés képződésről van itt szó.

Az elmondottak szemléltetésére Sütő AndrászyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAnyám könnyű álmot ígér
című naplóregényéből idézünk példát:

Kl: A ház és az istálló között kifeszített dróton nyargal a kutya, tízmé-
teres szabadságának határait ki tudja hányadszor veszi már számba. Ahogy

a messzeségnek neki-nekilódul, a lánc a levegőbe kapja, torkát fojtogatja.
Ettől köhög, és furcsamód prüszköl, mintha szőrt nyelt. volna. Anyám neveti,
s rászól:

- Bolond, repülő kutya.RQPONMLKJIHGFEDCBA

K 2: Itt látható továbbá egész sornyi félberekedt próbálkozás. A padlás
szájában egy hajdani tajkoló-mühely maradványai: apám iparos korszaka.
A kert fejében három rozoga kaptár meg egy kucsma formájú, agyaggal ta-
pasztott méhkas: a méhész korszak( ... ) Az istállóban egy emlékbe költözött
tehén tejszaga a harmineas évekből; ez a földművelő korszak. A nyári konyha

padlasán cséplőgép-alkatrészek: a nagy vállakozások korszaka. Megannyi ku-
darcos életforma jelei. Rímpróbálkozások egy vershez, amelynek boldogság

kívánkozik a végére.

K 3 : Olyannyira visszaszoktam e parányi világba, mint az akváriumba
ültetett hal; kicsi hal, korsónyi víz, néhány csillámló kavics, sziklautánzat,

tengerutánzat; fönt valahol kétarasznyira, ahol a nagy égnek kell lennie, sár-
gán világol az óriási nap: egy mogyorónyi villanykörte. S a mozgás benne
néhány szép lendület, szinte óceányi, egészen az üvegfalakig, amelyek, mi-
közben azt mímelik, hogy nincsenek, azakadálytalanság látszatátával csá-
bítanak örökös újrakezdésre. Ha megtagadnám azzal, hogy elmegyek, a le-
hetetlenséget kísérelném meg, miként a hal nem tudja megfosztani magát
attól a kevés víztől, amely rabsága, de szabadsága is egyben: az élete.

A Bíztató című fejezetből való K b K 2 , valamint az Epilógusból szár-

mazó K3 önmagában vett terjedelmességében is szintaktikailag és szemán-
tikailag egyaránt ismétlődést, illetve konvergenciát tartalmaz: az alanyok

mindig valamely, korlátok közé szorított, eleve reménytelen helyzetből való
kitörési kísérleteknek a hősei, akiknél az eredménytől függetlenül maga a tett
életforma. A Venn-Auler-féle diagrammának megfelelően a K3-ban benne-

foglaltatnak a megelőző mikrokontextusok jelentései. Szemantikai terének
fókuszaban a repülő kutya mitikus figurája áll, ő az előképe, modellje an-

nak a sorsnak, amelyet végtelen vágyak és véges lehetőségek, kilátástalan
kilátások közepette is kinek-kinek viselnie rendeltetett .. Irrealitás a reali-
tásban - ez a valóság és a fikció határán mozgó figurának a konnotatív
értékü többlettartalma, amely a rabság és szabadság sajátos dialektikája-

ban fogant küzdelem abszurditására jelez vissza. Arra a törékeny reményre,
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amely a "naplóregény" müvészi jelentésében kisebbségi létünk sajátosságait
példázza.

2. A tartalmi-formai jellemzésnek a visszautaló stiléma esetében is ki
kell egészülnie a funkcionális szempontúval. Ismeretes, hogy minden nyelvi
elem értékét a funkciója alapján határozhatjuk meg (Martinet, Elemente
se lingvistica generalá. Bucuresti, 1970. 54). Mi az, amiben a visszautaló
stiléma több az izoláltnál? A szövegkohézió biztosításában játszott sze-
repe teszi emezeknél magasabb rendü stilisztikai kategóriává.. A kiterje-
déssei nem rendelkező sti1émák valamely szövegben a jelenség-szinthez tar-
toznak, a szintagmatlkailag-szemantikailag bennefoglalásos típusú kontex-
tusláncolatba szerveződő stilémák pedig a stílus szintjéhez, más szóval a
stilisztikailag-poétikailag releváns, lényegszerü, megkülönböztető erejüvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsző-

vegminőség szférájához sorolhatók. Ismeretes, hogy a stílust több kutató
is szövegkohéziós kategóriának tartja. (Szabó Zoltán, Az irodalmi mű sti-
láris kohéziójáról. Nyr. 1976). Megítélésünk szerint ez éppen a visszautaló
stilémák funkcionális elemzésével bizonyítható.

2.1 Ám a stílus jelentősége nem korlátozható csak aszövegnyelvészeti
szempontokra ésérdekekre, hiszen a müalkotások szövegsége, pontosabban
szövegüknek az esztétikai-poétikai-szemiotikai értelemben vett massága nem
kohéziós adottságokon mutatkozik meg, hanem azokon a módokon, ahogyan
a szövegvilágot az alkotó felépíti. Ebből a szemszögből nézve a kérdést, a
hermeneutikai vonatkozások kerülnek előtérbe. A stílus lényegi szerepe itt
elsősorban azon mérhető le, hogy mint építi be a mübe az alkotói szubjek-
tumot, a fikció által mint valósítja meg a valóság újraírását. Paul Ricoeur
az "élő metaforáról" készített nagyszabású szintézisében kitér arra, hogya
valóság újraírása az irodalmi típusú verbalis modellekre jellemző és elvá-
laszthatatlan a fikciótói (Metafora vie. Bucuresti, 1984. 335-395), amelynek
a kijelentés-metafora, más szóval azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAez mintha az volna típusú sajátos logikai
szelekciós ítéletalkotás a legfontosabb idegdúca. A belőle sarjadt szővegvi-

lágot a befogadói aktusban a visszautaló stilémák pántozzák össze egyedi és
egyszeri müegyéniséggé.

2.2 E megállapításból önként adódik a következtetés, miszerint a stilisz-
tika a visszautaló stilémák adott funkcionális együttesének feltárásával já-
rulhat hozzá a müértés biztosításához, ami nélkül minden értelmezési elem-
zés kudarcot vall. Sütő András müvében például a bemutatott visszautaló
stiléma a szövegvilág teremtésének arra a gesztusára jelez vissza, amely a
konkrét leírásokban szereplő individuumok valóságvonatkozásait szimboli-
kus tartalmakkal telíti. Az alanyok és állítmányok egyazon időben azonosak
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és nem azonosak aszövegvilágon kívüli önmagukkal, mert magában a sző-
vegvilágban egy kényszerű életformának, a megmaradás abszurditásában is
tiszteletet parancsoló feltételének, az örökös újrakezdésnek a kvázi képként
funkcionáló jelei.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 .3 . A visszautaló sti1éma kohéziós szerepe tehát újabbal egészül ki, a
műértést elősegítőzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAheurisztikus funkcióval. Az izoláltan előforduló stilémák-

nak a művészi megismerés folyamatában nincs olyan közvetlen jelentőségük,
mint a visszautalóknak. Ezeknek ugyanis az izolált sti1émákban is meglevő'
esztétikai jellegű, hangulatkeltő. megérzékítő, evokatív, ironizáló és egyéb
lehetséges stilisztikai funkciója a szövegséget és a szövegség irodalmilag ti-
pikus másságának kibontakozását elősegítő, szövegképző és hermeneutikai
jellegű funkciókkal egészül ki.

4 7 5
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A magyar nyelvtudományban azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkontamináció fogalmi körébe tartozó
jelenségeket különféle elnevezéssel illették. Beszéltek szóvegyítésről,RQPONMLKJIHGFEDCBAs z á -

vegyiilésről, vegyiiléksza vakról , szóelegyedésről, szókeveredésről, kombiná-
ló szóalkotásról, kontaminációról, alakkeveredésről, illetve szerkezetvegyü-
lésről, vegyiilék-szerkezetről, vegyiilék-mondatokról anélkül, hogy elkülöní-
tették volna egymástól a morfológiai és a szintaktikai természetű keveredést,
valamint a kép zök és ragok keveredésének helyét a rendszeren belül.

A kontaminádó fogalmának meghatározása a magyar szakirodalomban
tehát megkésett, noha a nyelvtudomány eléggé gyakran használta fel Si-
monyitól kezdve bizonyos szóalakok és mondatszerkezetek létrejöttének ma-
gyarázati lehetőségeként. Simonyi azt írja, hogy "néha a szónak hangzására
egyetlen egy más szó is bír annyi befolyást gyakorolni, hogy megváltozzék
a kiejtése, s ilyenkor talán inkább azt kellene mondanunk, hogy a beszélő a
két szót összezavarja s mintegy összeolvaszt ja" (Kombináló szóalkotás. Bp.,
1890.3).' A jelenség lefolyására nézve megjegyzi, hogy "ha két szó egymással
ellentétes vagy egymással rokonjelentésü: akkor ha az egyiket alkalmazzuk,
a másik könnyen megpendül lelkünkben, mintegy fülünkbe csendül, úgy-
hogy könnyen jöhet nyelvünkre is ugyanabban a pillanatban, midőn társát
kiejtük" (i. m. 8), illetőleg "a képzet társulás a jelentésbeli és hangbeli ro-
konságnál fogva olyan erős, hogy az új szó a réginek kisebb vagy nagyobb
részét fölveszi magába" (i. m. 9).

Horger már olyan észrevételeket tesz, amelyek alapjául szolgálhatnának
egy definíciónak is, amikor azt fejtegeti, hogy például az ordibál szó eseté-
ben "az 'ordít' képzet megfelelő hangsorának képzése közben egyszerre olyan
erővel tolakodott be a tudatba a közel rokon 'kiabál' képzet is, hogy ettől a
pillanattól kezdve teljesen kiszorította a tudatban elfoglalt helyéből az 'or-
dít' képzetét és ennek következtében még az ordít hangsor képzésének teljes
befejezése előtt maga vette át a központi beidegzés (innervatio) munkáját"
(A nyelvtudomány alapelvei. Bp., 1914. 78-79). Hasonló folyamat játszódik
le szerinte olykor az ellentétes jelentés alapján társuló szavak esetében is. A
messzelebb 'messzebb' alak kapcsán írja, hogya 'messzebb' képzethez tar-
tozó hangsornak képzése közben a képzettársulás törvénye alapján ugyan,
de szokatlan erővel betolakodott a tudatba az ellentétes értelmű 'közelebb'
képzet és körülbelül a hangsor közepétől kezdve ez ragadta magához a be-
idegzés intézését. Az ilyen jelenséget - írja Horger - szóvegyülésnek vagy
contaminationak szoktuk nevezni" (i. h.).WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Airila szerint (Johdatusta kielen teor.iaan. II. Kielen aanneasu ja sen
muttuminen. Porvoo - Helsinki, 1946, WSOY. 101-108) a "keveredés, a ve-
gyülés alapja az, hogy egy időben két kifejezés tolul a tudatba úgy, hogy
ezek vegyüléséből egy harmadik születik, egy új kifejezés. A kifejezéseknek a
tudatban egy időben való előfordulásának oka azok jelentésének hasonlósága
vagy ellentétessége, azoknak gyakran véletlen egymás utáni vagy kőzeli elő-
fordulása" (i. m. 101). Airila ugyancsak rámutat arra, hogy nemcsak szavak,
hanem képzők, ragok és bizonyos mondatszerkezetek is létrejönnek konta-
mináció útján (i. m. 101-102).

"A szóalkotás problémái" cimű áttekintésében Papp István (MNyj. IX,
28) a korábbi nézetekkel megegyezöen magyarázza azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszóvegyülés létrejöt-
tét: "A beszélő tudatában egyszerre tolul fel két szinoníma, s a kimondás
alkalmával a két hangsor egybevegyül. Két név kapcsolatából azonban nem
összetett .szó, hanem egyszerű szó támad, a jelentésegész, amit a vegyülék-
szó hordoz, az alkotóelemek jelentésmozzanataiból tevődik össze, mindkettő
jelentésárnyalatát egyesíti, s azonkívül még többletként egyfajta tréfás, hu-
moros érzelmi elem is járul hozzá" (i. h.), példaként a csokréta szót említve.

Erkki Itkonen szerint "a kontamináció igazában egy új szó létrejöttét
jelenti a tudatban egy időben főltoluló két szóból" (KST. 201).

Összefoglalásképpen tehát azt mondhatjuk, hogya kontaminációt nem
korlátozhatjuk csupán a szóalkotás körére, hanem ki kell terjesztenünk a
mondattanra is. A kontamináció alapvető oka a nyelvi asszociáció jelensége,
amely két jelentéstanilag hasonló vagy ellentétes szóalakot, illetőleg két ha-
sonló szerkezetet juttat a tudatba, melynek eredményeképpen nyelvi úton,
alakilag is keveredve jön létre egyetlen egyszerű szó vagy szerkezet. A Papp
Istvántói emIített tréfás, humoros érzelmi elem megjelenése egyáltalán nem
törvényszerű.

A korábbi kutatások alapján (vö. Friedrich Diez: Etimologisches
.Wörterbuch der Romanischen Sprachen, XVIII, XIX. füzet, 1876; Zie-
mer: Junggrammatische Streifzüge im Gebiet der Syntax'' 1883; uő: Ver-
gleichende Syntax der Comparation, 1884; Herman Paul: Prinzipien der
Sprachgeschichte/ 1886 Contamination c. fejezet, B. I.Wheeler: Analogy
and the Scope of its Application in Language. Ithaca. New York. 1887; Ai-
rila: i. h. stb.) a kontaminációnak két nagy csoportjátkülöníthetjük el: az
alaktani (morfológiai) és a szintaktikai kontaminációt, beleértve ez utóbbiba
a ragok keveredését is.

Rendszertani szempontból azt mondhatjuk, hogy aUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk on tam in á d ó n

(alakkeveredésen) belül célszerű elkülöní tenünk:
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1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmorfológiai (alaktani) alakkeveredést, amelyen belül

1. aszókeveredést, szóvegyülést (kombináló szóalkotást, szóvegyítést)
különíthetjük el (pl. csokor X bokrétavutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= csokréta, másfelől

2. a képzőkeveredést (pl. megmásít X másol = megmás-l-ít), illetöleg

II. szintaktikai (mondattani) alakkeveredést, azaz szerkezetvegyülést, mely-
nek szintén két típusa van,

1. a mondatkeveredés és

2. a ragkeveredés (pl. alatt X lent = alant).

Ez alkalommal a mondatkeveredés jelenségével foglalkozunk behatób-
ban, mivel a nyelvtudomány mintha kevesebb figyelmet fordított volna a
múltban erre a területre. Azaz pontosabban azt mondhatnánk, hogy bár
olykor-olykor Simonyinál és máshol is (Erdélyi Lajos: Az összevont mon-
dat. NyK. 27: 273; Kalmár Elek: NyK. 28: 299; Kertész Manó: Analógia a
mondatszerkesztésben. Bp., 1905 kny. a Nyr-böl; Szinnyei: Nyr. 19: 75-76;
Simonyi: Nyr. 34: 94; Horger: A nyelvtudomány alapelvei. Bp., 1914. 79-81
stb.) találunk példákat, adatokat a kontaminációval való magyarázatra, de
olyan következetesen és rendszeresen mint Klemm, senki sem támaszkodott
rá. Klemm (MTMtan. 1928-42) alapján úgy látszik, hogy a kontamináció
mint módszer sokkal hatékonyabban hasznosítható a mondattan, mint a szó-
tan területén. A korábbi (Klemm: i. m., illetőleg Erdélyi, Kalmár, Kertész,
Szinnyei imént idézett művei) és saját kutatásaim alapján szárnos mondat-
típus (mellékmondattípus) keletkezésében számolhatunk a kontaminációval.
A teljesség igénye nélkül- igen röviden - az alábbi mondat típusokat em-
líthetjük: 1. Rég(en) nem láttam « Rég láttam X Hosszú időn át nem lát-
tam); 2. Most itt van falu szegénye « Most ő itt van X Ö ,a falu szegénye);
3. Nem látott senkit serm) « Nem látott senkit isx Senkit se(m) látott);
4. Hét éves (el)múlt « Hét évet (el)múlt X Hét éves volt/vala); 5. Attól
félek, hogy ... « Félek azon, hogy ... X fél vmitől/vkitől), Törődik vala-
mivel « Törődik valamin X Gondol valamivel); 6. Akasztófa alája (nyj.) «
Fának/Ö alája X Fa alá); 7. El van adva (addal) a búzát (nyj.) « Eladtak
a búzát X el van adva a búza); 8. Fele úton « Fél úton x Az út felén);
9. Ideje volna már indulni/induljunk « Ideje volna már, hogy induljunk x
Jó volna már indulni); 10. Por lepte könyv « Por lepett könyv x Por lepte
a könyvet); 11. Ira vala « íra X ír vala), megírá vala « megír vala x meg-
írá) (Klemm: i. m. 100), írék vala « írék X írtam vala; Papp 1.: UKH. 201)
12. Nem olvastam írásban sem « Nem olvast am Írásban is x Írásban sem
olvastam), s bizonyára mondatvegyüléssel kell továbbá számolnunk a vo-
natkozó mondatok egyes típusainak keletkezésében is: 13. Gyertya vagyok,
gyertya, de mely nem ég (Csokonai) « ... de az nem ég X mely nem ég),UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Tán a hidegség csak külső palást, de melly alatt jó s érző szív dobog? (Vörös-
marty)vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA« de az alatt ... X mely alatt jó ... ); 14. Hamarább megjöttetek,
mintsem gondoltuk « Hamarább megjöttetek, mint gondoltuk X Hogy oly
hamar megjöttetek, nem is gondoltuk), Te nagyobb vagy, mintsem én «
Te nagyobb vagy, mint én X Én nem vagyok oly nagy mint te) ; 15. Ugy
tetszik, mintha még nem láttam kendet (vö. nyj. Ugy tetszik, mintha még
nem láttam kédet « mintha nem láttam volna X még nem láttam kendet);
16. Félek, hogy valami baja ne történjék « Félek, hogy történik valami X

baja ne történjék); 17. Hiába tagadod, hogy nem voltál ott « Hiába taga-
dod, hogy ott voltál X Hiába mondod, hogy nem voltál ott), Megtiltotta,
hogy ki ne adja « Megtiltotta, hogy kiadja X Ne adja ki); 18. Én jobban
tudom, hogynem te « Énjobban tudom (annál), hogy 'ahogy' te tudod X

Te nem tudod jobban nálamnál); 19. Ne félj, hogy senki nem -szo! valaha
melletted « Nincs ki valaha melletted szóljon X Soha senki se szól mellet-
ted); 20. Mit használ, ha oda megyek? « Mit használ, hogy oda megyek X

mi hasznom, ha oda megyek ... ); 21. Ha talán Toldit soha meg ne lássa:
beállhat idővel sziue gyógyulása « ha meg nem látja X ne lássa meg soha);
22. Ha ott ne legyek, beléhal a vízbe « Ha ott nem leszek vala, beléhal vala
a vízbe X Ott ne legyek ( ... ) s beléhal a vízbe); 23. Ha ne vónék olyan
betegös, hát emönnék « ha nem vónék ... X ne vónék csak ... ); 24. Látom
a holdat feljönni « látom a holdat X látom feljönni); 25. Nem tudott mit
szólni « nem tudott szólni X nem tudta, mit szóljon); 26. El kell menjek,
El kell hogy menjek. Klemm az ilyen típusú mondatok (el kell menjek, el
kell hogy menjek) keletkezését mondatátszövódéssel magyarázta (i. m. 561),
alighanem helyesebbnek kell tartanunk viszont Balassa, Moleez, Kertész,
Steuer véleményét, akik a fenti szerkezetek keletkezését, illetőleg szórend-
jét az El kell mennem X Kell, hogy elmenjek mondatformák elegyedésével
magyarázza. 27. Valószínűleg, 'hogy. .. Remélhetőleg, hogy... « valószínű,
hogy X valószínüleg (nem megyek) ... ; remélhető, hogy ... X remélhe-
tőleg nem megyek ... ). Ez utóbbi mondatformák a mai nyelv termékei, s
leginkább a nyelvhelyességi kézikönyvek, cikkgyűjtemények példamondatai
között találhatók mint helytelen, elkerülendő formák. Ugyanakkor viszont
nyelvi tények, amelyek minden bizonnyal kontamináció eredményei.

Az áttekintés alapján most már nyilvánvalónak látszik, hogya konta-
minációval mint magyarázati lehetőséggel igen komolyan kell számolnunk,
különösen amondattan területén. A morfológiai (lexikális) kontamináció
alkalmazásának lehetőségéhez a kutatás nagy reményeket fűzött. A tudo-
mánytörténeti vizsgálódás viszont eléggé egyértelműen bizonyítja, hogy a
lexika, illetve az alaktan területén a szerepe csekély, s inkább rövidéletű,
egyedi, ritka, elszigetelt nyelvi formák, jelenségek (csokréta, száméntalan,UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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bizgat, dokumány,) 'okmány, dokument' stb.) magyarázatára nyújt lehetö-
séget. A szintaktikai jelenségek magyarázatában a szerepe viszont jóval na-
gyobb, mint amilyet a korábbi kutatás, illetőleg szemlélet szánt neki, vagy
amilyet akár a mai kutatás is gondol. Amondattan területén a szerepe
jelentősnek látszik még akkor is, ha a kontamináció bekövetkeztét, lefolyá-
sát nyelvi úton nem tudjuk is kézzelfoghatóan bizonyítani, s kénytelenek
vagyunk a jelenség bekövetkeztét, megtörténtét képzettársítással, szerkeze-
tek tudat beli társításával magyarázni, s megkeresni azokat a konkrét nyelvi
képzödményeket, amelyek a legvalószínűbb alapformákat szolgáltatták vagy
szolgáltathatták a szerkezetek vegyüléséhez.

Osszegezésképpen azt mondhatjuk, hogy a szintaktikai kontarnináció

1.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúj mondatmorfológiai variánsokat hozott létre, amelyekre egyértelmű
bizonyítékot nyújt az ismertetett huszonhét szerkezettípus.

2. Joggal föltehetö, hogy szerepe volt az ösi kéttagú mondat ból kiala-
kuló háromtagú mondat létrejöttében (pl. Né 'nö' jön!, Fi 'férfi' jön! >RQPONMLKJIHGFEDCBAN é ,

f t jön! vö. Nyirkos: MNy. 80: 458-60).

3. De talán még az sem elképzelhetetlen, hogyafinnugor népkölté-
szet ismert párhuzamos mondatszerkezet ei egyes esetekben kiinduló pontjai
lehettek a kontamináció bekövetkeztének. Az asszociációs folyamat olyan
szerkezet keveredést okozhatott, mely bizonyos mellérendelö szóösszetétel-
típus létrejöttével járt (vö. vog. xüram e te f) xüram xijtel ... 'Három éjjel,
három nappal ... ' > éjjel-nappal Nyirkos: i. h.

4. A kontamináció mint magyarázati lehetöség nemegyszer hasznosít-
ható bizonyos sajátos költöi, egyéni nyelvi formák megvilágításában (pl.
Radnóti: Engem hisz egyedül < vmit hisz x hisz valamiben/valakiben; 1.
még Ady: Égtek lelkemben kis rőzsedalok / arról, hogy meghalok. < szól a
dal valamiről X ég valami a lelkemben stb.), s ez már szővegtani-stilisztikai
vetiiletű jelenség.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A MÜNCHENI KÓDEX TELJES
MAGYAR-LATIN SZÓT ÁIiA

KIADÁSÁNAK SZÜKSÉGES VOLTÁRÓL

NYÍRIvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAANTAL

A MK magyar-latin szótárának kidolgozását és közzétételét több nyo-
mós érv is támogatja. Mivel a BK és a MK közös eredetű őskéziratra megy
vissza, ennek a két kódexnek kőzős nyelvi sajátságai vannak, és a 15. szá-

zadi magyar nyelvrendszer szempontjaból a nyelvtörténet minden területén

- még helyesírástörténeti tekintetben is - gazdag és egyöntetű anyagat

kínál a kutatók számára. A BK-ben és a MK-ben - egyöntetűségüknél

és terjedelmüknél fogva - bennük rejlik a 15. századi magyar nyelv egyik
nyelvjárásának a fö váza. Szókincs tekintetében is, de alaktani vonásokra

nézve is kiegészíti egymást a két kódex szótárakba rendezett anyaga.

A JATE Magyar Nyelvészeti Tanszéke oktatóinak munkájaként 1971-
ben megjelent "A Miincheni Kódex 1466-ból. Kritikai szövegkiadás a latin
megfelelővel együtt" (Akadémiai Kiadó). Utána hozzáfogtak a MK magyar-

latin szótárának kidolgozásához, hogy Károly Sándornak "A Bécsi Kódex
nyelvtana szótárszerű feldolgozásban" című műve mellett a MK magyar-

latin szótára is rendszerbe foglalva segítse elő a nyelvtőrténeti kutatást.

A MK szótárának anyaggyűjtése Dienes Erzsébet (Lukács, János ev.),
Szigeti Ferenc (Márk ev.) és Téglás J. Béla. (Máté ev.) munkája 1971-1981
kőzőtt. Az anyag elrendezését, leírását a szerkesztő irányításával Szigeti Fe-

renc végezte. A kész kéziratot Nyiri Antal ésVelcsov Mártonné ellenőrizte; a

latin ellenőrzésében Sz. Galántai Erzsébet vett részt. Egy munkaszakasz ban
kőzreműkődőtt Bratinka József és Horváth Judit.

A Bécsi Kódex és a Müncheni Kódex ssőkinesének és grammatikájanak

viszonya. - A BK és MKzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAalszik szó cikkének összevetésekor azt látjuk, hogy
a BK-ből ez ige több fontos paradigmája hiányzik, és ezek a MK-ből a kő-
vetkező alakokkal egészíthetők ki: aloz é.: 'alszol' 51rb67; lelalunac (elb.

mult), olv.: el-alúnak 30vb5 I Het alu 'alvó' (napt., szept.) I alattoc (hat.
igenév) 33ra40 stb. I mti aluuiic 'nobis dormientibus" 35vb13. - A MK-ben

megvan a fele taneituaú 'condiscipulus' 97rb16 és a "te feled zolganac" 'con-

servi tui' 24vb33. Ezek a szavak nincsenek meg a BK-ben. De természetesen
az is előfordul nem is egyszer, hogy aMK-ben nincs meg a BK valamely

kifejezése. Vagyis aBK és a MK szótára jól kiegészíti egymást.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Más körülmények is szükségessé teszik a MK magyar-latin szót árá-
nak a kidolgozását é~ kiadását. Mindenekelőtt az, hogy 1966-ban kiadta
Décsy Gyula a MK-et sok hibával (Der Münchener Kodex II. Das Unga-
rische Hussiten-Evangeliar aus dem 15. Jahrhundert, Buchstabengetreuer
Abdruck. Wiesbaden 1966). Décsynek ezt a munkáját e sorok írója megbí-
rálta (A Müncheni Kódex 1466-ból. Budapest, 1971, 11-13); Décsy Gyula
e súlyos megállapításokra nem válaszolt. \

Décsy Gyulának e téves "buchstabengetreuer Abdruck"-ja alapján
kiadta Szabó T. Ádám "Der Műnchener Kodex IV. Wortschatz mit
vollstándigem Wort-und Formenverzeichnis" című művét (Wiesbaden, 1977)
és ugyanezt aszótárt megrövidítve 1985-ben ebben a müvében: "Müncheni
Kódex 1466. A négyevangélium szüvege és szótára Décsy Gyula olvasata
alapján" (Európa Könyvkiadó 1985). A szótári rész SZ. T. Á. ez utóbbivutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmű-

vében a következő címet viseli: "A Müncheni Kódex szókincse. Összeállította
Szabó T. Ádám Decsy Gyula olvasata és Nyíri Antal betühü magyar-latin
kiadása alapján ..." - Csakhogy mind a kettőnek eleget tenni nem lehet,
mert egyik kizárja a másikat.

Amint hibákkal van tele D. Gy. MK szövegkiadása, ugyanúgy hibás-
sajnos - Sz. T. Á.-nak is a D. alapján megszerkesztett és kiadott MK-
szótára is. Hogy ez csakugyan így van, azt az alábbiak igazolják.

Annak, hogya MK Vulgataból való fordítás, a magyar szövegbeli hibás
fordítások a kétségtelen bizonyítékai.

A BK-ben (19:26; Judit 5:26) a Vulgata "irati sunt" kifejezésének téves
fordítása következtében ez olvasható: Ludalkodanae. Káldinál helyesen így
van: megharaguvának. Nyilvánvaló, hogy ezt a hibát csak latinból fordító
klerikus követhette el: Vulgata "irati sunt" kifejezést tévesen "mirati sunt"-
nak olvasta, és ezt fordította le az őskéziratban. - Hasonlóképpen rosszul
olvasta el a fordító a latin "lingua ipsorum" kifejezését, (BK 110:7; Báruk
6:7), és így fordította le magyarra: 9 faiok = ő fájok, vagyis a fordító a latin
"lingua" 'nyelv' kifejzését a "lignum" 'fa' többes "ligna" alakjának nézte, és
e latin szövegrészt: "NamzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlingua ipsorum polita a fabro ..." így fordította le:
"Mert 9 faioe a koualLtol galultatot meg ...". Káldinál helyesen: "Mert azok
nyelve az atftol jimittatott ..." - Stb.

A MK-ból a következő mondat ot idézzük a latinból téves fordításra. Lu-
kács 1030; MK 67vb30: "Suscipiens autem Iesus dixit" - MK "Fel tekintué
iCmonda ..." - Vagyis a Huszita Biblia őskézirat ának fordítója a Vulgata
"suscipiens" particiurnát ( < suscipio itt 'felel', 'válaszol') összetévesztette
a "suspiciens" ( <suspicio = 'feltekint') participiummal, és ez utóbbi par-
ticipiumot fordította le, ezért van a MK idézett helyén ez a téves fordítás:
"Fel tékintué". 1590-ben Károlyi helyesen fordította le: felelvén.
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Másutt meg - Lukács 10: 34; MK 67vb34 - azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"duxit" igét "dixit-nek
nézte a fordító, és ezt fordította így:UTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm öd a .

Legalább ennyit elő kellett adnunk annak igazolására, hogy a Mün-
cheni Kódex magyar-latin szótárának kiadása szükséges. A szótár kéziratát
Rácz Endre néhány évvel ezelőtt igen pozitívan értékelte; közzététele több
tudományág javára szolgálna.

483



EGY MÚLT SZÁZADI EGYETEMI JUTALOMTÉTEL

NYOMÁRKAY ISTVÁN

1. Az egyetem történetének dokumentumai mindig becsesek, kiváltkép-
pen akkor, ha koruk tudományos színvonalán álló teljesítményt nyújtanak.
Benkő Loránd professzor elsősorban a nyelvtörténet nemzetközi hírnevű mű-

velője, etimológiai kutatásai azonban arról tanúskodnak, hogy több európai
nyelvben is járatos. sőt pályafutása során az egyetemi oktatás korszerűsíté-

sében is úttörő szerepe volt. Így talán nem méltatlan a tiszteletére készült
kötetben egy olyan egykorú pályamíívet bemutatni, amely mindmáig idő-
szerű tudományos, ám egyben óhatatlanul politikai kérdéssel, a szerbhorvát
(horvátszerb ) nyelv keleti és nyugati változata (tkp. a szerb és a horvát írók
nyelve) közötti különbségek bemutatásával foglalkozik.

2. A pályamű kézírással készült, huszonkét oldal terjedelmű, iskolai fii-
zetbe van írva. A füzet Schuler József papírkereskedéséből való. A címkén
a dolgoz at címe olvasható:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMiben állnak és min alapulnak az eltérések, me-
lyeket a horvát írók nyelvében találunk a szerb írók nyelvével szemben. A
bekötőlap jobb alsó sarkában valószínűleg leltári szám található: 1887/8,5.
Az első oldalon fent, nem a szerző kézírásával szám és dátum olvasható:

662. sz. 1888. april 5. Alatta középen, három sorban ismét a cím követke-
zik, majd a cím alatt kevéssel: A Budapesti kir. magy. tudomány-egyetemek
23. jutalomtétele az 1887/88 tanévre. A címoldal legalsó részén a jeligéül
választott latin közmondás olvasható: Concordia parvae res crescunt, dis-
cordia maximae dilabuntur. A füzetet jó néhány évvel ezelőtt Póth Istvántói
kaptam, aki könyvtára rendezgetése során bukkant rá, s nekem ajándékozta
azzal, hogy talán mint nyelvészt érdekeini fog.

3. A kiírt íráson kívül az anyag elrendezése, egyes részkövetkeztetések
szakszerű levonása, valamint az irodalmi hivatkozások azt mutatják, hogy
a szerző a tudományos munkában nem volt kezdő. A horvátban előforduló

germanizmusokról szóló rövid fejtegetés alapján az is megállapítható, hogy
németül is jól tudott.

4. A dolgozat két nagy részből áll. Az első a szerb és a horvát nyelv
külső történetét vázolja fel azzal a céllal, hogy a szerbés a horvát írók
nyelve közötti különbségek kialakulásának előzményeit bemutassa. A má-

sodik rész (a 14. oldaltól) foglalkozik magukkal a különbségekkel, melyeket
a horvát nyelv szempontjából mutat be. E fejezet A horvát nyelv sajátos-
ságai címet viseli. A fejezet hangtani, alaktani és mondattani részre oszlik.
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Az igehasználat bemutatásában az alaktani jelenségekkel együtt utal néhány
mondattani sajátesságra is. Sajnos a dolgozat nincs lezárva, nincs befejezve,
így a 22. oldalon azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzókincs című rövidke résszel inkább csak megszakad,
semmint befejeződik.

5. A szerb és a horvát irodalmi nyelv eltérö fejlődéséről írottak nagyjá-
ban és egészében megfelelnek a tudomány mai álláspontjának. Az egységes
horvát irodalmi nyelv kodifikálása tulajdonképpen az illírizmushoz kőtődik.

Igaza van a szerzőnek, amikor azt írja, hogy "ezen újjászületést (az ún.
illir-mozgalmat, Ny. 1.) politikai körülmények idézték elő. Egyrészt a ma-
gyarok követelése, a kik megkívánták, hogy Szt. István országában az előbb
dívott latin nyelv helyett mindenütt (tehát Horvátországban is) a magyar
nyelv használtassék; másrészt pedig a horvát ifjúság által az egyetemekről
behozott nemzetiségi eszmék." (3. old.) Ezeket a megállapításokat azóta
a történettudomány is igazolta (v. ö. Szekfű Gyula, Iratok a magyar ál-
lamnyelv kérdésének történetéhez. Budapest 1926., Minderről részletesen:
1. Nyomárkay, Ungarische Vorbilder der kroatischen Spracherneuerung. Bu-
dapest, 1989. 23-64. old.) A dolgozat viszonylag részletesen foglalkozik a
raguzai (dubrovniki) horvát irodalommal, annak kimunkált, fejlett irodalmi
nyelvével, amely egyik fő ősztönző erő volt arra, hogy az egységes irodalmi
nyelv alapja a sto-nyelvjárás legyen: "Valóban az lllyrek meg lehettek lep-
ve! Ök keresnek és kovácsolnak új irodalmi nyelvet, és lám a horvátok még
a 15. századtól fogva gazdag irodalommal és kifejlett irodalmi nyelvvel bír-
tak! (9. old.) Az új szavak és kifejezések alkotásáról, mely olyannyira jellern-
zője volt a horvát nemzeti újjáéledési mozgalomnak, ám amelynek gyökerei
már századokkal korábban megtalálhatók, így ír: "Korántsem áll szándé-
komban azt állítani, hogy az irodalom ne alkosson új kifejezéseket és szava-
kat, sőt ez nagyon is szükséges. A mit történet előt ti időben a tiszta zavarta-
lan nép nyelvészet ösztönszerüleg alkotott, azt most az irodalom tudatosan
teszi, ti. új szavakat alkot új fogalmakra, a melyek a műveltség magasabb
fokán álló embernek szükségesek. Ehhez járul, hogy a horvátok kis népet ké-
pezvén nemzetiségük veszélyeztetik több nagyobb nép által (Németek, Ma-
gyarok, Olaszok) és a népnevök heves küzdelemben van a szerbbel. Mind
ilyen nép már a természetből purismusnka hajlik." (11. old.) Érdekes, hogy
purizmus nem gátolta meg azt, hogy a horvátba (főként a köznyelvbe) sok
germanizmus kerüljön. Ennek okát a pályamű szerzője abban látja, hogy a
"tudományos és irodalmi osztályba tartozó férfiak" közül többen nem hor-
vát anyanyelvűek voltak. A túlzott purizmus, valamint az idegen elemek
(főként germanizmusok) egyidejű beáramlása 'a horvátba a szerző szerint
oda vezetett, hogy "létre jött oly nyelv, amelynek népnyelvnek kellene len-
nie azonban seholsem beszéltetik, mert vannak már régen elavult alakjai ésUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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fordulatai .... Ezen nyelv különösen a költészetre alkalmatlan, mert merev,
erőltetett és szabadabb lendületet nélkülöz. És valóban a horvát irodalom-
történet nem képes (Mazsuraniéon [sicl]kívül) felmutatni olyan költőt, kinek
nyelvezete megközelítené a szerb költők ... nyelvét (12-13. old.)

A szerző nem veszi tekintetbe, vagy nem hangsúlyozza eléggé a horvát
purizmus pozitiv vonásait, azt a szerepet, amelyet éppen a horvát puristák
játszottak az új tudományos- és szakszókincs megteremtésében. A népnyelv-
ben ugyanis természetesen nem voltak meg az elvont fogalmak kifejezésére
szolgáló szavak. Ezért van az például, hogy amikor a népnyelven alapuló
szerb irodalmi nyelv megteremtői (Dositej Obradovié, Vuk Karadzié) elvont
fogalmakat akarnak megmagyarázni (akár erkölcstanító állat mesében, akár
grammatikai szakmunkában), orosz szót használnak.

Természetesen a horvát purizmusnak - minden más ilyen mozgalom-
hoz hasonlóan - vannak vadhajtásai is, amelyek a mindenáron anyanyelvi
szóval való kifejezés törekvéseinek szülöttei. Az is világos, hogy nem min-
den új szó és kifejezés vert gyökeret a köznyelvben, éppen úgy, ahogyan
a magyar nyelvújítók szóalkotásai közül is rengeteg feledésbe merült. Ha
a manapság ismét fellángoló horvát purizmust nézzük, akkor a most újra
előkerülő szavak többségéről megállapítható, hogy már a 19. sz. második
felében használtak őket, sőt egy részük a múlt századi szótárakban szerepelWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IS.

A fejtegetésekből kitűnik, hogya dolgozat szerzője az óvatos, mér sékelt
nyelvtisztítás híve. Amit a germanizmusokról mond, az kizárólag a városi
(elsősorban a zágrábi) henye köznyelvre érvényes. Szinte anekdotaszerű az
a megállapítás, hogy lehet horvát mondatot úgy szerkeszteni, hogy egyetlen
horvát szó sem fordul elő benne:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMarica klopfa tepihe na balkonu 'Marica
szőnyeget porol a balkonon '.

6. A horvát nyelv sajátosságait bemutató fejezet hangtani részében
nyelvtörténeti magyarázatokat is találunk. Ez ismét azt mutatja, hogy a
pályamű szerzője nem lehetett kezdő. A mondattani részben különösen ér-
dekesek azok a kifejezések, melyek mögött német nyelvi minta sejthető. Pl. a
koga da se krivi? ('kit vádoljunk?') tipusú szerkezetek mögött anémet wenn
soll man beschuldigen? mintáját fedezi fel. Az igekőtős igék kőzőtt szép
számmal mutat be germanizmusokat: "Szépen lehetne mondani ankünden
javiti , de mert ankünden, azért na-javiti. Éppen ilyen német gondolkozás
ebből is kitűnik: odsuditi = verurteilen, predbaciti = vorwerfen, nagovoriti
= anreden, pristednjavutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= Ersparu ng, zasluiba = Verdienst, ... " (21. old.)
Az említett tíikőrszavakon. kívül néhány német mintájú igevonzatra is fel-
hívja a figyelmet: upotrebiti za sto (zu etwas 'használni valamire', psovati
na koga (auf Jmdn) 'szidni valakit', mdovalo ga [je] (Jreute ihn) 'örült neki,UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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megörvendeztette',zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbez da (ohne daft, ohne zu) 'anélkül, hogy ... ' ... " (21-
22. old.)

A szókincsröl szóló rövid részben felsorol néhány olyan idegen szót,
amelyek csak a horvát ban vannak meg, a szerbben nem. Különösen érdekes
a 4. pontban olvasható megjegyzés: "Milyen viszonyban állanak a magyarral
ezen szavak, nem vagyok képes kimutatni mindegyiknél: vanjkus, uzurns
(uzsorás), orias, kukac, barsun, sokac, inoé, lopov (lopó), (22. old.) Persze
azóta már csaknem minden tisztázódott e szavak körül, elsösorban Hadrovics
László kutatásainak eredményeként.

1. A röviden bemutatott múlt századvégi jutalomtétel több szempont-
ból is tanulságos. Elsösorban is bepillantást nyújt a tudományos dolgozatok
színvonalába, s így az egyetemi oktatás és kutatás színvonalát is tökrözi. Má-
sodsorban felvillant több olyan tudományos kérdést (pl. az idegen mintára
alakult vonzatok történeti vizsgálatát), melyet csak aprólékos munkával,
szövegek elemzése alapján lehet megoldani.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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SZEMÉLYNEVEINK
ONOMATO-DIALEKTOLÓGIAI VIZSGÁLAT ÁRÓLvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ÖRDÖG FERENC

1. Noha a címbe foglalt műszó új, először a Baranya megye földrajzi
nevei cimű mű megjelenése alkalmából Pécsett rendezett tudományos ülé-
sen elhangzott előadásomban használtam (vö. Baranyai Művelődés 1989.
3. sz. 27-33), de tartalmát voltaképpen már 1958-ban, az 1. Magyar Nyév-
tudományi Kenferencián Benkő Loránd összefoglalta (vö. Nyelvjárástörté-
net a névtudományban. NévtVizsg. 132-5), sőt már ő is közhelynek ne-
vezte, de sietve hozzá is tette, hogy "olykor-olykor az ilyen alaptételeknek
nem árt újból nyomatékosan hangot adni" (i. h.). Ezt teszem most ma-
gam is, amikor röviden kőrvonalazom, és egy-két kiragadott példán szem-
léltetem, hogya "Zala megye népességösszeírásai és egyházlátogatási jegy-
zőkönyvei (1745-1771)" című közelesen megjelenő munka alapján készülő
személynév-monográfiámban milyen alapvető vizsgálati szempontokat ki-
vánok alkalmazni.

2. Az onomato-dialektológia a névegyedek és névtípusok keletkezés-
médjának (a motivációnak) és nyelvi (szófaji, alaktani, hangtani, stiliszti-
kai stb.) eszközeinek a térbeli vizsgálata. A név jnévtípus megjelenésének,
kiterjedésének és elterjedésének az okaira a művelődéstörténeti, település-
és gazdaságtörténeti stb. hatóerők főldaritése adja meg a választ. Más meg-
közelítésben Pais ezt úgy fogalmazta meg, hogy a névtudomány alkalma-
zott művelődéstörténet. A térbeliség természetesen csak valamilyen időbeli-
ségben érvényesülhet, akár horizontálisan (leíró, leíró-összehasonlító), akár
vertikálisan (történeti, történeti-összehasonlító) vizsgáljuk őket. Az össze-
vetés történhet egy nyelven belül vagy más nyelv tulajdonneveivel (vö. Szépe
György, A magyar és a francia rokonsági elnevezések összevetése. In: Össze-
vető nyelvvizsgálat, nyelvoktatás 343. Bp., 1972.), és mivel mind a mai, mind
a régebbi korokból származók többnyire magukon viselik az illető nyelvjárás
legfőbb hangtani, ritkábban alaktani jellemzőit, a dialektológia eszközeivel
leírhatók.

3. Családneveink keletkezésének a motivációját a XVIII. századi ada-
tokra támaszkodva az esetek egy részében megkésett, mondhatnám, remény-
telen vállalkozás lenne földeríteni, ezért aztán én is Kniezsa István felosztá-
sát tekintem vizsgálódásom alapjául: személynevekből, helynevekből. kőz-
nevekből származók (A magyar és a szlovák családnevek rendszere 9. Bp.,
1965.). De mielőtt még ezt megtenném, elkülönítem egymástól a magyárok
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és a nem ma~yarok adta neveket, ahogy helységneveink tipologizálásakor is
tettem (vö. Ordög Ferenc, Helységneveink keletkezésmódjáról. Bp., 1980.).
Mind a személy- és helynevekből, mind a közszavakból származók vizsgá-
latakor természetesen messzemenően igyekszem kamatoztatni mindazokat
az ismereteket és kutatási eredményeket, amelyek egyrészt a régebbi ko-
rok, másrészt a mai kor személyneveinek tanulmányozása során a hazai és
a fontosabb kűlfőldi szakirodalomban felhalmozódtak.

4. Személynévanyagom a conscriptio animarumokból és a cano-
nica visitatiókból való", amelyekről már az anyaggyüjtés legelején meg-
állapíthattam. sokkal jobban tükrözik a helyi nyelvjárás főbb hang-
tani jellemzőit, mint a kíilőnbőző (keresztelési, halotti stb.) anyaköny-
vek vagy a kűlőnböző adóősszeírások. Az összefüggő kutatóterületröl, a
XVIII. századi Zala megyének a Veszprémi Egyházmegyéhez tartozó ré-
széről, az Alsóörs-Pula-Szőc-Siegvár- Véged-Zalalövö-Milej- Nova-Puszta-
magyaród- Nagykanizsa- Kiskomárom- Keszthely- Balaton- part-Alsóörs által
határolt területről 1745 és 1771 között 789 összeírás maradt fenn2• Eze-
ket a házak szerinti rovatolt névsorokat a helyi plébánosok, illetőleg az ő
közreműködésükkel a föesperes-helyettesek készítették. Nyelvjárástörténeti
vizsgálatnkat már évekkel ezelőtt elkezdtem (vö. Ördög Ferenc, A készülö
XVIII. századi zalai személynévtár családneveinek nyelvjárástörténeti hasz-
nosításáról. In: A magyar nyelv rétegződéseUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I , 729-35. Szerkesztette: Kiss
Jenö és Szűts László. Bp., 1988.), és most, a névtár és a mutatók elkészülte
után a. teljes névanyagon kivánom befejezni. Közben, 1987-ben egy kitűnő
forrás látott napvilágot Münchenben, a Görres Gesellschaft gondozásában,
Pfeiffer Jánosnak a Veszprémi Egyházmegye történeti névtára (1630-1950),
püspökei, kanonokjai és papjai cimíi munkája, majd 1989-ben a hozzá tar-
tozó Index (Összeállította: Kredics László és Csonka László. Veszprém),
amelynek segítségével az összeírást készítő plébánosnak a születési, iskoláz-
tatási és műkődési helyét stb. könnyűszerrel meg tudom majd állapítani.

5. a) Nemcsak Göcsejnek és Hetésnek, de úgy tűnik, talán az egész
Nyugat-Dunántúlnak egyik jellegzetes névtípusa az apanévvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-ji patronimi-
kon-képzős név:

Ádámji, Bánji (Bamji, Bámji, BánjJi, Ba nji) , Bendefy, Bertalanfy

(Be rta la nJJy) , FerencjJi, Györji (GyörjJi, GyőrjJi, GyörJJy, Györffy, GyörJJfj,
GyőrJJy, GyőrJJfj, Győrji, Györfy, Győrffj), Gyulaji, Istvánji (IstvanjJi,

IstvánjJi, Istvanji), jakabji (JakabjJi, JakajJi, JakaJJfj, Jakaji, Jakafy),

Jánosffj, Katánji (Kantaji) MihályjJi (MiháJJfj, MihálJJfi, Mihálji), Pálji

(PajJi, PájJi, Paji, Páji, PaljJi, PáljJi, PalJJy, PalJJy, Pálffy, PálJJy PálJJfi,
Paljii, Palffi, Pálfy, Pálffi, PálljJi, PallJJy, PállJJy, Pallji, Pál/ji, Pál/fy,
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Pa lyfy} , Péterfi (Pe te rjfi,RQPONMLKJIHGFEDCBAP é te r f f i, Péterffy, Péterffy, Pe te rfi, Péterfy),

Sándorfi (Sandorjfi, S a ru lo r f i, Sándorfi, Sándorrfy).

A fi német, szláv nevekhez is járulhat: Jelenfi (Je lenjfi, Jelenffy}, J e r f i,

MartinoffY. Az alakilag ide vonható Sárfi (Sárfy) és Szalafi nevek valószí-
nűbb, hogy puszta helységnévből (Sárfi",Sárfő, Szalafő) keletkeztek sok más
társukkal (Rendek, Sziplok, Szár, Vigant stb.) egyűtt (vö. Ördög Ferenc, A
puszta helynevekből keletkezett családnevek kérdéséhez. Nyr. CVI, 484-6).

Elterjedésűk széles kőrű, a 309 telepűlés csaknem egyharmadában vi-
selte valaki a fenti nevek valamelyikét. További vizsgálatnkat az apanévvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+
- i, valamint az apanév + -a (-o), -e képzős (Bereczki, Mátyási, Urbáni;
JoOO, Móricza, Baláso, Lukácso, Lőrineze, Bőrőcze stb.) nevekkel együtt
célszerű elvégezni, választ keresve egyúttal arra a kérdésre is, hogy ez utób-
biak patronimikon-képzősek-e vagy pedig kicsinyítőképzősek, esetleg az őket
létrehozó két indíték együttes eredményei.

b) A puszta keresztnévbőljbecézőnévből alakult családnevek száma és
elterjedése ugyan nem lebecsülendő, de közel sem olyan mérvű, mint Kalo-
taszegen (vö. B. Gergely Piroska, A kalotaszegi magyar családnevek rend-
szertani és funkcionális vizsgálata 73. Bp., 1981.) vagy a Székelyföldön (vö.
Benkő Loránd: NévtVizsg. 133). Kutatóterületemen leggyakoribb közülük
a 182 településen előforduló Farkas. 148 kutatóponton kereszt névként is él,
és meglepöen sok helyen (109) két funkcióban is használatos. akárcsak a
második leggyakoribb keresztnévi eredetű család név , a Simon. (Családnév-
ként 132, keresztnévként 61, mindkét funkcióban pedig 34 településen fordul
elő.) Ezekkel ellentétben a Salamon név ugyan 67 kutatóponton része a csa-
ládnévanyagnak, de ekkor már mint kereszt név csak 6 helyen (Sümegen,
Pulában, Szentlászlóegyházán, Szentpéterúrban, Sármelléken és Balaton-
magyaródon ) használatos.

c) Mostani kutatóterületemnek is - akárcsak a korábbinak, Göcsej-
nek és Hetésnek - jellegzetes névtípusa a népnévből (népcsoportnévből)
keletkezett Bosnyák, Cigány, Cseh, Francia, Horvát, Kun, Lengyel, Magyar,
Német, Oláh, Olasz, Orosz, Polyák, Rác, Rusznyák, Székely, Talján, Tatár,
Tót, Török, Zsidó. A vizsgált területen csupán 9-ben (134., 152., 182., 247-8.,
261.,288-9.,292.) nem fordul elő egyik sem. Ha közülük a két legelterjedteb-
bet, a 273 településen föltűnő Horvát-ot (Horvat, Horvath, Horváth, Hor-

vatth, német telep es falvainkban Horbath is) és a csaknem ugyanennyi (270)
kutatóponton megjelenő Tót-ot (Thoot, Thot, Thót, Thoth, Thóth, Thott,

Thótth, Toot, Toót, Tóót, Tooth, Toóth, Tóóth, Toott, Tóótt, Tootth) Toótth,
Tóótth, Tot, Toth, Tóth, Tott, Tótt, Totth, Tótth) egyazon térképre vetítjük,
elterjedésüknek nemcsak a mértéke, hanem még a helye is csaknem azonos.
A 309 település közül csupán 33-ban (18-9.,25-6.,34.,55-6.,.60., 64., 66.,
78.,86.,88-9.,97., 101., 104., 107-9., 119., 121., 125., 135a, 142., 162., 176;,UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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214.,256.,260.,278.,283.,307.) nem találkozunk egyikkel sem. A 27 Írásvál-
tozatúzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATót név ilyen széles kőrű elterjedése a XVIII. század közepén azért
meglepö, mert Fehértói Katalin a Zsigmondkori Oklevéltár 1. kötete alap-
ján (Összeállította: Mályusz Elemér. Bp., 1951-1958.) még azt állapította
meg, hogy "a teljes névsorban található még 16 személy, kiknek «sclavus» a
megkülönböztetö neve, de egy sincs e területröl (ti. Délnyugat-Dunántúlról.
Ö. F.), akit pl. Tót-nak neveznének (A XIV. századi megkülönböztetö nevek
43. Bp., 1969.). Elterjedtség tekintetében szintén ebbe a csoportba tarto-
zik a Német (Nemet, Némét, Nemeth, Németh, Néméth, Németth, Nimet,
Nimeth) családnév , mivel 253 településen fordul elö. Nem találkozunk vele
a göcseji és a Göcsejhez közel esö falvakban (25. Börönd, 26. Kiskutas, 28.
Háshágy, 55. Kávás, 60. Apátfa, 82. Böde, 88. Szentmihályfa, 96. Dobron,
101. Kökényesmindszent, 136. Petrikeresztúr, 137. Lickó, 152. Iborfia, 189.
Tárnok, 214. Mikefa, 245. Pusztaszentlászló), továbbá a mindössze egy-két
évtizeddel ezelött németekkel betelepített Szalapán (24.), Szöcön (64.), Pu-
lában (95.), Sáskárt (117.), Hegyesden (134.), Szentjakabfán (147.), továbbá
Freivizen (289.) és Langvizen (291.), ez utóbbi helységek nevének elsö előfor-
dulása a 4. számú forrásomból adatolható (vö. Kiss Lajos, FNESZ. Filzvölgy,
Hosszúvölgy a.).vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A fenti három legelterjedtebb név után az elterjedt nevek csoport-
jában tárgyalom majd a 98 településen elöforduló Török (Torok, Törők,
Tőrök, Tőrők) és a 84 kutatóponton adatolható Magyar (Magar, Magyarr)
családneveket .

Ezek után a közepesen elterjedt nevek következnek az előttük álló te-
lepülésszámok csökkenő rendjében. 59 Rácz (Racz, Ratz, Rátz), 55 Cseh
(Ceh, Che, Chéh, Czhe, Cse, Csé, Csech, Cshe), 37 Lengyel (Legyel, Len-
gel, Lengely, Lengyell), 35 Olasz (Olas, Oláss, OMsz, Olaz), 33 Oláh (OhM,
Ola, Olá, Olah, Ollá, Olya, Olyá) , 25 Czigány (Czigan, Czigany, Zigány),
21 Talián (Talian, Taljany, Tallian, Tallián. Tulián}, 20 Tatár (Tatar), 17
Kun (Kún, Kunn, Kuun), 15 Zsidó (Sido, Sidó, Zsidó).

A 10 kutatóponton vagy az ennél kevesebb helyen előfordulókat a
kevésbé elterjedt nevek csoportjába sorolom. 10 Székely (Székel, Széke ll;
Szekely, SzeMI, Székől), nem zárva ki, hogy ezeknek egy része - vagy ép-
penséggel mindegyike - puszta helységnévből alakult (vö. a tőbb -székely
utótagú helynévvel). Ugyancsak 10 kutatóponton tűnik fől a Francia (F'ran-
czia) és az Orosz (Orosz, Orozz) név, 9-en a Bosnyák, (Bosnak, Bosnyak),
valamint a Polyák (Poják, Polak, Polák, Polka), egy településen pedig a
Rusnák.

6. A névdivat változásainak, illetőleg a változások okainak tüzetes vizs-
gálatát nemcsak a már említett mű címében jelzett intervallum (1745-1771)
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között tudom elvégezni, hanem ennél jóval nagyobb időközben is, mivel a
lakosok neve után csaknem valamennyi ősszeírásban ott áll életkoruk is.
Az 1740-es és az 1750-es években összeírt felnőttek egy része e század ele-
jén született, a legidősebbek pedig a XVII. század végén, amelyről azonban
már meglehetősen kevés adatunk van, mivel keresztelési anyakönyveink je-
lentős többségét - amint az köztudott - csak a XVIII. század elején,
közepén kezdték el vezetni. Éppen ezért kiegészítő forrásként feldolgoztam
valamennyi XVII. századi zalai római katolikus (Csesztreg 1665-, Lendva
1685-, Nagykanizsa 1690-, Keszthely 1697-) és református (Kiskomárom
1623-) keresztelési anyakönyv anyagát, akár beletartozik mostani kutató-
területembe, akár nem. Ezekben a plébániákban, illetőleg akiskomáromi
parókián 140 helységből 6228 gyermeket kereszteltek meg, nevük, valamint
szüleik, keresztszüleik neve sok hasznos adatot és adalékot nyújt majd e
század keresztnévdivatának a tanulmányozásához.

1. Gyűjteményem családneveinek. különösen pedig keresztneveinek
vizsgálatakor természetesen mind a vallási, mind a társadalmi szempon-
tot messzemenően figyelembe kívánom venni, amire azért van lehetőségem,
mivel az összeírások a Rituálénak megfelelően - sőt még az ebben foglalt
követelményeken túlmenően is - tartalmazzák az ide vonatkozó adatokat
(református, evangélikus, zsidó; nemes, zsellér, szolga; kocsis, takács, ta-
nító stb.). Mindezekre a felbecsülhetetlen értékű adatokra munkám IV., a
mutatókat tartalmazó kötetének a segítségével könnyűszerrel rátalálok, mi-
vel nemcsak a tulajdonneveket (családneveket, keresztneveket, helyneveket
stb.), hanem a vallásra, illetőleg a társadalmi helyzetre és a foglalkozáara
vonatkozó kőzszavakat is mutatóztam (Calvinista, Lutheranus, Iudaeus; no-
bilis, inquilinus, servus; auriga, textor , ludi magister stb.).

8. A családnevek helyesírási kérdései külön fejezetbe kívánkoznak a né-
hány magyar nyelven lejegyzett keresztnévvel, illetőleg becézőnévvel együtt
(vö. a már adatoltRQPONMLKJIHGFEDCBAT ó t családnév 27, a P á lf i 23, a G y ö r f i 11 változatát).
Ezek az adatok is, a korábban említettek mellett, százával igazolják ünne-
peltünknek azt a korai felismerését, hogy a tulajdonnevek - a közhiedelem
elképzelésével ellentétben - sokkal mozgékonyabbak, mint a nyelv köznévi
elemei (NévtVizsg. 134).

ÖRDÖG FERENCvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Jegyzetek

1 A sajtó alatt levó népességösszeirások és egyházlá.togatási jegyzókönyvek általam adott
sorszám szerinti jegyzéke. (A "per" jel után a kötet tényleges elkészülésének az éve áll, a
lapszám utáni zárójelben pedig a Veszprémi Püspöki Levéltár (VPL.) jelzete.)

1. Conscriptio Animarum Districtuum Wesprim[iensis] et Keszthely[iensis]
1745/1746.626 lap (VPL. A 14.2.)

2A Visitatio Canonica Districtus Zaladiensis 1746. 385 lap (VPL. A 8.5.)
2. Conscriptio Animarum Districtus Keszthely[iensis] 1746. 317 lap (VPL. A 14.1.)
3A Visitatio Canonica Districtus Szala-Egerszegiensis. Conscriptio opus 1748/1750.

1166 lap (VPL. A 8.10.)
4. Conscriptio Animarum Districtus Kanizsa[iensis] 1757. 750 lap (VPL. A 14.3.)
5A Visitatio Canonica Districtus Keszthely[iensis] 1748. 392 lap (VPL. A 8.8.)
5. Conscriptio Animarum Districtus Keszthely[iensis] 1757. 738 lap (VPL. A 14.5.)
6A Visitatio Canonica Districtus Wesprim[iensis] 1747. 646 lap (VPL. A 8.6.)
6. Conscriptio Animarum Districtus Wesprim[iensis] 1757. 718 lap (VPL. A 14.8.)
7. Conscriptio Animarum Districtus Kanisa[iensis] 1767/1769. 356 lap (VPL.

A 14.9.)
8. Conscriptio Animarum Districtus Kanizsa[iensis] 1771. ,726 lap (VPL. A 14.10.)
9. Conscriptio Animarum Districtus Keszhely[iensis] 1771. 411 lap (VPL. A 14.12.)
iOA Visitatio Canonica Districtus Tapolca[iensis] 1745/1746. 546 lap (VPL. A 8.2.)
10. Conscriptio Animarum Districtus Tapolca[iensis] 1771. 424 lap (VPL. A 14.14.)
ll. Conscriptio Animarum Districtuum Palota[iensis] et Wesprim[iensis] 1771. 616

lap (VPL. A 14.15.)

2 A települések neve sorszám szerint
(A sorszámozás a kutatóterület legészakibb-Iegnyugatibb pontján kezdődik, és kelet felé
haladva a legdélibb-Iegkeletibb pontján ér véget. Van 100a, 135a is.)

1. Szegvár
2. Meggyes
3. Hosztót
4. Galsa
5. Nyavalád
6. Rigács
7. Sárosd
8. Megyer
9. Bodorfa

10. Káptalanfa
11.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAUk
12. Véged
13. Ötvös
14. Dabronc
15. Hany
16. Bük1

17. Gógánfa
18. Kajánfölde
19. Vaspör
20. Batyk
21. Gyepü
22. Gyömöró
23. Zalabér

24. Szalapa
25. Börönd
26. Kiskutas
27. Kisvásárhely
28. Háshágy
29. Tölcsiny
30. Rendek
31. Pakod
32. Zalaszentpéter
33. Mihályfa
34. Nyírlak
35. Dötk
36. Boldogfa
37. Felsöaranyod
38. Tekenye
39. Vitenyéd
40. Zalamindszent
41. Lóvó
42. Zalapataka
43. Cséb
44. Felsöbagod
45. Alsóbagod
46. AlsóaranyodUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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47. Szentgrót
48. Zalaszentgyörgy
49. Szepetk
50. Óhid
51. Pókafa
52. Istvánd
53. Sümeg
54. Salómvár
55. Kávás
56. Boncodfölde
57. Csáford
58. Fogaskerék
59. Szentgrót-Polgárváros
60. Apátfa
61. Szentiván
62. Ollár
63. Kemend
64. Szöc
65. Nyirá.d
66. Ságod
67. Bötefa
68. Kisgörbö
69. Teskánd
70. Andráshida
71. Gébárd
72. Neszele
73. Alibánfa
74. Lukafa
75. Vöckönd
76. Csehi
77. Döbröce
78. Kaszahá.za
79. Henye
80. Udvarnok
81. Nagygörbö
82. Böde
83. Zalaegerszeg
84. Nemesapáti
85. Gyürüs
86. Bazsi
87. Prága
88. Szentmihályfa
89. Ebergény
90. Csá.cs
91. Középapáti
92. Koppány
93. Sénye
94. SZÓlÓSi

95. Pula
96. Dobron
97. Döbréte
98. Alsóapáti
99. Bezeréd

100. Dörögd

ÖRDÖG FERENCUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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100a Öcs (Veszprém m.)
101. Kökényesmindszent
102. Orbányosfa
103. Kallos
104. Barátsziget
105. Zalaszentlá.szló
106. Milej
107. Rám
108. Besenyó
109. Forintoshá.za
110. Padár
111. Vindornyalak
112. Csoromfölde
113. Petend
114. Botfa
115. Gyülevész
116. Szántó
117. Sáska
118. Kapolcs
119. Vigánt
120. Nagylengyel
121. Almás
122. Kehida
123. Köveskút
124. Haláp
125. Lak
126. Bucsa
127. Nagykapornak
128. Fok
129. Felsóörs
130. Gellénhá.za
131. Felsökustány
132. Monostorapáti
133. Bocfölde
134. Hegyesd
135. Nagypécsely
135a Szólós2

136. Petrikeresztúr
137. Lickó
138. Csatár
139. Hetés
140. Misefa
141. Németfalu!
142. Alsókustány
143. Dánielkarmacs
144. Egyházaskarma.cs
145. Rezi
146. Zsid
147. Szentjakabfa
148. Budavár
149. Nemespécsely
150. Csopak
151. Lovas
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152. Iborfia
153. Szentlászióegyháza
154. Tilaj
155. Lesencistvánd
156. Csicsó
157. Köves
158. Paloznak
159. Alsóörs
160. Tapolca
161. Balatonhenye
162. Kisdörgicse
163. Vászoly
164. Füred
165. Arács
166. Diszei
167. Sárhida
168. Sándorháza
169. Csány
170. BükvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2

171. Lesencetomaj
172. Györhegye
173. Szentantalfa
174. Szentandrás!
175. Rád
176. Vállus
177. Csobánc
178. Szentbékálla
179. Monoszió
180. Tagyon
181. Felsödörgicse
182. Mánd
183. Németfalu?
184. Gyulakeszi
185. Mindszentkálla
186. Köveskálla
187. Alsódörgicse
188. Nova
189. Tárnok
190. Bak
191. Pölöske
192. Nemesszer
193. Újfalu
194. Köszvényes
195. Egregy
196; Raposka
197. Diska
198. Kisfalud
199. Felsöpáhok
200. Szentandrás
201. Vita
202. Kisapáti
203. Káptalantóti
204. Zánka
205. Udvari

206. Hegymagas
207. Igrice
208. Vörü
209. Szentpéterúr
210. Gétye
211. Bókaháza
212. Kékkút
213. Akali
214. Mikefa
215. Kozmadombja
216. Alsópáhok
217. Gulács
218. Kövágóörs
219. Szentmihály
220. Hosszúfalu
221. Szentgyörgyvár
222. Ederics!
223. Salfölde
224. Szepezd
225. Tófej
226. Pacsa
227. Keszthely
228. Kisörs
229. Zalaapáti
230. Szigliget
231. Tördemic
232. Rendes
233. Tütös
234. Badacsonytomaj
235. Fakos
236. Pötréte
237. Felsökál
238. Szentmárton
239. Boldogasszonyfa
240. Sármellék
241. Mészesgyörök
242. Felsörajk
243. Felsöhorváti
244. Esztergály
245. Pusataszentlásslő
246. Alsókál
247. Alsóhorváti
248. Égenfölde
249. Felsöhahót
250. Alsórajk
251. Ederícs"
252. Palkonya
253. Eger
254. Pusztamagyaród
255. Alsóhahót
256. Ung
257. Aracsa
258. Báránd
259. ZalavárUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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260. Lebuj
261. Fenék
262. Szentliszló
263. Kilimán
264. Pőlőskefej

265. Kerecseny
266. Felsöorosztony
267. Szabar
268. Bőrzőnce
269. Szentbalázs
270. Alsóorosztony
271. Baksahá.za
272. Dusnok
273. Gelse
274. Nagyrada
275. Hidvég
276. Kacorlak
277. Sziget
278. Kisrada
279. Szerdahely
280. Bocska
281. Garabonc
282. Balatonmagyaród
283. Németszentmiklós
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284. Merenye
285. Újudvar
286. Bakónak
287. Újlak
288. Obornak
289. Freiviz
290. Karos
291. Langviz
292. Korpavár
293. Homokkomárom
294. Kiskomárom
295. Galambok
296. Kisrécse
297. Komárváros
298. Nagyrécse
299. Tólós
300. Kiskanizsa
301. Sárszeg
302. Nagykanizsa
303. Szent jakab
304. Ormándhida
305. Mihá.ld (Somogy m.)
306. Szentmiklós (Somogy m.)
307. Liszó (Somogy m.)



MAGYAR NYELVSZIGET A KARAS MENTÉN
(JUGOSZLÁVIÁBAN)vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PALÁDI-KovÁcs ATTILA

Udvarszállás (Dobricevo] egyike a csaknem teljesen ismeretlen, illetve
rosszul ismert magyar nyelvszigeteknek. Bálint Sándor, hiányos forrásai nyo-
mán, úgy vélte, hogy Szeged vidékéről származó telepesek alapítottak, s ma
is szegedi tradíciót, népnyelvet őriz. (Bálint Sándor: A szögedi nemzet. A
szegedi nagytáj népélete. A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1974/75-2.
Szeged, 1976. 244.) Magam, szintén helyismeret nélkül, de mégis inkább
palóc eredetünek véltem e falu magyar népét. (Paládi-Kovács Attila: Pa-
lóc kirajzások. In: Palócok I. szerk.: Bakó Ferenc: Eger, 1989. 206-207.)
Amikor végre eljutottam a faluba (1987. okt. 1-6.), hamar kiderült, hogya
szegedi eredet hipotézisét sem a közösség származástudata, sem a paraszti
kultúra jellemző jegyei nem támasztják alá. Udvarszállás magyar nyelvé-
ben nyoma sincs semmiféle ö-zésnek. Eredethagyománya szerint ez a római
katolikus közösség döntő részben északi magyar területről, Nógrádból ván-
dorolt el az 1830-40-es években. Folklórja, a helyi néphit és népszokás is
palóc jellegzetességeket őrzött meg egészen napjainkig. (Paládl-Kovács At-
tila: Településtörténet és folklór . Udvarszállás falu példája. Hungarológiai
Közlemények 21. Újvidék 1989.619-627.)

Udvarszállás a Karas folyó balpartján fekvő kis község Jugoszláviában,
a román határ tövében. Határához 3400 kat. hold földterűlet tartozik, ami-
ből kb. 1000 kat. hold van a helybeli parasztok tulajdonában, a többi a
fehértemplomi (Bela Crkva) kombinát birtokában van. Azt korábban a Bis-
singer-Nippenburg grófi család birtokolta. 1982.évi adatok szerint a falu há-
zainak száma 80, a családoká 77, lakossága pedig 303 fő. (Az adatok forrása
Horváth József helyhatósági titkár kézirata.) Hézagos helytörténeti adatok
szerint a falu 1822 óta lakott hely. Elsö telepesei katolikus németek voltak.
Katolikus magyar családok 1832-1835 között szivárogtak be, miközben a né-
metek fogytak, feltehetően elköltöztek. Jogállása 1851-ben még mindig csak
"Népes puszta" (Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára IV. 228.).
Pesthy Frigyes Helységnévtára 1864.ben "contractualista gyarmatközség"
minősítéssel említi. Magyar családjai Nógrádból, Hevesből, továbbá Csanád
és Csengrád területéről érkeztek. A kibocsátó helységek Etes, Fegyvernek,
Nagyiratos, Kevermes, Dézsánfalva, Gátalja voltak. (Mohay Margit: Egy ju-
goszláviai magyar nyelvsziget. Testvériség, Újvidék, 1938. 15.) Etes nógrádi
falu, az említett alföldi, bánsági helységeket pedig főként a palóc migrá-
ció népesítette be. (Paládi-Kovács Attila i. m. (1989) 198, 201-202, 206.)UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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PALÁDI-KOV ÁCS ATTILA

1870-ben már 425 lakosa volt a falunak, s később nem is növekedett. Az
1960-70-es években sokan elköltöztek a faluból. Mentek Versecre (Vrsac),
távolabbi városokba, sőt kiilfőldre is. Nemcsak időleges munkavállalás, ha-
nem kivándorlás, végleges megtelepedés szándékával. (Egyedül Ausztráliába
8.057 vajdasági magyar érkezett 1963-73 között. Jórészük bánsági falvak-
ból, szórványokból ment el. Kunz, Egon F.: The Hungarians in Australia.
Melbourne, 1985. 139, 142.)

A Bánság fő vonalaiban még a 18. században kialakult, s a 19. század
folyamán kisebb mértékben módosult etnikai viszonyai a 20. században sem
merevedtek meg. A század eleji kivándorlás, a németek kitelepítése a má-
sodik világháború után, az időnként megnövekvő bevándorlás a Balkánról,
az állandó migráció és a tömeges kűlfőldi munkavállalás következtében fő-
ként a jugoszláviai Vajdasághoz tartozó tájakon voltak jelentős változások.
(Paládi-Kovács Attila: Az anyagi kultúra alakulása néhány dél-alföldi (bán-
sági) magyar faluban. NK-NT VII. 1973. 291-92.) Nyelvjárási és néprajzi
tekintetben a Bánság igen egyenetlenül feltárt terület. Romániai részének és
az aldunai székelységnek a népnyelvét alaposan vizsgálták. (VÖÖIstván: A
bánsági magyar nyelvjárások magánhangzó rendszere. Bukarest, 1975; VÖŐ
István: Bánsági magyar népnyelvi atlasz. Bukarest, 1976; Penavin Olga-
Matijevics Lajos: A jugoszláviai székely telepek nyelvatlasza. Újvidék, 1978;
Penavin Olga-Matijevics Lajos: Székely szójegyzék. Újvidék 1980.), de a
jugoszláviai "Bánát" magyar nyelvszigeteit kevésbé ismerjük. Ezek nyelv-
földrajzi és nyelvtörténeti jelentőségét azonban már régen felismerte a tu-
domány. Nyelvi jelenségek egybevetéséveI állapították meg például azt, hogy
a Bega menti Magyarittebe népe a Berettyó alsó folyásának vidékéről szár-
mazott el. "A nyelvtörténet kronológiai szepontból is nagybecsü adalékokat
kaphat például a telepítések nyelvjárási jelenségeinek az "anyanyelvjárás"
jelenségeivel való egybevetése révén". (Benkő Loránd: A nyelvföldrajz tör-
téneti tanúságai. MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának Kőz-
leményei, XXIV. 31. A kupuszinai nyelvjárássziget kérdéséről lásd Benkő
Loránd: Új módszerbeli lehetőségek a magyar nyelvjárástörténeti vizsgála-
tokban. MNy. LVII. 401-13.)

Udvarszálláson gyakran hallani azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtarti, levági, megfogi, többes számban
pedig a fogadik, megkínálik, mondik, megadik, stb. igealakokat. A tárgyas
igeragozás jelentő mód jelen idejének ez az alakja két nyelvjárás-típusban jel-
legzetes: Abaúj-Zemplén területén és a Dunántúl déli szélein (Somogy, Bara-
nya m.). Az Alföld egyes részein hallható adi, láti, mondi alakokat a telepí té-
sekkel, belső migrációval magyarázza a magyar nyelvtudomány. (Benkő Lo-
ránd: Magyar nyelvjárástörténet. Bp., 1957. 103-104. Más vélemény is meg-
fogalmazódott: Erdődi József: Az adi, mondi történetéhez. MNy. Lll, 355.)
Tanulságos, hogy ez a népnyelvi jelenség Temesvár vidékén megtalálható a
szegedi nyelvjárást beszélő falvakban is. Paládi-Kovács i. m. (1973) 320.)UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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MAGYAR NYELVSZIGET A KARAS MENTÉN

A falu magyar jellegét kiemelik a családnevek és a főldrajzi nevek. Ezek
száma nem nagy, de kifejező. Belterületen négy utcanév említhető, minthogy
a település két egymást keresztező földút mentén épült. A kereszteződésnél
áll a templom és az iskola. AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPém ucca a szomszédos Járn (Románia) község
felé visz. Azért hívják így, mert "pémek laktak benne. Mi a cseheket csak
pémeknek nevezzük". Ellenkező irányba, Krassószombat (B. Subotica) felé
visz a Nagy ucca. "A legtöbb ház, meg a templom is ott van." Karos uc-
cá-nak azt nevezik, amelyik északnak, a folyó felé tart. A 19. század végén
még fahíd volt a Karason. Helyébe az állam 1912-ben betonhidat építettett,
hogy javítsa az udvarszállásiak közlekedését Versec felé. Ellentétes irányba,
Fehértemplom felé visz a Barna ucca. "Régebben főleg Barna nevezetü csa-
ládok laktak benne."

Folyónév kettő van, a Kis-Karas és a Nagy Karos. A Járn felől érkező
folyó itt veszi fel a Kis-Karas vizét. Udvarszállás és határa sík vidéken terül
el. Külterülete, határa 1938-ban 3038 kat. hold volt. A parasztok főldjei a
falu és a Karas folyó között terültek el. A dűlők nevei: Nyilas (lapos szántó),
Határdűlő, Keresztdűlő, Hosszúdűlő, Kenderfőd, Szőlődűlő, Legelő. (Ezeket
említi már Mohay Margit i. m. (1938) 22.) A legelő mindössze 10 holdas
volt, s csak 1924-ben vették meg a gróftól. A Karas parti füves terület meg-
vételére és hasznosítására 56 tagúvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(!) "Legelőtársulat" alakult. Az uradalmi
földeken a román dűlőneveket használtak: Dricu Funtine (a falutól keletre,
Járn mellett feküdt), Dricu Veli, Dricu Rusniki, Vicinik, Dricu Mitrovica
(Krassószombat és Udvarszállás között). Domborzati, vízrajzi megjelölés a
bara és a válé. Mindkettő mindennapos eleme a helyi magyar nyelvjárásnak.
Előbbi 'vizes mélyedés' 'sekély vizű tócsa', az utóbbi pedig 'völgyecske' és
'holtág' jelentéssei használatos. "Sok válé van a Karas mellett." Ezekben a
válékban. holtágakban halászni, horgászni is szoktak.

Tanulságos a nép nevek és egyes helységnevek használatának módja, szó-
alakja. A bánsági románckat oláj-nak, a bánsági szerbeket rác-nak nevezték
az öregek, s ezeknek semmi bántó mellékzöngéje nem volt. Udvarszálláson
az ószerbiai szerbek neve szervián. Krisány néven emlegetik az Aradon túl-
ról járó román szekereseket, akik meszet árultak ezen a vidéken. Pém-nek
nevezik a cseheket, morvákat, siptár az albán, boszanác a bosnyák ember
neve. Az olaszt ma is talján néven emlegetik.

A megszokott-tól eltérő alakban használják egyes - a falu külső kap-
csolatrendszerében fontos szerepet betöltő - helységek nevét. Ürményháza
(Jermenovci) nevét Örménynek, ritkábban Örményházá-nak mondják, s
"örményi asszony", "örményi cigányok" típusú jelzős összetételekben hasz-
nálják. Székelykevét (Skorenovac) véletlenül sem emlí tik ezen a néven. Kizá-
rólag csak Székelyi-nek emlegetik, s "székelyi pap", "székelyi ember" típusú
jelzős szerkezeteket hallani tőlük. Mindkét példában megnyilvánul a nép-
nyelv rövidségre törekvése. Belgrád nevét magyarul Belegrádnak ismerik, a
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román lakosságú, s igen közelizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAStraza falu nevét pedig Tömösőrnek. A régi
hivatalos neve Temesőr volt, s az ö-ző névalak azért feltűnő, mert egyébként
nincs nyoma ö-zésnek. Őrzik a szomszédos Gesko Selo régi nevét, s falun be-
lül ma is Fábián-nak nevezik, idegen előtt pedig Cseh/alu-nak fordítják a
szerb falunevet. -

Udvarszálláson 1938-ban 23 családnevet Írtak össze. Az akkor élő csa-
ládnevek és családonkenti előfordulasok száma: Balassa (1), Barna (3),
Bartha (1), Bene (2), Csáp (4), Csőke (2), Döme (4), Franczen (1), Grá-
nicz (1), Halnpka (6), Horváth (4), Junigli (2), Krizsa (1), Kucsera (9),
Kvesznica (1), Lexa (1), Máté (1), Magyar (2), Rezbár (1), Tóth (3),
Turi (1), Urbán (1), Virág (12). Ezek kőzíil 11 családnév előfordult már az
1833-1848. között szereplő családnevek között is. A legrégibb, "törzsökös"
családok tehát a következők: Barna, Bartha, Bene, Csőke, Döme, Horváth,
Kucsera, Máté, Tóth, Urbán, Virág. Ezeknek a családoknak az ősei voltak
Udvarszállás első magyar telepesei. 1848-49-ben ugyan elpusztult, leégett
a falu, lakói pedig elmenekültek a Maros vonalára, de a harcok után ismét
visszatértek, és ma is utódaik teszik ki a helyi közösség kb. 70%-át. Az
1850-60-as években tűntek fel a csehek családnevei. a Csáp, Halupka, Ju-
nigl, amelyek ma is élnek a faluban. Későbbi a Gránicz, Kvasznica, Rezbár,
Lexa. Ez utóbbiak mára elköltöztek, s a faluban már nem élnek ilyen nevű
utódok. Akadnak elvétve újabb bevándorlók is. Kasza István az 1940-es évek
végén került ide Törökkanizsáról, Horki István pedig Űrményházáról tele-
pült áto Asszonyokat is hoztak az udvarszálláslak más vidékről, leginkább
Székelykevéről és Ürményházáról.

A két leggyakoribb család név viselői - a Virágok és a Kucserák - kő-
zül többen kaptak megkülönböztető, ú.n. "ragadéknevet" . Az egyik Virág
családot Dundi, a másikat Burbunc néven ismeri a közösség. Ezek a gúny-
névi eredetű nevek több nemzedéken át öröklődnek, s az eredeti csaladnévtől
függetlenedve használatosak a mindennapi beszédben. "Öreg Dundi" jelen-
tése id. Virág József, "fia Dundi"-nak pedig ifj. Virág Józsefet emlegetik.
A Kucsera nemzetség egyik ága a Szárma nevet kapta, egy másiknak Gá-
bor a ragadványneve. Gábor Misa néven Kucsera Mihályt ismerik, akinek
a nagyapját Kucsera Gábornak hívták, s a keresztnévből származik utó-
dainak megkülönböztető neve. A két emlí tett népes nemzetség rivalizálása
régi keletű és kifejeződik egymás nevének magyarázatában is. "A Kucserák
drótos tótok", mondják a Virág nemzetséghez tartozók. Rájuk viszont azt
sütötték a Kucserák, hogy cigánylány volt az ősanyjuk: "a Virágok cigá-
nyok." A Kucserák származáshagyománya szerint ősapju ugyan Nógrádból
jött a faluba, de magyar ember volt, s nem értett a drótos mesterséghez.
Más családnevekhez csak ritkán tapadt megkülönböztető név (pl. Csujka,
alias Csőke Péter, Szekretár, alias Tóth János).
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Többen állították, hogy mivel magyar voltuk miatt mindkét világhá-
ború után kihagyták őket a fóldosztásból, néhányan megpróbálkoztak csa-
ládnevük szerbesítésével is. Felajánlották a fóldosztó bizottságoknak, hogy
írják a nevüket ezutánzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVirágovics, Kucserovics, Horvátovics, stb. alakban,
de ezt az ötletüket a szerb hatóságok is tréfára vették, nem mértek főldet
nekik.

Udvarszálláson - egy-két szerb menyecskét leszámítva - 1987. őszén
is mindenki anyanyelvi szinten beszélte a magyart. Ez a családokban és gaz-
daságokban, illetve a falun belüli érintkezésben elfogadott nyelv.·A pár éve
bekerült szerb fiatalasszonyok inkább csak értik, mint beszélik a falu nyel-
vét. Csehül ma már a Pém utcában sem tudnak. Id. Halupka Antalné (szül.
Buzek Francka}, aki 1901-ben született a szomszédos Fábián (ma Cesko
Selo) faluban, cseh anyanyelvű volt, s először az iskolában tanult magya-
rul. Udvarszállásra feleségnek vitték, s a férjével, míg élt, csehül beszélt.
Egy-két szomszéddal az 1960-as évek elejéig beszélhetett csehül. Azonban
mióta a Rezbár család elköltözött a szomszédságból, nincskivel beszélni az
anyanyel vén. Fia, menye, unokái magyarul beszélnek vele.

Románul kevesen tudnak, noha töb román község van a környéken, s a
határ másik oldalán. Néhány idősebb férfi érti és töri a románt, olyanok, akik
több-kevesebb időt töltöttek román környezetben. Így például Virág István,
aki Vranyicon született 1908-ban és 11 évesen került szüleivel Oravicza me-
zővárosba. Ott akkoriban az Alsóvárost románok, a Felsővárost németek és
magyarok lakták.

Németül sem tanultak meg az udvarszállási magyarok, pedig sok nap-
számos munkát végeztek a fehértemplomi német gazdák szőleiben. 1918-ig
a versed és fehértemplomi németek is tanultak magyarul az iskolában. Az
ottani gazdákkal, iparosokkal, kereskedőkkel a két világháború közötti évek-
ben még lehetett magyarul vagy szerbül érintkezni. Ez a helyzet fennállt a
német megszállás (1941-1944) éveiben is, amikor 10 német rendőr állomá-
sozott a faluban.

A nem-magyar kíilső kapcsolatokban használt közvetítő nyelv a szerb,
amit minden helybéli ért és beszél a legidősebbtől a legfiatalabb korosz-
tályig. Ezt a nyelvet tanulják az iskolában, hallhatják a rádióban, tele-
vízióban és mindenütt, ha a faluból kimozdulnak, Helyben csupán négy-·
osztályos magyar tannyelvű iskolájuk van. Még a magyar állam építette
1896-ban, a milleneum alkalmából. Első tanítójuk neve Óvári János volt.
Az 5-8. osztályt szerb iskolában, Jaszenovo községben végzik el az udvar-
szállási gyermekek. Készülékeiken az újvidéki és a belgrádi rádió, televízió
adásait tudják fogni, a budapestit nem. Magyar nyelvű könyv nem jut el a
faluba, az Ujvidéken megjelenő magyar nyelvű lapok közül azonban többet
is előfizet tek 1987-ben.CBA
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A néprajzi adatgyűjtés során természetesen rögzítettem a vizsgált tár-
gyak, jelenségek nevét is. E több száz szóból álló lexikális anyag közlésére,
értékelésére nincs mód, de néhány ismeretlen tájszót érdemes lesz megemlí-
teni. Például a Karason űzött halászat szavaiból:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApicő 'horog', picézés 'hor-
gászás', ("Elmén'k picézni.") Metrica 'kerítőháló', középtájt zsákos, hosszú
hálófajta. Ezt a kb. 40 m hosszúságú, gyalomra emlékeztető hálót ősszel
szokták keresztben kifeszíteni aKarason. Harcsafogáshoz használatos zaj-
keltő eszköz a bucskáló, amivel a halász a viztűkrőt ütögeti. A harcsa, csuka,
márna, keszeg, potyka, törpe harcsa mellett gyakori halfajta a bucá, 'egy fe-
hér keszegféle', a táj szót áraink ban sem ismert deoerika 'keszegféle hal', a
perkó 'fehérhasú hal' és a bulézs. Utóbbi "pettyes, mint a csuka, de nem nől
meg olyan nagyra". Az udvarszállási halászok csónyaknak nevezett ladikot
és hozzá csónyaklapát-ot, evezőt használnak a folyón.

A tájszavak között számosat a dél-alföldi, bánsági magyar regionális
nyelv elemeként tartunk számon: ilyen a szárma 'töltött káposzta', abro-
nyica 'hajlott vízhordó vállrúd', garaboly 'asszonyok karkosara', supa 'bo-
gárhátú gazdasági épület, juhállás, szekérállás', katárka 'rakodó, kukorica-
v. gabonatároló épület', lánc föld, lánc 'területmérték, hold föld'. (vö. Pa-
ládi-Kovács i. m. 1973/320-21. Bálint i. m. 1976.) ilyen regionális köznyelvi
szónak látszik a tányérica 'napraforgó' is.

Az udvarszállásiak magyar beszédében viszonylag ritkán fordul elő ide-
gen hangzású szó. Nem érzik idegennek a semi 'sparhelthez tartozó sütő',
vagyasiajer 'fátyol szót'. Viszont a epediter 'traktoros pótkocsi', a tárlica
'lőcs nélküli, rövid lovaskocsi' személyszállításra, a poszeta 'gyermekágyas
asszony látogatása' szerintük szerb szó, amit a magyar beszédben kerülni
próbálnak. Az új fogalmak magyar megnevezésére és a nyelvi tudatosságra
törekvés a közösség nagyobb részénél megfigyelhető. Csokány szavuk je-
len tése '2 dl űrtartalm ú bádogedény', amellyel az udvarszállási asszonyok
mérik a tejfelt a versed piacon. Ennek a szónak az idegen eredetét már nem
érzékelik.

Ez a kurta híradás és adatközlés csupán arra szolgál, hogya nyelvjá-
ráskutatók figyelmét felhívja az Alduna közelében élő kis magyar közösség
nyelvének értékeire. Alaposabb .leírás és elemzés ismételten bizonyíthatná,
hogy "a nyelvjárási szókincs nemcsak maguknak a sokrendbeli, különféle
jellegű művelődési hatásoknak a tényét tükrözi, hanem éppen földrajzi ta-
goltsága, területi kötöttsége folytán nagyon éles kontúrokkal mutat e ha-
tások eredetére, -irányára, erősségére, határaira, sőt megfelelő értékeléssel
kronológiájára is." (Benkő i. m. 30.)HGFEDCBA
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HANGREND ÉS ILLESZKEDÉS -
ALGORITMIKUS-SZÁMÍTÓGÉPES

MEGKÖZELÍTÉSBENzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PAPP FER.ENC

A címben felvetett kérdéskörrel a magyar szakirodalom kevesebbet (vö.
főleg Papp 1.: Nyr. 83. 452-3, [Deme] MMNyR. 1. 95-8, Papp 1. Leíró m.
htan 122-8, Jakab: Nyr. 97. 30-44., Papp F. MFőn 165-86), a nemzetközi-
ben többet (ti. az illeszkedés elegáns generatív megoldásával. erről l. Siptár
Péter szép szemléjét: MNy. LXXX, 228-38., továbbá Simon F., A magán-
hangzó harmónia ... Zborník Filozofickej Fakulty Univ. Komenského Philolo-
gica XXXI. 133-47 [1981] ő persze anyanyelvi külföldi) foglalkoztak. Magam
az alábbiakban némiképp formalizélom-pontosítom a két fogalmat, a cím
második felének megfelelően. Így tudtam kisszámítógépre vinni a felada-
tot; s az ennek alapján tudja minden legalább az ÉrtSz-ben önálló szócik-
kel rendelkező főnév bármely esetragos alakját képezni:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAembernek-kalapnak,
híddal, gentamicinnel, brandyvel, empire-nak, és így tovább.

1. Hangrend valamely szó, szóalak magánhangzóinak mechanikusan ki-
számítható összegzése. Ha benne csak palatális magánhangzók vannak, ak-
kor palatális vagy magas hangrandü: üveg, indíték, földeken; ha csak velá-
risak, akkor veláris vagy mély hangrendü: kalap, kalapokat, úrhatnám; ha
palatálisak is meg velárisak is, akkor vegyes hangrendü: templom, krumpli,
gentamicin. A szakirodalom eddig alkalmasint nem emlí tett egy negyedik
lehetőséget, melyre annak idején Kalmár László hívta fel a figyelmünket: ha
a szóban nincs magánhangzó, akkor nincs hangrendje sem: khm, pszt, sss. A
hangrend megállapítására alkalmazhatunk egy magyarul nem tudó idegen
ajkút, közölve vele, hogy az e, é, i,gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí , ö, ő, ü, ű betük a magas, az a, á, o, ó ,

u,ú betük a mély magánhangzókat jelölik; beállíthatunk egy igen egyszerü
programmal műkődő gépet is (vö. 1. ábra). A hangrend megállapításának
nincs is nagy praktikus értéke: inkább gyakorlásként szoktuk alkalmazni az
iskolában s a programozásban egyaránt.

2. Az illeszkedés olyan, a toldalék variánsok között hangtani alapon vá-
logató folyamat, amelynek eredményeképpen a szóalak ban egynemüvé vál-
nak a magánhangzók (illeszkednek egymáshoz) valamely szempontból és
valamely mértékben. A mai magyarban kétféle illeszkedést tapasztalunk:HGFEDCBA
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1. ábra. A hangrend megállapításának blokk-diagramja,
Rövidítések: a$ - az elemzendő szó(alak), utána spaceszel; i - a karakter
(C) sorszáma balról v. jobbról; V - a magánhangzót jelölő karakter.HGFEDCBA
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HANGREND ÉS ILLESZKEDÉS

2.1 Veláris-palatális illeszkedés. E folyamat eredményeképpen a ma-
gyar szóalakban vagy csak veláris, vagy csak palatális magánhangzók áll-
hatnak. Végbement e processzus nem egyszer a diakróniábanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(csresnyagfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA>
cseresznye), végbemegy a szinkróniában úgy, hogy egyes toldalékoknak meg-
felelő hangrendü változatai vannak; a magas tő után a magas, mély után
a mély lép fel: fogdos-lökdös, válogat-lépeget, mosakodik-öltözködik;
házakat-földeket, és így tovább. A szavak illeszkedési osztályokba sorol-
hatók aszerint, hogy palatális vagy veláris toldalékokat követelnek-e meg. A
mély hangrendü szavak általában mély, a magasak általában magas illesz-
kedési osztályba sorolódnak: ház-házakat, kép-képeket; a vegyes hangren-
düek esetében az utolsó magánhangzó a döntő: templomot, de kosztümöt.
Néha azonban egészen meglepő dolgok lépnek fel, így a magas hangrendű
indíték mély hangrendű toldalékokat kap (mély illeszkedési osztályba tarto-
zik): indítékainkat. Vagy a magánhangzót nem tartalmazó szavaknak ugyan
hangrendjük nincs, de nekik is kell illeszkedési osztályt tulajdonítanunk, kű-
lönben nem tudnak a magyar szövegekbe bekapcsolódni, valahogy hasonlóan
ahhoz, ahogy az orosz betűszavaknak is van nemük, ragozasi osztályuk. Az
illeszkedést tehát, az illeszkedési osztályba tartozást, egyáltalán nem lehet
mechanikusan eldönteni, idegen ajkúta bízni, mint a hangrendét. Maguk
az anyanyelviek is olykor ingadoznak az illeszkedés(i osztály) megállapítá-
sakor: sódere-sóderja . (A főnevek vonatkozásában minderről bővebben 1.

MFőn. 165. kk.) llleszkedés szempontjából semleges az é , i,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAímagánhangzó.
Bár maguk fonetikailág magasak, állhatnak az illeszkedés megsértése nélkül
mind magas, mind mély szóalakokban: emberéivel-temploméival; írek-írok.
Felmerült még az e semleges státusa, de ezt az ÉrtSz. főnév-anyaga alapján,
mint ritkábbat elvetettük (vö. MFőn. i. h.). (VÖ. 2. ábra.)

2.2. Labiális-illabiális illeszkedés. Magas hangrendü (és illeszkedésü)
szavaink egyes toldalékokat a labialitás-illabialitás szempontja szerint is
megválogathatják; magas szóalakjaink tehát ilyen szempontból is egysége-
sek lehetnek az illeszkedés eredményeképpen: emberen-földön, emberhez-
földhöz. Szemben az előző alpontban tárgyalt palatális-veláris illeszkedés-
sel, mely a tő sa -átja s ő terjeszti ki távol jobbra eső szótagokra is a ha-

tását (vö. a fenti indítékaimat alakkal, mert az ind-tő mintegy "született"
sajátsága a 'mély illeszkedés; olykor balra: nyj. emerika), a palatália hang-
renden belüli labiális-illabiális illeszkedés a szóalak létrehozásakor , prompt
jön létre, a közvetlen megelőző magánhangzó minőségétől függ, vö. földön-
földeken, tüzhöz-tii.zemhez, és így tovább. (VÖ. 3. ábra.)

4. Az már egyszerü (programozás )technikai kérdés, de élesen-mereven
rámutat a két jelenség közti különbségre, hogy hogyan valósítjuk meg aHGFEDCBA
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2. ábra. Az illeszkedési osztály megállapításának blokk-diagramja.
Rövidítések: a$ .: az elemzendő szó, VUi - a jobbról számított i-edik
magánhangzó-jel (pl.:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAföldek esetében, ha i=l, a VUi = e); Vpal - e, Ö,

ő, Ü, ű; Vvel - veláris magánhangzót jelölő karakter: a, á, o, Ó, u, Ú, V seml

- é, i, íj Vi - a karakter sorszáma jobbról. "lista" (vö. MFőn. 167, javítva
és bővítve): more, extempore, dózse, andante, parte, forte, áve, csoze, glu-
kóze, guillotine, empire, íj, ín, ír2, híd, víg, díj, sík, kín, síp, pír, héj, cél, fit,
tik", szíj, csík", esik", gyík, nyíl, csín, zsír, klapec, derék, indíték, bolsevik,
dauer, ábécé, alibi, baltacim, gentleman, oxigén, sztreptomicin, gentamicin,
triumvir, aszkézis, matézis, protézis, indonéz, majonéz, szolfézs, brandy. (E
listát úgy kell érteni, hogy annak 1. elemétől a 37.-ig [dauer] kivételesen -
ti. a karakterállomány ellenére - mély, a 38.-tól kezdve (ábécé] - magas
illeszkedésűek a szavak.)
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3. ábra A labiális--illabiália illeszkedés megállapítása
(csak a palatálisak kőzőtt működhet).

Rövidítések: mint fent. VzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArag = a toldalék magánhangzójaj lab = ő, ő, ü, ű;

illab = a többi Vpal.

hangrend és az illeszkedés(i osztály) megállapítását. Az ÉrtSz. címszóanya-
gát annak idején, évtizedekkel ezelőtt, eleve úgy kódoltuk, hogy viszonylag
egyszerűen megállapíthassuk az illető címszó illeszkedési osztályát. Így a
tárgyeset oszlopában az at allomorfnak az l-es, az ot-nak a. 2-es, t-nek a
3-as stb. kódszámot feleltettük meg. Ma pedig bizonyos fogásokkal tesszük
egyszerűbbé a magánhangzók felosztását mélyekre-magasakra, ez utóbbia-
kon beliil labiálisokra-illabiálisokra. Lényegében ugyanilyen fogással helyez-
tük el az illeszkedési kivételeket is: a felsoroláshan elfoglalt helyük (kvázi
sorszámuk) árulkodott arról, hogya híd kivételesen mély, a brandy meg
kivételesen magas, stb. Az éles különbség ezután következik: a hangrend
megállapításakor tetszőleges sorrendben dolgozhattuk fel a beolvasott ma-
&ánhangzókat, az illeszkedéskor jobbról balraj ez utóbbi esetében egy az
ErtSz. anyaga alapján elektromechanikus gépekkel összeállított kiilőn kivé-
tellistát is alkalmaznunk kellett.
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PAPP LAJOS

A címben föltett kérdésre a választ 1882-ben Heinrich Gusztáv adta
meg: Ráskay Gáspár, Rá.skay Balázs tárnokmester fia, aki II. Lajos király
alatt főkamarás, tárnokmester és temesi ispán volt, majd a mohácsi csatá-
ból megmenekülvén Szapolyai híve lett, 1540-ben Nógrád megye főispánja
(EPhK. 1882: 133). Heinrich e száraz adatokat saját vélekedésévelegészíti ki:
"Ráskai Gáspár [... ] élte alkonyán, midőn a politikai élettől visszavonulva
rokonai körében élt, fordúlt a Muzsához" (i. m. 134), később még színeseb-
ben: 1552-ben, a vers írás akor "közel,lehetett 60-dik életévéhez és rokonai
körében, a zalamegyei Alsó-Lendvaban pihente ki élete fáradalmait. [... ]
csatákon edzett, a kor pártviszályiban megviselt öreg ember volt, a ki vén
napjainak unaimát a költészettel is próbálja elviselhetőbbé tenni" (EPhK.
1898: 582). Ezt a képet őrzi az irodalomtörténet azóta is a széphistória szer-
zőjéről (RMKT. 6 [1896]: 299-304; Szinnyei József, Magyar írók élete és
munkái. Bp., 1906. 11: 565-7; Horváth János, A reformáció jegyében. Bp.,
1953. 229; Életrajzi Lexikon 2: 428; A magyar irodalom története. Szerk.
Klaniczay Tibor. Bp., 1964. 1: 400; RMKT. 9 [1991]:569).

Heinrich állítását részben a versben olvasható tényekre, részben pe-
dig két genealógiai munka (Kerékgyártó Árpád, Magyarok életrajzai. Pest,
1858; Nagy Iván, Magyarország családai. 9. Pest, 1862.) adataiból levont
vélekedéseire alapozza. Tény, hogy a verset egy bizonyos "Rá.skay Gáspár
szerzé [... ] énekben" 1552-ben Alsólindván, s hogy a versfőkben alsólend-
vai Bánffy Istvánt, várandós feleségét és gyermekeiket élteti a kőltő (RMKT.
6: 72,305). Tény az is, hogy élt a század első részében egy meglehetősen sok
forrásból ismert Ráskay Gáspár nógrádi ispán, akinek szereplését viszont a
vers keletkezéséig, 1552-ig nem tudjuk nyomon követni (1. alább). S végül
igaz az is, hogy Rá.skaynona, e Gáspár testvére (Nagy 1: 156; 9: 635; Csánki
4: 345), alsólendvai Bánffy Ferencnek, a dicsőített Bánffy István rokonának
volt a felesége.

Mindez azonban semmiképpen sem jelenti azt, hogy a kőltő közeli "ro-
konsági (sógorsági) viszonyban" (EPhK. 1882: 134) állt volna Bánffy Ist-
vánnal: Bánffy Ferenc ugyanis a család bolondóci ágához tartozott, ez az ág
Bánffy Páltól (1419-1475), Ferenc nagyapjától ágazott el, s ezen Pál test-
vérének, IstvánnakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(t 1448) volt a dédunokája a megénekelt Bánffy István
(Turul 16 [1898]:65). Bánffy Ferenc és István tehát nem tartozott egy gene-
rációba (Ferenc 1534-ben már nem is élt: Turul i. h.), s legfeljebb harmad-
unokatestvérek voltak.HGFEDCBA
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Túl e rokonság igencsak távoli fokán természetszerűleg merül fől a kér-
dés: vajon Ráskay Gáspár, aki már 1518-tól II. Lajos király közvetlen kőr-
nyezetében szerepel, 1522-ben kamarás, országos kincstartó, nógrádi ispán
(Fógel József, II. Lajos udvartartása. 1516-1526. Bp., 1917. 46, 52), akit
1524-ben a király teljhatalmú biztosként küld Szebenbe a lutheranizmus
visszaszorításának ügyében (ETE. 1: 138-9), 1526-ban temesi ispán (ETE.
1: 252), s akire a mohácsi csatában Török Bálinttal és Kállay Jánossal együtt
a király közvetlen védelmét bízzák (Brodarics históriája a mohácsi vészről.
Ford. Szentpétery Imre. Bp., é. n. 51,56-7), aki tehát a kor egyik igen fontos,
nagyhatalmú személyisége, milyen sorscsapás folytán kerül olyan helyzetbe,
hogy e hősi idők után 20-25 évvel tipikusan familiáris szerepkörben buk-
kanjon fel alkalmi dicsőítő éneket zengedezve egy nála nem magasabb tár-
sadalmi rangú nemesúr udvarában? Aként, mint Görcsöni Ambrus Mátyás
király históriáját pártfogójának, Homonnai Drugeth Gáspárnak ajánlva? De
Görcsöni alacsony rangú deák volt, akinek az életéről alig tudunk valamit
(RMKT. 9: 557). Hasonló körülmények között, esküvőre Írta ugyan Istvánffy
Pál a Voltér és Grizeldiszt, ám ott a megtisztelt személy maga a király volt
(A magyar irodalom története. 1: 400).

Elegendő ehhez az a feltételezett sebesülés, amit egy levélből (Feledy
Lestár levele Serédy Gáspárhoz 1530-ból: OL R 319. Kisebb családi fondtö-
redékek. kiadása: Száz. 1874: 348; KL. 88.) következtet ki Szilády (RMKT. 6:
302-3)? Talán igen, de az mégiscsak elgondolkodtató, hogy Ráskay Gáspár
nógrádi ispánnal 1530 után hirtelen nem találkozhatunk többé a források-
ban, holott addig rendkívül gyakran fordul elő (az eddigi adatokon kívül
pl.): 1518: Szabó Dezső, A magyar országgyűlések története II. Lajos korá-
ban. Bp., 1909,57,177,184,232; 1522: ETE. 1: 54; 1524: ETE. 1: 153,179;
1525: Fógel i. m. 52; 1526: Jászay Pál, A magyar nemzet napjai a mohácsi
vész után. Pest, 1846. 1: 227,241,520; TörtTár. 1882: 95; Száz. 1911: 50-1;
1521: MOE. 1: 100; 1528: ItK. 1912: 374; Száz. 1915: 343-4; ETE. 1: 400;
1529: ItK. 1912: 374; ETE. 1: 459, 495, 512; Szerémi György, Magyarország
romlásáról. Szerk. Juhász László, Székely György. [Bp.] 1961. 200; 1530:
TörtTár. 1888: 799; Nagy Iván, Nógrádvármegye története az 1544-ik évig.
Bp., 1907. 167; ItK. 1912: 374-5; ETE. 2: 62-3; Szerémi 209.

Az a tény, hogy 1530 után nyoma vész Ráskaynak, föltűnt ugyan már
Sziládynak is, de nem tulajdonított neki jelentőséget (RMKT. 6: 302). Pe-
dig, ha eltekintünk azoktól a nyilvánvalóan téves adatoktól (Nagy 9: 635;
RMKT. 6: 303; Viczmándy Tamás, Híres zempléniek. Bp., 1934.25), melyek-
ben Ráskay Gáspárt összekeverik az 1540-42-ben nógrádi ispánként szereplő

Ráskay Istvánnal (MOE 2: 305, 310, 312, 363; ETE. 3: 516,520; 4: 6, 181),
mindössze kétszer fordul elő 1530 után eredeti forrásokban: 1542-ben egy
misszilis levélben és 1552-ben a Franciscóban.

509



PAPP LAJOSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pontosabban a neve 1552 előtt is többször előfordul egy bizonyos peres
ügyben, mely a Gömör megyei gedei vár és uradalom tulajdonjogáért folyt
több, mint száz évig a Feledyek és a Kubínyiak között.

A várat 1526-ban, közvetlenül Mohács után Feledy Lestár csellel elfog-
lalta Kubínyi Lénárdtől, aki ezt követően I. János király színe előtt zálogba
adta Ráskay Gáspárnak, hogy az a zálogjog címén erővel visszavehesse (Ku-
bínyi Ferenc-Kubínyi Miklós, A felsö-kubíni Kubínyi család története és
leszármazása. Bp., 1901-1906. 1: 72-3, 75, 104; 2: 17-8). Kubínyi Lénárd
számítása csak részben vált be, mert Ráskay visszavette ugyan Feledytől
a várat, de az rövidesen Ráskay sógora, Bebek Ferenc gömöri ispán, majd
unokaöccs ei, Pethő János soproni ispán, királyi pohárnok és testvére Bol-
dizsár kezébe került (Kubínyi i. m. 1: 96, 98). A Feledy ellen folyó pert
ezért kellett a Kubínyiaknak 1550-ben kiterjeszteniük a közben magtalanul
elhalt Ráskay Gáspár örököseire (Száz. 1876: A Magyar Történelmi Társulat
kirándulása. 87, 91, 95). Ekkor tehát, két évvel a Franciscó megírása előtt
Ráskay Gáspár már nem élt.

De halott volt már 1543-ban is, amikor a besztercebányai országgyülé-
sen a rendek I. Ferdinándhoz felterjesztett kívánalmai között az szerepelt,
hogy a király szolgáltasson igazságot Feledy Lestárnak a néhai Ráskaytól
elszenvedett károkért (MOE. 2: 565). Ráskay nyilván ürügy nélkül is sanyar-
gatta korábban Feledyt, Gede várának az ügye azonban jó alkalmat kínált
arra, hogy többször megdúlja saját birtokai ban is. ilyen hatalmaskodásokról
panaszkodik Feledy 1530-ban, a már említett levélben Serédy Gáspárnak.
Feledyt végül 1544-ben a kőzben szintén magtalanul elhalt Raskay István
javaiból kárpótoita az országgyűlés (MOE. 2: 583).

Hogy végül is mikor halt meg Ráskay Gáspár, ponotsan nem tudjuk.
1530 után az egyetlen említése 1542-benBornemissza Benedek Szepes vár-
megyéhez írt levelében olvasható. A levélíró a "Felfóldön" otthon időző urak
között említi (RMNy. 2/2: 52), de lehetséges, hogy itt is elírással van dol-
gunk, s nem róla, hanem Istvánról esik szó. Ekkor már 12 éve nem hallunk
ugyanis Gáspárról, a nógrádi ispánságot István bírja, ő vesz részt az ország-
gyűlésen (MOE. 2: 305, 310, 312, 363), s ő köt szövetséget Sárospatakon
ugyanez évben éppen azokkal, akikkel Bornemissza egy sorban említi Gás-
párt (ETE. 4: 6).

Mindebből annyi világosan kiderül, hogy Ráskay Gáspár nógrádi ispán,
Ráskay Balázs tárnokmester fia, nem írhatta a Vitéz Franciscót. Sajnos arra
a kérdésre, hogy ha nem ö, akkor ki volt az a másik Ráskay Gáspár, a
rendelkezésre álló adatok alapján nem lehet válaszolni.

Ha nemesember volt, feltehetően ugyanennek a családnak volt a tagja.
Szerepel ugyan Ráskay nevii birtokos család Somogy megyében, illetőlegHGFEDCBA
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Hunyad megyében is a XV. század végén (Csánki 2: 692; 5: 224), de ezek-
nek a családoknak a XVI. századi szerepléséről nincs semmilyen adat, s a
Bánffy-rokonság ténye, ha mégoly távoli is a másik Gáspár esetében, nem
zárja ki azt, hogy egy fiatalabb Gáspár szorosabb kapcsolatba került Bánffy
Istvánnal.

Bizonyos, hogy volt a Ráskay családnak később is Gáspár nevű tagja, de
erről csak Nagy Iván ellentmondásos adataiból tudunk valamit: ismer egy
Gáspárt a XVII. századból, aki az 1596-ban zempléni követként szereplő
Ráskay Mihálynak volt a fia (Nagy 9: 639), és egy másikat, akit a Franciscó
szerzőjének vél. Ez utóbbit az ismert (1.) Ráskay Gáspár nógrádi ispán uno-
kaöccsének tartja azzal, hogy Balázs tárnokmester itt nem az apja, hanem
a testvére (1.) Gáspárnak, s Balázs fiaként szerepel az ifjabb (II.) Gáspár
(Nagy, Nógrád 167). A baj az, hogy erről a (II.) Gáspárról viszont azt is
mondja, hogy 1550-ben meghalt, így ezzel kizárja a lehetőségét annak, hogy
ő írhatta volna a széphistóriát.

E kevés és bizonytalan hitelű adatból semmi érdemlegeset nem lehet
mondani a kőltőről, Szilády ugyan bízott még abban, hogy előkerülhetnek
további levéltári adatok (RMKT. 6: 304), de sajnos a két szóbajöhető levél-
tári iratanyagban: az alsólendvai Bánffy család, illetőleg a Pálóczy és Ráskay
család irataiban (ma mindkettő az Országos Levéltárban: P 707. A gr. Zichy
család zsélyi levéltára, fasc. 214., ill. fasc. 217.) semmi további információ
nem található.

Mindezek alapján a címben főltett kérdést jelenlegi tudásunk szerint
nem lehet megválaszolni, legföljebb megfordíthat juk: "Ki nem írhatta a Vi-
téz Franciscót?". .HGFEDCBA
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TALÁLKOZÁS A VITKOVICS-KÓDEX ÍRÓJÁVAL
(ADALÉKOK A KÓDEXÍRÁS LÉLEKTANÁHOZ)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PAPP ZSUZSANNA

Egy kódex eredeti példányának kézbevétele mindent felülmúló élményt
jelent az olvasó számára. Nincs az a tökéletes, színes hasonmás kiadás, amely
pótolni tudná a több száz éves eredeti példány sárgult, sérült, a merítőháló
nyomait és a vízjeleket tükröző papírjának tapintását, a kódexirónak a hibá-
kat vakarással. áthúzgálásokkal, színes tintás kiegészítésekkel tarkított írását
kézben tartani.

A kódexet végigolvasva, sőt többször átnézve az addig ismeretlen, a
ferde írópult előtt görnyedő scriptor testet ölt. Megismerni szokásait, kő-
vetkezetességét és annak ellenkezőjét írás közben. Észrevenni fáradtság-
hullámait a hibákkal tarkított oldalakat nézve, a tolla minőségét, azt, hogy
mikor van már fogytán a tinta, mikor mártotta bele az üvegbe, amelynek
az eredménye a vastagabb duktusú betű, egy tintapaca vagy éppen hibázás
(szótagkihagyás, ékezetfeledés stb.).

A facsimile-kiadásban nem látszik, hogy a temperafesték-sürűségű piros
és zöld tinta átütődött a lap versójára vagy fordítva, hogya kódex összecsu-
kásakor a még meg nem száradt tinta nyomot hagyott a szemközti lapon,
mely "értelmes" tollvonásnak tűnhet, és gondolkodóba ejtheti a kódex vizs-
gálóját, vajon ez tagolójel, sorvégi elválasztójel vagy mellékjel akar-e lenni.

A kiadásra kerülő Vitkovics-kódex eredetijének forgatása késztetett a
fordí tói-másolói munka apró momentumainak kifürkészésére, a személyes
benyomások továbbadására. A kódex provenienciája ismert, s ez majdan
amúgyis olvasható lesz a kiadás előszavában, mégis néhány szót róla.

A kódex másolat, eredeti fordítása sokkal korábban készült, ezt archai-
kus elemei bizonyítják. Szerzeteseknek, illetőleg apácajelölteknek szóló regu-
lákat, intelmeket, imádságokat tartalmaz. Egy téves megszólítás nem törlése
is mutatja ezt: 75: "Zeretc;>zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfyam lean~m" (a lean~m piros tintás betoldás a
sorok között).

A kódex olyan nyelvjáráshoz tartozik, amelyre jellemző a középső nyelv-
állású magánhangzók használata (4: neminem~, el~t~ stb.) és a labializáló
hajlam (5: zuuet). Az íme 'ecce' szó következetes emi alakú használata (72,
95) esetleg a Dráva-Száva kőzti szlavóniai nyelvjárásra utalhat (1. TESz.
íme a. az első adat erre az alakváltozatra, ÚMTSz., MTSz.).

A kódex számtalan, említésre méltó nyelvi, paleográfiai, stilisztikai ér-
dekessége és megoldásra, kidolgozásra váró kérdéskörei közül a legfeltűnőbbCBA
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sajátsága, hogy alul mellékjeles ~ betűvel jelöli szándéka szerint követ keze-
tesen nemcsak az ö hangot, ahogy ez ebben a korban szokásos, hanem azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o-t (6: Annac okaert ; 51: m~nga stb.) és a mai köznyelvi a, u hangoknak a
zártabb, illetőleg nyíltabb, középső nyelvállású, nyelvjárási as o megfelelőjét
is: 3: meg t.olhatatlan 'megcsalhatatlan " 6: akorone 'akarunk', 15: tartosone.

57: ol~g 'aludj' stb. Ez azt a gondolatot veti fel, hogy valószinűleg-nem ma-
gyar anyanyelvü volt a kódex fordítója vagy másolója. Ezt a feltevést - a
betűhív átírás aprólékos munkájának köszönhetően - további momentu-
mok erősítik meg.

Csaknem 30 szónak az írása a feltehetően idegen ajkú scriptor kiejtését
tükrözi. Ha a másoló volt az idegen ajkú, úgy ezek az alakok mutathatják,
hogy alanyisága, személyisége feledtette vele a leírt betűkhöz való hüséget.

Ezek az adatok zömmel a mássalhangzók zöngétlenedését tükrözik: 6:
makenkat 'magunkat', 9: tízteltet (kétszer) 'tisztelted', zolgaltat 'szolgáltad',
13,55: teneket 'teneked', 44: ehessedmec 'ehessed meg', 52: estic 'estig', 54:
kossec 'község', 60: tehetet 'teheted', ayanl'a t 'ajánljad', 95: iken 'igen',
107: te hozfjat 'tehozzád' stb.; de van példa az ellenkezőjére is: 13: ímaLagog

'imádságok', 7: Bízonsagong 'bizonyságunk', 92: igeget 'igéket' stb.
A döntő érv, amely az idegen ajkú író feltevését támogatja, egy német

jövevényszó használata magyar megfelelőjével együtt: 64: "Se valakit toaba
meg ne strofol', vag meg ne fegelmei, hanem ha űiluan istennec ellene vet-
kezic" . Anémet (be)stmfen '(meg)büntet, (meg)fenyít' igét használja (vö.:
NySz., MTSz. Stróf és Strófol, UMTSz. Stróp), de szükségesnek találja
megmagyarázni, mint ahogy szokásos volt ebben a korban a latin szavak
esetében is: MargL. 16: veloma auagy kezkenevye.

A kódexíró nyelvében a sokszor használt, tehát rögzült nyelvtani vagy
stilisztikai fordulatok, bizonyos sztereotípiák a fordításkor belekerülnek
a szövegbe, a többszöri másolások pedig továbbviszik ezeket. Az atyja

egyes szám 3. személyü birtokos személyjeles alak a gyakori használat mi-
att rögzülhetett más esetekben is (bár ez nyelvjárásiasság is lehet): 8:
"imagad att'adat" , 15: "Zeretc;>att'amfya", 25: "Tiztelendc;> att'am", 28:

"att'asagodnac eloto", 92, 98: "Menei zent att'am" stb. Érdekes viszont,
hogy az anya egyes szám 3. személyű birtokos személyjeles alakját - egy
adat kivételével- a kódex nem jelöli: 74-5: "en vram cristus iesusnac kese-
rues ana", 77: "iesus latt'a ~ keserues anat", 97: "kezde [ti. Jézus] zentseges
feiet, keserues ana fele bot.atúi", 98: "lata otet az ~ keserues ana maria",
101: "az ~ keserues anan", 102: "az o ... anaual"j de: 89: "az ~ keserues
zentseges anna".

A kódexíró nyelvi szokásai kőzűl a magánhangzók időtartamának jelö-
lésében mutatkozik egyrészt következetlenség. Például indokolatlanul írja-
másolja a bor szót hosszú magánhangzóval: 48:" boor, 49: boor; de: 48: bort,CBA
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továbbá: 52:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi{J{Jb 'jobb', 35: iora 'jóra', 36: t{J{Jb 'több'; de: 16: yooc, 81:
sidooc stb. Ez a következetlenség is az idegenajkúságra mutatna?

Következetesen jelöli viszont a magánhangzó időtartamát az egyes
szám 2. személyű felszólító módban az sz-es és v-s változatú igetövű igék-
nél (lesz, tesz, vesz, ezenkívül az él): 9: l~g (összesen ~ esetben), 58: t~g
(összesen kétszer), 52: el'; 107: Veeg. Továbbá az előbbi igék közül néhány-
ban, egy n-es változatú igetövű igénél (megy) és az ég ige egyes szám 2.
és 3. személyű kijelentő módjában a magánhangzó időtartamát: 12: t;g, tez ,
46: m~g, 105: lez.

Egy szótagú névszókban (főnevek, melléknév, számnév, módoaitőszó,

összesen 13 adat van erre a jelenségre): 26: zep; 28: m~g, 87: nt;p, 108: nt;9;
de uo.: neg.

Ezenkívül valamiféle rendszeresség mutatkozik a magánhangzó időtar-
tamának jelölését illetően az egyes szenvedő képzős igék elbeszélő múlt idejű
egyes szám 3. személyének írásában, összesen 16 esetben: 62: adatec, meg
[oztatec; 89: fel emeltetee, 100: le esec stb. Továbbá néhány ige felszólító
és feltételes módú alakjában: 46: bizotiihiassec, 71: meg g{Jzhetetnt;c, 80:
seqellened stb. Erre a jelenségre 7 a.dat található a kódexben. Hat adatban
jelöli még a kódexiró a magánhangzó hosszúságát, de ebben nem követke-
zetes: 47: emborseq, 78: keser{Jst;g, de uo.: keseroseqet stb.

Hiába szemet gyönyörködtető a gothica cursiva betűkkel írt sorok lát-
ványa, mégis izgalmasabb egy törlésekkel, javítgatásokkal teli lap, amikor
csak hosszas, a betűk duktusát nagyítóval végzett vizsgálódással lehet meg-
állapítani a másoló szándékát. A hibázásnak a korábban említett okokon
kívűl megállapíthatók a tipikus helyei is a szövegben, a papíron. Különösen
a sorvégeken elkövetett hiba gyakori. llyenkor vagy elhagy egy szótagot a
scriptor, vagy kétszer írja le tévedésből. Erre a jelenségre 9 adat található, a
másoló egyetlen esetben sem vette észre a tévesztést. (A javított alak tőlem.
- P. Zs.) VitkK. 28: fogalsimlxm [;J:fogadasimban], 36: megzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI meg 9{Jn{Jd,
t{Jr{Jdeldel= lmessegel, 41: va= lmikoron [;J: valamikoron], 93: ellenselsege,
103: 9r{J=1 Amen [;J: {Jr{Jke]stb. Lapfordulón is akad téves szóismétlés: 81:
sidooc <z> I 82:gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA< sidooc> (itt a scriptortól származik a törlés).

A hasonmás kiadás - még a színes sem - tudja visszaadni az emfati-
kus elemek látványát, de főként nem az érzelmi kisugárzását. Ezek a scriptor
érzelmi túlfütöttségét, vallásos áhitatát vagy didaktikus szándékát tükrözik,
amelyek kőzűl kiemelhetők a fontosnak tartott szavak színes, hevenyészett
aláhúzásai, vagy például az érzelmi töltésű kín szóra kitett, legtöbbször szí-
nes vessző-ékezet sem lehet véletlen (18: kínokat, kín, 94: kínban stb.).

Ide sorolhatók a passio-jelenetek érzékletes leírásai, ahol minden egyes
szó kezdőbetűje színes (zöld vagy piros, ezeket félkövérrel jelölöm) 18-9:
Arcz{Jl veresenec ... Ostorozasanac ... Ttiuís coronazasanac ... Arcz{JlCBA
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hagapalasanac ...zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKerezt fayanac ... Akazt~ fara fel fügezteset ...
Ayakanac hiruadatossagat, Epeuelualo italát" , 71-2: ArcZ()1veretic, N'akon
vttetic Vas zegekel altal veretetic, N'alakal meg pogdostetic ...
Ecettel itatatic, Czuczauol altal veretetíc". A hét haláloszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbűn felso-
rolásánál is színezi, sőt nagybetűvel írja a szavakat: 104: "Keuel'segb~l,
fesvensegb~l, Buyasagb~l [itt elfelejtett színezni], lregsegb~l, Torkossaqbol,
H aragossagb~l, Restseqbol":

A kor másolója-fordítója, aki iniciálékkal díszítette, vagy a fent emlitett
módon színezte (illuminálta) írását, sokszor valóban illuminált állapotban
végezte munkáját, mert mikőzben aszkétizmusra inti a novíciust vagy a
novíciát (VitkK. 49: "a borba vizet os ('önts') ... Mert a bor, emberi ter-
mezetet zokta buyasagra <.> geryezteni"), másutt egy másik kódexíró így
sóhajt fel: PozsK. 31: "yay hogh faradek Bor ythlan". S hogy valóban nem
vetették meg a világi hívságokat a kódexek későbbi olvasói, forgatói sem,
a VitkK.-nek egy marginális bejegyzése mutatja: "O! mihi si liceret tecum
consummere noctem Oscula centa tibi Elisabeta Darem".CBA
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ANCORA SUGLI ORIENTALISMI IN ITALIANO

Uno dei compiti tutt'altro che secondario per 10 studioso che si occupa
di prestiti linguistici, nel nostro caso specifico, dei termini arabi e orien-
tali penetrati nella lingua e nei dialetti italiani (ma e problem a generale) e
quello, non soltanto di chiarire l'aspetto etimologico, fonetico esemantico,
ma d'indicare i canali, i "ponti" (secondo la terminologia di A. Steiger)
attraverso i quali tali voci, in origine esofiche, sono penetrate nel dominio
linguistico italiano. Oltre a fissare la cronologia dell'imprestito utilizzando il
maggior numero di fonti, anche non letterarie, e, secondo noi, molto istrut-
tivo cercare di individuare la situazione storica e culturale attraverso la
quale si e fatto ricorso ad un filone lessicale straniero per una determinata
denominazione, tentando anche di spiegare come essa abbia avuto fortuna
e si sia piu o meno acelimatata nel vocabolario comune. Oppure, come il
forestierismo sia rimasto soltanto un prestito effimero, senza alcuna fortuna
in italiano moderno. Mi sembra di aver fornito - almeno 10 spero - un
esempio di tali esegenze con il saggiozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALa storia linguistica di 'facchino' e la

metodologia etimologica ("Lingua nostra" 46, 1985, 35-44), ora ristampato
nel mio volume Ricerche sugli arabismi italiani con particolore riguardo alla
Sicilia . Palermo 1989, 219-235.

In questa breve nota, dedicata all'illustre Amico, specialista di etimolo-
gia, mi soffermo an cora su due parole alle quali desidero apportare ulteriori
precisazioni che completano il quadro culturale-etimologico giá da me es-
posto in alt re occassioni, e precisamente per la storia linguistica di una
voce, ormai banale, quale it. ragazzo e per una parola di rara circolazione
quale il trevisano antico (e veneto) dalismano.

Di ragazzo, in vari significati, oggetto di tanti lavori da parte di dilet-
tanti e di autentici glottologi (senza alcun reale successo), ho fornito la spie-
gazione corretta fin dal 1960, con l' articolo Ragazzo in "Studi linguistici ita-
Iiani" 1 fasc. 2, 162-173, poi ripreso nei miei Arabismi nelle lingue neolatine

con speciale riguardo all'Italia , Brescia 1972, 489-502. La mia spiegazione
- che solo causalmente ed indipendentemente corrisponde, in parte, ad una
analoga interpretazione del Corominas, apparsa nel 1962, fondata su diffe-
renti spie e secondo diversi canali di propagazione - e stata accolta da vari
studiosi e da tutti i dizionari etimologici recenti che ho potuto consultare,
particolarmente lodata da G. Devoto.! Non starő qui a ripetere quanto ho
giá scritto, e ritengo con un numero sufficiente di attestazioni e di significati,

1 G. Devoto, Avviamento all'etimologia italiano. Dizionario etimologico, Firenze (LeHGFEDCBA
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specie antichi (alcuni mi erano stati gentilmente favoriti dall'amico Arrigo
CastelIani, direttore della rivista sopra citata); ma vorrei precisare, ancora
una volta che il nostro termine in italiano (cioe in Toscana) non proviene
dalla Sicilia, come spesso si ripete in vari manuali e articoli che trattano di
tali orientalismi. Gli arabismi italiani provenienti dall 'isola sono per 10 piu
di data recente e nel complesso non sono molti. Vedo invece che nell'ultimo
volume del grandiosozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGrande dizionario della lingua italiana di S. Battaglia
(UTET) XV(1990), 312-313, s. v. ragazzo, con molti significati, si riprende
l'etimomio con un fastidioso errore di stampa: "ar. ragfii~ [in realtá raqqás,
letto eventualmente con -gg-] 'corriere, guida, messaggero', passato anche al
latino medievale (anche, nella forma ragaceni plur.) e diffuso probabilmente
dalla Sicilia". Sarebbe stato opportuno invece, secondo noi, (e v. s.v, ragaz-
zino/regazzino) di citare le attestazioni in latino medievale assai antiche (a
partire dal secolo XIV) e cioe ragaczinis: "... quidam ragazinus quemdam
bonum equum equitans ... " che allude ad un particolare 'servo addetto ai
cavalli', 'scudiero', inoltre la nostra spiegazione (v. Ambismi cit. 499), non
dal diminutivo in -ínus, conguagliata con tale suffisso, ma in realtá prove-
niente dal plur. arabo raqqa~In. Una accezione abbastanza diffusa della voce
araba figura soprattutto in Sicilia ed e riportata dai molti dizionari siciliani.
Cito ad es. dal Del Bono (Palermo 1785) IV, 5 ragazzu 'fanciullo che cavalea
i barbari, quando corrono il palio, fantino', 'puer cursoris equi rector' e con
definizione analoga in Pasqualino (Palermo 1790) IV, 218 ragazzu 'ragazzo
che cavalea reggendo i barberi quando corre il palio' e seguono poi varie
disquisizioni sull 'origine della parola chiaramente fantasiose (col richiamo
anche ad un etimo inconsistente di A. Muratori). Ma ora possiamo rileggere
le definizioni del primo lessicografo siciliano (e primo in assoluto dialettale
italiano), Lucio Cristoforo Scobar in edizione moderna a cura di A. Leone
(Il Vocabolario siciliano-latino dizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1. C. S., Palermo 1990),2 ove l'Autore dei

primi del '500, spagnolo-siciliano, (v. p. 225) traduce ragaczu con 'cacula -ae,
circumpes -edis, a pedibus puer' e nella traduzione in spagnolo per ragazzu
si ha 'el mozo o rapaz de escudero', modo de espuelas'. Pare pertanto che
il termine citato siciliano abbia una qualehe autonomia nella storia linguis-
tica e nella semantica rispetto alle attestazioni antiche soprattutto di Pisa,
Genova e Venezia, cioe rispetto ai porti attraverso i quali la nostra voce

Monnier), p. X, ove il Devoto dichiara di non citare alcun dato bibliografíco nel suo vo-
lume, ma fa eccezione per la voce razza eper ragazzo: "mi sarebbe sembrat eccessivamente
disinvolto non ricordare gli autori delle due etimologie rispettive, Gianfranco Contini e
Gianbattis Pellegrini" .

2 Il titolo originario nella parte siciliano-latina era il seguente: Vocabolarium Nebe-
rissiense ex siciliano sermone in la tinum L. Chr. Scobaris bethico interprete traductum,
Venezia, per Bernardum Bonfiglio 1519.CBA
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potrebbe essere penetrata in Italia; abbiamo giá piu volte espresso l'ipotesi
che molti orientalismo italiani siano stati trasmessi dalla terminologia della
dogana e dei commerci, assai intensi tra le nostre Repubbliche marinare e
il Maghreb. II compianto amico Giorgio Piccitto (ideatore, direttore ed in
parte autore del grandezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVocabolario siciliano di cui e uscito in questi giorni il
III volume, fino alla lettera O) mi scriveva, alcuni anni or sono, che avrebbe
voluto tracciare la storia precisa della voce siciliana ragazzu 'fantino', ed egli
aveva a disposizione varie fonti e vocabolari antichi anche inediti; purtroppo
poco dopo e scomparso (mi aveva fornito vari appunti sugli arabismi di Sici-
lia). Rimane ancora un problema incerto se il catalano ant. troters 'garzoni
che si inviano qua ela', equivalente esatto del catalano ant. armcasses (pl.
sec. XIV) stia in diretto rapporto con la voce siciliana, secondo l'opinione di
J. Coominas (Per l'origine di 'ragazzo', in Saggi e ricerche in memoria di
E. Li Gotti 1, Palermo 1962, 414-416); questi richiamava "la dominazione
catalana che segui la guerra del Vespero" per cui il citato termine catalano
sarebbe venuto dalla Sicilia. Per la generalizzazione di ragazzo in italiano
ho sempre pensato ad una penetrazione attraverso i porti citati anche per il
significanto del termine assai vicino a quello dell'arabo volgare maghrebino.
Si noti che il Dozy, Suppl. 1, 547b traduce ar. raqqii~ (pl. raqaqi~, ma v.
anche la forma volgare sopra menzionata) riferito al Maghreb 'courrier qui
porte les lettres, poste, ou qui conduit les voyageurs, massager' e secondo
il Vocabulista di Alcalá: 'correo que lleva cartas enbaxador faraute,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAman-
dando a quien se dize, mensajero, portero de cartas' ed ivi si citano varie
fonti arabe che confermano l'uso maghrebino del termi ne. La radice arabagfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r - q - li significa appunto 'muoversi di qua e di la' per cui essa spiega bene il
senso di 'staffetta' 'corriere' (io rendevo la voce con l'it. 'galoppino' che ora
ha spesso acquistato una sfumatura diversa, spesso politica o altro). Ripeto
qui le attestazioni delle cittá marinare sulle quali mi fondavo; per Pisa, in
documento di commercio del 1397 si legge "Item quod mercatores Pisani
non teneantur nec debeant solvere pro eorum roba seu mercibus bastaxiis,
mchaxiis, caravariis et aliis similibus... " e in altro testo analoga di Genova
a. 1433: "item quod mercatores Januenses non teneantur solvere nec de-
beant pro eorum rauba seu mercibus, bastaxiis, ragaxiis, caravariis et aliis
similibus... " (v. Mas Latrie, Traités de paix et de commerce ... Paris 1868,
81 e 133). Anche a Venezia si ha una attestazione chiara con riferimento alla -
dogana nello Zibaldone Canal (edito da A. Stussi, Venezia 1967), ove trat-
tandosi della dogana di Tonisto(Tunisi) si accenna ai rachasi (si noti ancora
la sorda k ) che trasportano sacchi di merce. Sono questi dei servitori, corrie-
ri che nel caso dello scaricamento delle merci "fanno la spola" . Dagli spogli
letterari antichi riunti nel Battaglia, GDLI cit. si ricavano varie sfumature
di significato (anche per ragazzino): "giovane servitore" (M. Villani) e 'perHGFEDCBA
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10 piu addette ai servizi piu umili, valletto'; "giovane scudiero" (Velluti);
in marina "giovane marinaro addetto ai servizi piu umili, mozzo", "mozzo
di stalla" (Fra Giordano e Dante) ecco Ma non mi risulta che nel GDLI
figurino i significati qui sopra da noi riferiti tratti da trattati commereiali
che riproducono bene il senso dell'arabo volgare maghrebino. Si passa poi
facilmente al senso di 'puer', daprima 'servitore' , poi generalizzatosi ad in-
dicare I'etá e cioe "nell'etá di chi va dall'infanzia alla giovinezza, giovanotto,
adolescente". Ritengo cornunque che le vie di penetrazione dell'orientalismo
siano state varie e che preminente, per la lingua italiana e per il signíficanto
originario, sia stato I'ámbito commerciale e della dogana medievale.

Ai significanti dei vari dialetti riuniti inzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAmbismi cit. 490-493, si puö
aggiungere l'attestazione dei manuali di conversazione tedesco-veneziani
come e ovvio non ignoti al Mussafia, Beitmg del 1873 (p. 193/93), risa-
lenti alla prima metá del secolo XV ed ora editi da O. Pautsch, Das iilteste
italieniseh-deutsehe Spraehbueh, Wien 1972, ove sono pubblicati i mano-
scritti del "manuale" del 1422 di Giorgio di Norimberga (che tenne seuola
in Venezia). lvi alla p. 160 nel folio 38r. 14 si legge: el regazo tradotto con
der renner e al folio 43r. 8 e riportato el regazo-der renner e subito dopo
9 ly reqazi-die sehintfessel. Nel Glossario a p. 303 il Pautsch ricorda i rap-
porti della nostra voce coll'it. ant. nel senso di 'Trossbube', 'Pferdeknecht'
e rinvia al citatc Mussafia senza alcuna interpretazione etimologica (che era
stata giá proposta, allora, da piu di un decennio). II Mussafia precisava che
sehintvessel si equivaleva a sehildvessel cioé 'scudiero' eccoDovremmo ora
sottolineare che la traduzione con 'renner' ci pare assai precisa dato che
essa puö equivalersi al lat. cursor, cioe eursore, senso che bene si addlee
al significato arabo giá visto; per eursore il GDLI 111(1964)1075-76 cita
anche il senso (da Machiavelli ecc.) di 'publico ufficiale... cui e affidato il
compito di notificare atti pubblici, ufficiale giudiziario': un senso chezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe an-
cor vivo per eursór in vari dialetti veneti, ove indica generalmente il 'messo
comunale' (a volte anche il 'postino' , 'portalettere') in armonia perfetta con
I'arabo maghrebino e spagnolo. Proprio nel Vocebulista in arabieo (edito da
C. Schiaparelli, Firenze 1881) raqqii~e glossato 'cursor'. La radice ar. r-q-~
puö realmente indicare 'farela spola, la staffetta'. Abbiamo dunque rias-
sunto qui nuovamente con altri particolari la storia linguistica di una parola
divenuta in italiano di uso corrente.

Ben diversa fortuna e capitatá invece ad altro orientalismo che - se-
condo noi - e penetrato nel Veneto attraverso i contatti con 1'Oriente di Ve-
nezia e cioe l'appellativo effimero dalismano. Tale strana voce si legge negli
Statuti medievali di Treviso (sec. XIII/XIV) editi da Bianca Betto (Instituto
storico per il Medioevo, Roma 1984, p. 355) ed in altri parálleli e antériori
pubblicati da G. Liberali (Venezia 1951). Precisamente nel paragrafo cheHGFEDCBA
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tratta "qualiter ius debeat forensibus... " Cito pertanto quanto ci interessa:
"Eo salvo quod potestas tunc possit ad voluntatem consilii facere intromitti
de bonis debitoris predicti vel suorum servorum sive suorumzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdalismanorum
et sui districtus pro satisfaciendo civi suo... ". II senso richiede qualcosa di
simile ai "servi del debitore", ma il significato originario e verosimilmente
'savio', 'esperto legale', 'giureconsulto', 'difensore legale che intercede nella
azione legale'. Com si vede dal mio articolo TalacimannojDalismano, in
"Lingua nostra" XLIX, fasc, 2-3, 1988,54-56, si tratta di una voce esotica
di origine persiana e cioeHGFEDCBAd in i s m a n d 'A man of letters, a learned man, a
learned', cioe 'saggio', v. Steingass 501. Tale termine orientale era gíá noto
nella variante ta lacimanno in autori del sec XVlXVI (Luigi Pulcio, Ariosto
ecc.) nel senso di 'colui che dalle parti delle moschee chiarnava il popolo alla
preghiera' con la variante ta lismano 'sacerdote saraceno inferiore all'iman
che dai minareti chiama i fedeli'. Qui l'intermediariozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe turco ed in questa
lingua ha ora il significato di 'consigliere', v. anche Asim Tanis, Grande di-
zionario didattico italiano-turco; Istambul 1986 vol. 1, 303, ove consigliere
e reso con danisman,

Nei medesimi statuti editi dalla Betto vol. II p. 56 XXXIII, si accenna
nuovamente al nostro termine nelle forma di plurale: "De sentenciis latis per
d. Iohannes Teupulum potestatem Tarvisii... e ci cita poi tra ivari perso-
naggi anche un Manfredum de Dalismaninis de Pádua e piu avanti: "inter
nobiles viros... ex una parte et nobiles et virum nobilem d. Manfredum
de Dalismaninis de Padua ex altera parte debeant poni et scribi in libris
statutorum comunis Tervisii... ". Qui l'appellativo citato pare assumere la
funzione di cognome o simile. Ma ciö che ancor piu interessa illinguista e che
viene a suffragare la mia ipotesi di un tramite arabo pes la voce persiana,
trasmigrata nel Veneto, e la forma di plurale arabo volgare in -In: Dalisma-
ninis. Del termi ne esotico non si ha, a mia conoscenza, altra testimonianza
per cui esso puö ritenersi un esotismo effimero, come del resto tanti altri
assai spesso riportati da Battisti-Alessio, DEI (e per 10 piu ricavati dalIa
farraginosa Raccolta dello Zaccaria).

Volevamo qui segnalare con nuove precisazioni ed aggiunte il diverso
destino di alcune voci attestate, quasi per caso, in testi letterari e no, per
ragioni varie - a volte áncora da indagare - ehe hanno avuto una fortuna
linguistica assai diversa.

Non v'ha dubbio che l'autentico studioso di etimologia dovrá cercare
di spiegare anche tanti partieolari storici, ambient ali e psicologici che hanno
occasionato una storia linguistica assai diversa di varie parole; da tali ricer-
che si dovranno ricavare indicazioni spesso assai importanti per un capitolo
sulla cultura di una lingua e spesso di una intera nazione.
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",zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA" ,
NEHANY SZG A JUGOSZLAVIAI BANAT
MAGYAR NYELVJÁRÁSI ATLASZÁRÓL

PENAVIN OLGA

Elkészült a jugoszláviai magyar nyelvjárásokat bemutató nyelvjárási
atlaszok sorában utolsóként a bánáti nyelvjárási atlasz.

Bánát, a régiek szóhasználatában Bánátus Jugoszláviához tartozó ré-
szének, a hajdani Torontál megye magyar lakosságának nyelvhasználatát
mutatják be a 200 térképlap adatai.

A Jugoszláviához tartozó Bánát, a töröktöl elpusztított hajdani Toron-
tál megye a XVIII. századi nagy telepítések idején és a késöbbi telepítések,
migrációk következtében sokféle népet (német, olasz, spanyol, francia, szerb,
román, cseh stb.), köztük magyarokat is, többnyire gányókat befogadó te-
lepüléseinek több kibocsátó gócból érkező magyarul beszélő lakosságát kér-
deztük meg 31 településen.

A bánáti magyar belső nyelvjárási szigetek azonos nyelvjárást beszélő,
aránylag nagy lélekszámú telepeseinek nyelvjárását tekintetbe véve 3 nagy
csoportot különböztetünk meg. A térképlapok tanúsága szerint ezek a kő-
vetkezők:

1) a déli nyelvjáráshoz tartozó, a "szegedi tudatot" még ma is hangez-
tató és őrzőzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszeg~di kimjzás ő-zői (Száján - Sajan, Csóka - Coka, Jázova-
Jazova, Padé - Padej, Törökkanizsa - Novi Kneievaca, Törökbecse - Novi
Beéej, Egyházaskér - Vrbica, Torda - Torda, Muzsla - Muilja, Kisorosz -
Rusko selo, Tóba - Toba, Szentmihály - Mihajlovo, Debellács - Debeljaéa,
Lukácsfalva - Lukaéevo, Lukino selo, Magyarcsernye - Nova Crnja, Majdán
- Majdan, Rábé - Rabe, Neuzina - Nezsény, Ürményháza - Jermenovci,
Zrenjanin - Becskerek (egy bizonyos része), akiknek nyelvén máshonnan
települt magyarok, valamint a velük együttélő németek, szerbek, románok
nyelvi hatása is érződik.

2) A békési e-ző, í-ző nyelvet beszélők (Magyarittabé};
3) az alcsiki székely nyelvjárást magukkal hozott bukovinai székelyek

(Hertelendyfalva - Vojlovica, Székelykeve - Skorenovac, Sándoregyháza -
Ivanovo) nyelve, akikhez palócok és esetleg bolgárok, németek, szlovákok
teleped tek.

A bánáti beszélők, mind a "szegedi tudatú" ő-zők, mind a békési szár-
mazású í-zők, valamint a székelyek nyelvhasználatában világosan kimutat-
ható a nyelvi rétegződés. Még felismerhetöen jelen van az "ősi", a kibocsátó
közösségükből a XVIII. és XIX. század folyamán hozott nyelvjárásuk, ame-
lyet - mint a délbánáti székelyek mondták - úgy őrizték, mint a szemükHGFEDCBA
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világát. A nyelv konzerváló jellegéből adódik, hogy napjainkig megőrződőtt
- külőnbőző mértékben ugyan - a kibocsátó nyelvjárás szinte minden jel-
lemző tulajdonsága. Az eltelt több mint 200 év az eredeti tájszólás színeit,
ízeit legfeljebb csak némileg halványította, de nem tüntette el. Ugyanakkor
az új helyen más nyelvjárást, más nyelvet beszélő közösségek szomszédsá-
gában illetve azokkal együttélve, velük egy nagyobb közösséget alkotva az
intenzív interetnikus kapcsolatok, az immár több mint két évszézados egy-
másrautaltság, a kommunikációs szükség bizonyos mértékben csökkentette
az egyes csoportok feltűnő nyelvi és egyéb különbségeit, sőt az is megesett,
hogy nyelvi szinten pl. új, kőzős elemeket is kifejlesztettek, hisz a nagyobb
mozgékonyság, a gazdasági viszonyok, az aránylag olcsón me~vásárolható
föld más nyelvjárásokat beszélőket is vonzott Bánát falvaiba. Igy bizonyos
interdialektális jelenségek, bizonyos kultúrális egységesülés, "bánáti tudat"
is tapasztalható.

Az interdialektális jelenségekre példa pl. többek között Csóka, ahova a
szegediek, Szeged vidékiek mellé dunántúliak, palócok is beköltöztek, hozva
saját nyelvhasználatnkat. Így lehetett még 20-30 éve illabiális a-kat hallani a
kíváló mesemondó, Csehák Vera néni szájából, s így lehet még ma is hallani
ezt a hangot az idősebbektől. A vegyes telepítésű falu egy-egy csoportjá-
nak nyelve több alapnyelvjárás jelenségeit is tartalmazta, de idők folyamán
összecsiszolódtak ezek a nyelvhasználatok, s egy, a kibocsátó nyelvjáráson
felül álló nyelvjárási változatot hoztak létre. Nagyon érdekes, hogy az ö-zők
ö-zése még mindig dominál az új változatokban.

A régi, a hagyományos formák legújabban komoly harcot folytatnak
a neológizmusokkal, a modern élet, az életmódváltás, a faluban is műkődő
gazdasági, tárdsadalmi, művelődési körülmények, a vendégmunkás lét, a be-
szédszituációk, a kommunikációs szerepek követelte új alakokkal, új megnyi-
latkozási módokkal. A változás a legszembetűnőbben a változásta érzékeny
szókincsben mérhető le. Más szókincset és fogalomkincset tanult valaha a
ma 70-80, sőt 90 éves dédapa, nagyapa, mint a mai unoka. Sok olyan szó,
amely kb. 30 éve még közönséges en használt volt, ma már többé nem aktív,
leszorult a peremszókincsbe. Az új idők új szavakat hoztak!

Az együttélés és egymás mellett élés során természetesen hatottak még
a legtöbb községben a másnyelvű falusiak is. A másnyelvű kentakt hatások
pedig nyelvi interferencia jelenséget produkáltak. Többek között a lexiká-
lis realizációkat figyelve más nyelvből átvett kultúrszavakra, ruhadarabok
nevére, eszközök, szerszámok, ételek, italok, növények, állatok elnevezésére,
nevére és főleg a hivatalos élet fogalmainak megnevezésére találunk a kőz-
vetlen megnyilatkozásokban.
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Századunk második felében a helyhezkötöttségtöl, a faluba való be-
zárkózottságtóI való megszabadulás, a nagyvilággal egyre táguló kapcsolat
hozta magával a falujuktói távolabbi környezet más nyelvjárásával, a más
nyelvet beszélökkel kialakult kapcsolatot, s ez valamint nem utolsó sorban
az iskola, a városban vállalt munka, a kultúrális szint emelkedése, az újsá-
golvasás, a rádió, a. televízió hatása érezhető és lernérhető változást hozott.
Többek között pl. a szegedi kirajzású községekben már nem mindenütt egy-
forma az ö-zés foka, egyes szociális rétegekben párhuzamosan használatosak
az ö-ző és a köznyelvi megválósulások, csökkenő tendenciát mutat a labiális
ü-zés száma, a régi zártabbáválási tendencia (o> u, ö > ü) lassan csak bizo-
nyos alakokra korlátozódik, csökkenöben van a diftongálás ott, ahol megvolt,
keveredik a magukkal hozott vári, húzi, vonyi-féle tárgyas ragozás az újabb
várja, húzza, vonja alakkal és típussal.

A jelenségek figyelembevételekor nem szabad megfeledkeznünk arról
sem, hogya beszélö szerepe, a beszédhelyzet, a pillanatnyi hangulat, a
mondandó,: a szöveg, s ami számtalanszor bebizonyosodott, a beszédpart-
ner nyelve is befolyásolja a beszélő nyelvjárását, annak kvalitását.

Gyűjtésünk során beigazolódott Deme László megfigyelése, hogy a
nyelvjárást beszélök száma megfogyatkozott. Ez tény mind az egynyelvű,
mind a két- vagy többnyelvű faluban.

Az egynyelvű községben - kevés ezeknak a száma - a kommunikáció
eszközeszinte minden szinten a magyar nyelvnek a faluban használt nyelv-
járási változata. A közösség nyelvi normái mindenkire kőtelezők lennének,
de nem egyforma minőségben és intenzitással valósulnának meg. Még ge-
nerációs különbségek is jelentkeznek. Az idősek ugyanis még örzik annyira,
amennyire az alapnyelvjárást, a falu bázisnyelvjárását, a többiek is többé-
kevésbé alkalmazkodnak ugyan a normához, de egyéni variációkkal teszik
a családon, a falun belül. Mivel sokan ingáznak községük .és más nagyobb,
iparilag fejlett községek, városok, Zrenjanin (Becskerek) és Belgrád között,
egyre nagyobb számban válnak anyanyelvi szinten kétnyelvűekké, ha ma-
gyar környezetben dolgoznak. A munkahelyi és mindennapi kommunikáció

igényeinek megfelelően bilingvistákká válnak. Ezek számára az otthoni kőr-
nyezet a nyelvjárásos beszéd kiváltója, de a gyakorlat már újításokban gaz-
dag illetve hozott elemek, ejtésmódok, szavak, vonzatok .sziiremkednek be
beszédükbe. A nyelvjárásos beszéd kvalitása, de a frekvenciája is csökken.
Vége a nyelvjárási bezárkózottságnak.

A két- vagy többnyelvű faluban a nyelvjárásos kommunikáció központja
a család. Más nyelvű szomszédaikkal, a tisztviselőkkel az illető nyelven érte-
keznek. Ez a nyelvtudás azonban több fokozatot mutathat, a passzív nyelv-
tudástói a többé-kevésbé tűrhető nyelvtudásig.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Ami a község magyar nyelvjárását illeti, az tapasztalható, hogy kiélező-
dött a generációs és szociális különbség. A szegedi kirajzású községekben ők
ö-znek a legkövetkezetesebben, ők őrzik a hajdan hozott nyelvjárás tulaj-
donságait, noha már ők is csak tanulták azokat. AzzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí-ző ittabéieknél is ez a
helyzet, a székelyekről nem is beszélve. Az idősek a megőrzés letéteményesei,
noha életkori sajátságként nem ritkán már a feledés is műkődik, különösen
a szókincs, a kevésbé gyakori szavak szintjén. Ha a régi önellátó paraszti
világ tárgyi eszközkészletére vagy a paraszti életforma régi szavaira kérde-
zünk, csak sok mellékkérdés, körülírás után jön be, ugrik be az emlékezetbe
a keresett szó.

A középkorúak ha félig gyári munkások, félig földművesek és magyar
köznyelvet használó környezetben dolgoznak, akkor a köznyelv nyelvjárásias
beütésű változatát beszélik. Más nyelvű környezetben dolgozva a munkával,
munkafolyamattal kapcsolatos más nyelvű szókincset sajátítják el használva
a más nyelvű megnyilatkozási kódot. Bizonyos fogalomköröket csak a másik
nyelven ismernek, így beszéd kőzben otthon is önkéntelenül átkapcsolnak a
másik nyelvre.

Ha beköltöznek a városba, Zrenjaninba, Törökbecsére, Törökkanizsára,
Kikindára, akkor igyekeznek alkalmazkodni a környezethez, nehogy gúny
tárgyává váljanak.

A tanultabb fiatalok a beilleszkedés, a városba olvadás akadályának
vélik a nyelvjárásos beszédet, sietnek is megszabadulni tőle. Csak otthon a
faluban, a családban élnek még vele, ha sátoros ünnepekre hazalátogatnak.
Ez a megnyilatkozás azonban már nem az öregektől több-kisebb sikerrel
konzervált nyelvjárás, hanem egy olyan változat, amelyben már műkődik
a feledés, de az újítás, sőt a keveredés is. Vagyis a társadalmi, gazdasági,
szociális, művelődési változás új nyelvi Ízlést alakított ki.

Állandóan tapasztaljuk, hogy a fiatalság egyre nagyobb mértékben tart
a városba, a falusiakat felszippantó város megfogja őket az ott domináló
nyelvvel, nyelvi változattal. Magyar nyelvhasznáklatukban egy »moderni-
zálódott" nyelvjárás mutatható ki, mely a köznyelvre épül, de még felsejle-
nek benne anyanyelvjárásuk fonetikai jellemzői, alaktani, mondattani meg-
oldásai, szókincsbeli eltérései. Vagyis a faluról hozott nyelvjárási rendszer
szegényedésének vagyunk tanúi, ami viszont természetes következménye az
életmódváltásnak, a tömegkommunikációs eszközök, a környezet hatásának.

A nemi eltérés Bánát falvaiban nem jelent lényeges különbséget a nyelv-
használatban. A nők, a közép- és a fiatalabb korosztály már nem csak ott-
honra orientált, már kimozdult az otthon négy fala közül, nemcsak faluja
határán túlra merészkedik ki, hanem megjárja Ausztrália, Amerika nagyvá-
rosait, fiát, lányát, rokonságát látogatva. Éppen ezért nyelvi szinten is úgy
viselkedik, mint férfi kortársa.HGFEDCBA

5 2 4



NÉHÁNY SZÓ ...

Ezek után a térképek adatainak interpretálása következnék, ahhoz vi-
szont a térképekre is szűkség lenne, így attól jelen pillanatban eltekintünk.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az eddig megjelent nyelvatlaszok jegyzéke: (szerző: Penavin Olga) A ju-
goszláviai Muravidék tájnyelvi atlasza, A Magyar Nyelvtudományi Társaság
Kiadványai, 116. szám, Budapest, 1966;

A jugoszláviai Baranya magyar tájnyelvi atlasza, Újvidék, 1969;
A szerémségi magyar szigetek nyelve, Nyelvtudományi Értekezések

79. sz. Budapest, 1972;
A jugoszláviai székely telepek nyelvatlasza. Magyar Nyelv, Irodalom és

Hungarológiai Kutatások Intézete, Újvidék, 1978. (társszerző: Matijevics La-
jos)

Horvátországi (szlavóniai) magyar nyelvjárási atlasz. A Magyar Nyelv,
Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, Újvidék, 1984;

Bácskai magyar nyelvjárási atlasz. A Magyar Nyelv, Irodalom és Hun-
garológiai Kutatások Intézete, Újvidék, 1988.HGFEDCBA
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SZÓREND ÉS ASPEKTUALITÁS

PÉTER MIHÁLY

Nyelvünk egyik feltűnő szórendi sajátossága, hogy az állítmányi szerepű
igekötős ige szórendje számos esetben közvetlen bővítményének jelentésétöl
függ:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZsuzsi mindig (jól, könnyen, szívesen) megtanulta a leckét és Zsuzsi
sosem (rosszul, nehezen, nem szívesen) tanulta meg a leckét. Ezzel kap-
csolatban már Arany János különbséget tett "positiv és negativ jellemű"
mondatok, "plus"-os és "minus"-os bővítmények között (Nyr. II, 10). A
szakirodalomban ez a jelenség az összefoglaló, ill. kirekesztő szórend elneve-
zést kapta (Klemm, TörtMondt. 623-9. Deme, MMNyR. II, 475-7). Brassai
volt az első, aki e jelenséget a magyar mondat aktuális tagolásával, a nap-
jainkban elterjedt terminológia szerint topic-comment (T-C) szerkezetével
magyarázta (A magyar mondatról. AkÉrt. III [1863-5]). Felfogását később
Kicska Emil (Nyr. XXXI, 301-6), legújabban pedig É. Kiss Katalin fejlesz-
tette tovább (A magyar mondatok egy szintaktikai modellje. NyK. LXXX,
261-86).

É. Kiss a magyar szórend alaptípusát [TX][c[FY]W] képletben hatá-
rozza meg, amelyben T = topic, C = comment, F = fókusz, azaz a com-
ment, sőt az egész mondat leghangsúlyosabb helyén álló kifejezés. Ebből
kiindulva a kirekesztő szórendű (TzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ NP / Adv + V + Pref) mondatokat
tekinti szabályos szerkezetűeknek, minthogy "a negatí v értelmű határozó
vagy NP könnyebben elérhető fókusz szerepre, mint az igekötő" (É. Kiss
i. m. 273). A kirekesztő szórenddel létrehozott nyomatékos fókusz összefér-
hetetlen az univerzális kvantifikációt hordozó bővítménnyel (*Zsuzsi mindig
tanulja meg a leckét). Ha a bővítmény nem univerzálisan, csupán pozitívan
kvantifikált, akkor a kirekesztő szórendű mondat szembeállítást fejez ki:
Zsuzsi gyakran tanulja meg a leckét, Mari ritkán. Ha viszont egy pozitívan
kvantifikált bővítményt akarunk kiemelni és fókuszba állitani. akkor az ige-
kőtőt közvetlenül az ige elé kell hoznunk, és minél közelebb áll a pozitív
minősítés az univerzálishoz, annál kötelezőbb a szabály alkalmazása. VÖ.
Ági állandóan kifecsegi a titkait (nem lehetséges *állandóan fecsegi ki) és
Ági szívesen kifecsegi vagy (fecsegi ki) a titkait (É. Kiss i. m. 275).

Látni való azonban, hogy a kétféle szórend nek a T-C szerkezeten ala-
puló magyarázata nem minden esetre alkalmazható. 1) Számos esetben a
nem univerzális, de pozitív értelmű bővítmény is kerülhet fókusz szerepbe
anélkül, hogy a kirekesztő szórend szembeállítást fejezne ki: Zsuzsi könnyen
tanulja meg a leckét, Éva gyakran látogatja meg szüleit, Juli ügyesen varrta
fel a gombot stb. 2) Bizonyos igék mellett a negatív értelmű bővítmény nem
állhat kirekesztő szórendben: *Laci csúnyán rontotta el a rajzot, *AnnaHGFEDCBA
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ügyetlenül szabta el a .szoknyát, *Józsi könnyelműen kártyázta el a pénzt
stb. (Helyesen: csúnyán elrontotta , ügyetlenül elszabta, könnyelműen elkér-

tyázta.) 3) Nem minden negatív értelmű bővítmény von maga után kire-
kesztő szórendet: vö.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA*Anna ritkán meglátogatja sziileit és Anna nagy rit-
kán (olykor, hébe-hóba) meglátogatja szüleit, *Zsuzsi nehezen megtanulta a
leckét és Zsuzsi nagy nehezen megtanulta a leckét stb.

Úgy vélem, hogy az összefoglaló, illetve kirekesztő szórend kialakításá-
ban a T-C szerkezeten kívül, sőtHGFEDCBAa m ö g ö t t más tényező is műkődik, amely
magára a T -C szerkezetre is befolyással van, Ez a tényező az aspektualitás.

Az aspektualités mint funkcionális-szemantikai kategória nem azonos
az aspektus grammatikai kategóriájával, tágabb annál. Magának a funkcio-
nális-szemantikai kategóriának fogalma a grammatikai jelenségek mezőszerű
természetének felismerésén alapul (1.V. G. Admoni, Osnovy teorii gramm a-
tiki. Moskva-Leningrad, 1964.47-51) és végső soron a prágai iskolának azon
felfogásából ered, amely a nyelvi rendszert a "centrum-periféria-átmenet"
elve alapján strukturált, egyenlőtlen sűrűségű térnek tekinti (1. Péter Mi-
hály, A prágai iskola. Nyelvi rendszer és nyelvhasználat. Szerk. Balázs Já-
nos. Bp., 1980. 123-4). A funkcionális-szemantikai kategória olyan különféle
nyelvi eszközök rendszere, amelyek egymással együttmüködve valamely ma-
gas absztrakciós szintű jelentés kifejezésére szolgálnak. Így például beszél-
hetünk a modalitás, a temporalitás vagy az aspektualitás funkcionális-sze-
mantikai kategóriáiról, a.melyeknek kifejezésében morfológiai, szintaktikai
és lexikai eszközök vehetnek részt. E kategóriák mezőszerűek, középponti
magjukat rendszerint egy morfológiai kategória alkotja, amely az adott ka-
tegoriális jelentést az arra leginkább specializálódott formális eszközökkel,
kötelezően fejezi ki. (Bővebben erről 1. A. V. Bondarko, Grammatiéeskaja
kategorija ikontekst. Leningrad, 1971. 5-25.)

Az aspektualitás kategóriája - legáltalánosabb megfogalmazásban -
a cselekvés minőségét fejezi ki. A szláv nyelvekben e funkcionális-szemanti-
kai kategória mezőjének középpontjában az aspektus grammatikai kategó-
riája áll, amely a perféktiv és imperfektív igék formális, paradigmatikus és
kőtelező szembenállásában jelenik meg. A mező periférikus komponenseit
a különböző igei "akcióminőségek" , valamint az aspektualitás kifejezésére
szolgáló lexikai és szintaktikai eszközök alkotják. A magyarban az aspek-
tualitás kategóriájának nincs "kifejlett" középponti magja, vagyis hiányzik
az aspektus grammatikai kategóriája. Ennek ellenére nyelvünk az igekötők
segítségével kétségtelenül képes aspektuális jelentések kifejezésére. Comrie
szerint nyelvünk az aspektuális jelentések formális kifejezése tekintetében
mintegy középen áll a "fejlettebb" grúz és balti nyelvek, illetve a "fejletle-
nebb" német és angol között (Bernard Comrie, Aspect. An Introduction to
the Study of Verbal Aspect and Related Problems. Cambridge University
Press, 1976. 93-4).
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SZÓREND ÉS ASPEKTUALITÁS

A perfektív és imperfektív igék aspektuális alapjelentése mindmáig vi-
tatott kérdés. Magam azt a széles körben elterjedt felfogást vallom, amely
a perfektív igék alapjelentésének a cselekvésnek a magaHGFEDCBAt e l j e s s é g é b e n való
szemléletét tekinti, tekintet nélkül a cselekvés belső struktúrájára. A filmmű-
vészet formanyelvéből kölcsönzött hasonlattal élve: a perfektív igék aspektu-
ális jelentése a "totál plán" beállitásmódjának felel meg, az imperfektív igéké
pedig a "premier plán"-nak vagy a félközeli "szekond plán"-nak. (Isaőenko
ezzel kapcsolatban a beszélő és a cselekvés közötti "távolság" különbségét
említi: A. V. Isaéenko, Grammatiőeskij stroj russkogo jazyka v sopostavlenii
s slovackim. I I . Bratislava, 1960. 132-3. Comrie folyadékcsepphez hasonlítja
a perfektív igét, amelynek belső komplexitása nem tárul fel a szemlélő előtt:
Comrie i. m. 18). Az imperfektív igealak az aspektuális oppozíció jelöletlen
tagja, amely vagy nem jelöli a cselekvés totalitását. vagy pedig a cselekvés
nem-totális szemléletét fejezi ki, többnyire a.cselekvés folyamatára helyezve
a hangsúlyt. Ezek az alapjelentések azonban ritkán jelentkeznek tisztán: át
meg átszövik őket a kiilőnbőző "akcióminőségek" , módosíthatja őket az ige
lexikai jelentése és természetesen a mindenkori kontextus.

Nézetem szerint ezek az aspektuális alapjelentések nyelvünkben is jel-
lemzik a perfektív (igekötős) és imperfektív (igekötő nélküli vagy hátravetett
igekötős) igealakokat és megfelelő alapot nyújtanak az összefoglaló, ill. ki-
rekesztő szórend magyarázatához. Szórend és aspektualitás összefüggésének
általános szabályát így fogalmazhatjuk meg: összefoglaló szórendet akkor
használunk, amikor az állítmány közvetlen bővítménye megengedi vagy ép-
pen megkívánja az állítmányban kifejezett cselekvés totális szemléletét; ki-
rekesztő szórendet alkalmazunk minden olyan esetben, amikor a cselekvés
totális szemléletét a kontextus nem teszi lehetővé. E szabály érvényesülésé-
nek fontosabb esetei a kőetkezők:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1) Az állítmány közvetlen bővítményének pozitívan univerzális vagy in-
tenzív jelentése a cselekvés totális szemléletét, azaz perfektív igealak hasz-
nálatát feltételezi, ezért az összefoglaló szórend kőtelező:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMinden pénzét el-
költötte, Az egész bort megitta , Nagyon megszerette a kisfiút stb. E szabály
alól csupán látszólagos kivételek a János mindig az utolsó percben futja át
a leckét típusú mondatok (1. É. Kiss i. m. 274), minthogy itt az univer-
zális kvantor nem a cselekvésre, hanem egy másik bővítményre (az utolsó
percben) vonatkozik.

2) A bővítmény jelentése nem engedi meg a perfektív igealak használa-
tát, Ennek tipikus esete a tagadó értelmű bővítmény, minthogy a tagadott,
azaz nem létező cselekvés nem lehet jelölt totális jellegének vonatkozásában:
Nem engedte el a moziba, Én sem mentem ki a meccsre, Sosem írja rá a
feladót a borítékra stb. Kivételt képeznek olyan kontextusok, amelyekben a
tagadás nem a cselekvés létezésére, hanem annak minősítésére vonatkozik,
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azaz voltaképpen metanyelvi funkciót lát el:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANem megette, hanem felfalta
az ebédet, "Nem kiment belőle, bennszorult a pára" (Toldi V. 9).

3) Pozitív értelmű bővítmény után is állhat imperfektív igealak abban
az esetben, ha a bővítmény nyomatékos fókuszban állj a cselekvés valamely
mozzanatának (oldalának, fázisának) kiemelése ugyanis összeférhetetlen a
cselekvés totális szemléletével. Vő, Anna gyakran meglátogatja sziileit és
Anna gyakran látogatja meg szüleit, Tízszer visszajött (=sokszor) és Tíz-
szer jött vissza (=éppen tízszer). (Az utóbbi Klemm példája: i. m. 629.)
Az ilyen kiemeléseknek csupán egyik válfaja a szembeállítás: Péter gyorsan
oldotta meg a feladatot, Pál lassan.

4) Nyelvünkben a perfektív aspektuális jelentésnek alighanem egyedül-
álló sajátossága, hogy a cselekvés totalítása akvantitatív és intenzitásbeli
mozzanatok mellett értékelö komponenst is magában foglalhat. Más szó-
val: a cselekvés egész volta a normáknak, elvárásoknak való megfelelését,
eredményességét, "jó" -ságát is magában foglalja: Ági ügyesen felvarrta a
gombot, de Agi ügyetlenül varrta fel a gombot, A ló könnyen átugrotta az
akadályt, de A ló nehezen ugrotta át az akadályt. Kivételt jelentenek ez alól
az olyan mondatok, ahol a pozitív értelmű bővítmény nyomatékos fókuszban
áll (1. az előző pontot), valamint olyan kontextusok, amelyekben a cselekvés
negatí v értelmű bővítmény után is megőrizheti totális jelleget: ilyenek pl.
a felsorolások: Ági felületesen kitakarított, tessék-lássék elmosta az edényt,
ügyetlenül felvarrta a gombot, azután elsietett hazulról. Az aspektuális je-
lentés értékelő komponense egyéb ként a negatív értelmű, "antinormákat"
jelölő igékben is jelen van. Ezeknél az igék nél éppen a "mínuszos" bővít-
mény kívánja meg a perfektív alak használatat: A szabó csúnyán elszabta
a nadrágot (nem pedig *csúnyán szabta el), Mari ügyetlenül odakozmálta a
húst (nem *ügyetlenül kozmálta oda), Marci meggondalatlanul kifecsegte a
titkot (nemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA*meggondolatlanul fecsegte ki) stb.

Példáink tanúsága szerint a különféle határozószók jelentős szerepet
játszanak az aspektualitás kifejezésében, s ezért nemélyikük tüzetesebb sze-
mantikai értelmezést érdemel. Mi lehet például az oka annak, hogy a rit-
kán, nehezen határozószók mellett általában nem állhat perfektív igealak, a
nagy ritkán, nagy nehezen mellett viszont igen. Feltehetően az utóbbiak je-
lentésszerkezete tartalmaz egy olyan rezultatív komponenst, amely az előb-
biekéből hiányzik. VÖ. Nehezen törődött bele a válásba és Nagy nehezen
beletörődőtt a válásba.

Mindazonáltal nyilvánvaló, hogy a szláv nyelvekkel ellentétben a ma-
gyarban az igekötős igék nem tekinthetők grammatikai értelemben perfektí-
veknek. Ennek az lehet az oka, hogy igekőtőink több vonatkozásban is őrzik
ősi, határozószói természetüket. Alighanem ezzel magyarázható az igekötős
igék megszakított szórendje is: vö. El akartam menni és Moziba akartam
menni, Meg fogja támadni és Hátba fogja támadni stb.
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POSGAY ILDIKÓ

Mottó: "A nyelvi norma túlzott megme-
revítése, illetőleg alkalmazásának megkö-
vetelése - a nyelvi kreativitás jelölésévei
együttjáró an - a nyelvi változások gát-
jául is szolgálhat ... " (Benkő Loránd, iro-
dalmi nyelv - köznyelv. In: A magyar nyelv
rétegzödése. Bp., 1988. 27).

1. A válasz természetesen: igen. A kérdést meg kell ismételnünk ilyen
formában: van-e a mai élő magyar nyelvben -ban/-ben rag? A válasz ismét:
igen, de ezt az "igen"-t már boncolgatnunk kell. Olyan nyelvi jelenségről
van szó, amely egyaránt érdekli a nyelvtörténészt, a nyelvjáráskutatót., a
nyelvművelőt, a nyelvszociológust, a fonetikust, a magyartanárt.

2. A nyelvjáráskutatók egyetértenek abban, hogy a magyar nyelv-
járásokban teljesen általános a -ban/-ben rag hiánya (vö. Kálmán Béla,
Nyelvj. 51, Imre Samu, A mai magyar nyelvjárások rendszere 316):,,- a -ba,
-be típusú forma általános a hol? miben? kérdésre felelő határozókban is"
(vö. Imre Samu i. m. i. h.). Magam a földrajzinév gyűjteményeket néztem
meg, s ott ugyanez a helyzet. A falunevek hol?, honnan?, hova? kérdésre
felelő határozóragos alakjainak a feltüntetésekor hiányzik ahol? kérdésre
felelő -ban/-ben ragos forma, helyette a rövidebb -ba/-be áll, vagy nagyon
gyakran váltakozik azgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- n ragos alakkal. Lássuk a példákat: a zalaegerszegi
járás 87 településneve közül 22 kap -ba/-be ragot, a többi az -n helyhatáro-
zóraggal használatos (vö. Zala megye főldrajzi nevei, 1964. 37-213r Somogy
megyében a fonyódi járás 30 települése közül 9 a -ba/-be ragos, a többi itt is
-n-es forma (vö. Somogy megye főldrajzi nevei, 1974.47-129). Baranyában
a sásdi járás ötven településneve közül csak 6 kapott -ba/-be ragot, de egy
sem -ban/-ben-t (vö. Baranya megye földrajzi nevei 1., Pécs, 1982. 37-287).

3. Mit mondanak a leíró nyelvészek és a nyelvművelök? Ök is tudomá-
sul veszik a vizsgált nyelvi tényt, azzal a különbséggel, hogy A mai magyar
nyelv (197) kiejtésbeli változatnak nevezi, míg az NyKk (1:266, 270) egy-
részt nyelvjárásiasságnak. másrészt a népiesebb vagy közvetlenebb hangú
beszédben jelentkező jelenségnek tekinti, "s ez olykor helyesírási hibákban
is tükröződik" (vö. NyKk 1:270 -ban, -ben rag a.). Az utóbbi megjegyzés
már az Írott nyelvre vonatkozik, s ami az ilyen példákat illeti, szívesen idéz-
nék a szépirodalomból és a népköltészetből, ahol gazdag anyagot találunk
a "hibás" rag használatára. (vö. NyKk 1:266, -ba, be rag a.), de helyszűkeCBA
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miatt nem tehetem. Nyomárkay István azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-ban/-ben ragos határozőról írott
cikkében (MNy. LXXIV, 37-44) nem tárgyalja ezt a kérdést, de így minősiti
a jelenséget: "nem térek ki a -bon, -ben rag funkciójában szereplő népies
(vagy már csaknem köznyelvi?) -ba, -be változatra sem" (kiemelés tőlem).
Kovalovszky Miklós (Nyelvfejlődés - nyelvhelyesség, Bp. 1977. 111) határo-
zottabban fogalmaz: "A -ba, -be határozóragnak a -ban, -ben helyébe való
telepedése a nyelvjárásokból indult ... , s ma már behatolt a beszélt köz-
nyelvbe is, anélkül, hogy különösebb zavart okozna" (kiemelés tőlem). Más
a véleménye a "mikor?" tekintetében Kálmán Bélának: "Hogy mikor hatolt
be a rövidebb forma a köznyelvbe, azt nehéz megállapítani, mert az attól
függ, mitől kezdve van magyar köznyelv. Mivel azonban ma egyetlen nyelv-
járásban sem fordul elő (vö. Kálmán: Nyelvj. 51 és Imre MMNyR 316) és
mivel már a XVI. századtól kezdve vannak jelek arra, hogy a kiejtés nem
különböztette meg az en-re végződő és a magánhangzós végű ragpárt, a je-
lenség igen régi lehet (kiemelés tőlem)." Így inkább az a gyanú merülhet fől,
hogya-ban, -ben inessivusi formák az írásból és a köznyelvies betűejtésből
vannak terjedőben a köznyelvben" (i. h.).

4. Mielőtt továbblépnénk, még tisztáznunk kell, hogy mi is valójában
ez a jelenség? Ragcsere történt-e, amely funkcióváltozást is jelentett a rag-
pár esetében vagy egyszerű fonetikai oka van: ejtéskönnyítés okozta aszóvégi
mássalhangzó elmaradását. Kovalovszky Miklós kiejtési egyszerűsítésnek ne-
vezi (i. m. i. h.), s úgy véli, hogy az irodalom és a művelt köznyelv igényessége
tartja még életben a -banf-ben ragot. Magam is ezt az utóbbi magyarazatot
fogadom el. Analóg példákat sorolhatnánk az élő nyelvből a szóvégi más-
salhangzó elmaradásárai azér, megin, mer 'mert' stb., de vegyük számba
a ragos alakokat. A nyelvjárásokban a -hoz , -hez , -höz; a nál, -nél; a -ból,
ből; a -ról, -ről, - a tói, től; a -szor , -szer, ször; a -kor realizációi aszóvégi
mássalhangzó nélkül használatosak (vö. Imre Samu i. m. 314,316,317,132).

5. Visszakanyarodva a -ban/-ben-hez és élőnyelvi használatához: jó

lenne megtudni. hogy milyen fokú a megterheltsége a mai élő magyar nyelv-
ben. Egyet biztosan kimondhatunk: nagyon magas százalékban fordul elő.
Saját anyagomban, amit Pápán gyűjtöttem, 17 adatközlő közül egyetlen
használta hol? kérdésre a -ban/-ben ragot (vö. Nytud.Ért. 100. sz. 72). Öt
tekinthetjük ún. sztenderd beszélőnek, vö. Kontra Miklós csoportosítását
(Fonológiai általánosítás és szociolingvisztikai realitás. Bp. 1990. Kézirat).
A fél-sztenderd beszélő az, aki használja mindkét változatot, tehát a -ban/
-ben-t és a rövidebb formát is. Meg kell azonban jegyeznem, hogy ebben az
esetben is a rövidebb rag az uralkodó. A harmadik csoportot a nemszten-
derd beszélők alkotják, akik a hol? kérdésre mindig -baf-be ragos formátCBA
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használnak. Vizsgált anyagomban, de másutt is (vö. G. Varga Györgyi, Szö-
vegmutatványok Hatvan regionális köznyelvéböl, Bp. 1980. 8, 9, 10, 11, 12
és kk.) népes csoport ez is. További anyaggyűjtés és feldolgozás birtokában
számszerű adatokat is fel tudnánk sorakoztatni. (A munkát célszerű lenne
számítógéppel elvégezni.) Külön figyelmet kell majd fordítanunk a hiperkor-
rektzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABementem a szobában típusú szerkezetekre (vö. Pléh Csaba, A stigma-
tizáció és a hiperkorrekció dinamikájáról. In: Élönyelvi tanulmányok 1990.
55-75, különösen 70).

Úgy érzem, egy dologban már alkothatunk véleményt: az iskolai vég-
zettség befolyásolhatja a -ban/-ben rag használatát, de nem perdöntö. (L.
erről G. Varga Györgyi Presztízsváltozat, stigmatizált változat. In: Élőnyelvi
tanulmányok. 180 és Kontra Miklós-Váradi Tamás, Suksűkőlő értelmi ség.
Mozgó világ. 1991/2.sz. 66-67.) A részletesebb elemzés itt is hátravan.

6. Több mint tíz évvel ezelőtt .önmagamnak tettem fel a kérdést:
köznyelvi-e a -ba/-be határozórag használata? (NytudÉrt. 100. sz. 72). Az
élet eldöntötte a kérdést: a jelenség megvan és virulens, de sok részletkérdés
még mindig homályban van: kik, mikor és milyen mértékben használják a
-ban/-ben és a -b a f-b e ragokat?

Így az írás elején feltett kérdés bizonyos értelemben megválaszolatlan
maradt.CBA
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PÓLYA KATALIN

A mondattani leírások egyik legrégebben vizsgált, s mégis egyik legvi-
tatottabb pontja a mondatok osztályozása modalitásuk alapján. A magyar
nyelvészetben hagyományosan öt mondatfajtát szokás megkülönböztetni: a
kijelentő, felkiáltó, felszólító, óhajtó és kérdő mondatokat. Magam is e ha-
gyományokat tekintettem kiindulópontnak "A magyar nyelv történeti nyelv-
tana" című összefoglaló rnunka egyik fejezetén dolgozva. Vizsgálódásairnat
az egyszerű mondatokra, illetőleg az összetett mondatok főmondataira ter-
jesztettem ki. A felszólító és az óhajtó mondatoknak egymástól, illetőleg a
többi mondatfajtától való elkülönítése azonban jónéhány problémát vetett
fel. A magyar nyelvű szakirodalmat áttekintve azt tapasztaltam, hogy egy
részében (Berrár, Klemm) keverednek a grammatikai és a lélektani szem-
pontok, más részében pedig a szemantikai és pragmatikai szempontú osz-
tályozás nincs következetesen végigvezetve az egymástól lényegesen eltérő
grammatikai szerkezetek értékelésekor. .

E két mondatfajta kűlőnválasztása - habár ez az európai nyelvtanírási
hagyományoktól eltér - grammatikai, szemantikai. és pragmatikai okokból
egyaránt indokoltnak tűnik. A mondatok egy csoportja szemantikailag úgy
jellemezhető, hogy azokban a beszélő vágya, kívánsága, akarata fejeződik ki.
Nevezzük ezeket összefoglalóanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkívánó mondatoknak. (Az európai szaki ro-
dalrnakban ezt a csoportot állitják szembe a kijelentő és a kérdő - esetleg
a felkiáltó - mondatokkal. )

Miként a kérdő mondatok a rájuk adható feleletekkel együtt alkotnak
egy kommunikációs egységet, úgy a kívánó mondatok a beszélő kivánsága
és a hallgató reakciójának egységeként írhatók le. A kívánó mondatok egy
részében a beszélő csupán közli vágyát, más részében eközléshez szorosan
kapcsolódik egy cselekvésre való felhívás, ösztönzés is. Vagyís pragmatikai
különbség mutatkozik e mondatok között. (Szándékosan nem használom itt
a felszólítás szót. Feltehető, ugyanis, hogy a kívánó mondatok kategóriáinak
tisztázatlansága összefüggésben van a homályos tartalmú vagy nem kellően
tisztázott fogalmakkal. s azok alaki hasonlóságával, tartalmi különbözőségük
ellenére, vő.: felszólítás, felszólító mód, felszólító mondat.)

Kívánság kifejezésére a magyarban kétféle -igemód használatos (elte-
kintve az alkalmi átcsapásoktól): a feltételes és a felszólító. A felszólító módú
igével kifejezett kívánságokhoz az az előfeltevés járul, hogy a beszélő kíván-
sága végrehajtható, megvalósítható. A feltételes módot használó mondathoz
nem járul ilyen előfeltevés.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A felszólító módot használó mondatok között kűlőnbség mutatkozik
a hallgató és a kívánság címzett jének (megvalősítőjának) egymáshoz való
viszonya alapján. A címzett ugyanis lehet azonos a hallgatóval de lehet attól
kűlőnbőző. Ha a címzett nem azonos a hallgatóval, a mondat valamelyik
részében benne lehet, illetöleg jelenléte tiltva lehet. Mindezeket figyelembe
véve a kívánó mondatok az alábbi csoportokra oszthatók:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(1) Gyere ide!

(2) Priorissza olvassa fel!
(3) Legyen béke!

(4) Bárcsak velünk jöhettél volna!

(1)-ben a kívánság magára a cselekvésre vonatkozik, és a hallgató azo-
nos a kívánság címzett jével. Az állítmány felszólító módú, cselekvést kifejező
cselekvö, műveltető vagy visszaható ige lehet. Az alany elsösorban második
- magázó formulákban harmadik - személyű, vagy első személyű lehet.

OlvasdgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI olvassátok

olvassa I olvassák el a hirdetést!

olvassam I olvassuk

Taníttasd a gyereket eszperantóra!

Fésiilködjön meg fellépés elött!

(2)-ben a kívánság cselekvésre vonatkozik, a hallgató nem azonos a
címzettel. de a címzett a mondat valamely szerkezeti elemében adott.

al Az állítmány felszólító módú, cselekvést kifejező, cselekvő, műveltető
vagy visszaható ige, az alany harmadik személyű.

3.sz. határozott alany:
A nótafa vessen árnyékot!

A gondnok javítassa meg a csapot!

Péter ne alázkodjon meg mindenki előtt!

3.sz. határozatlan alany:
Valaki nézzen utána!

Egyik öltöztesse, másik vetkőztesse!

Néhányan ereszkedienek le a völgybe!

3.sz általános alany:
Mindenki igyon tejet!

Senki ne vitesse el!

Ne kéredzkedjen be bárki!

bl A felszólító módú állítmányban cselekvést kifejező igéből képzett
szenvedő ige vagy határozói igenév van, a kívánság címzett je a szenvedő ige
vagy határozói igenév ágense.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Adassék e levél Hunyady Mátyásnak!
A konyha legyen kitakarítva!

(3)-ban a kívánság valamely állapotra, történésre, létezésre vonatkozik,
nem kőthető cselekvéshez, következésképp annak végrehajtója - azaz a
címzett - nem lehet benne a mondatban. Az állítmány felszólító módú
lehet, az igenemek szempontjaból cselekvő, műveltető, visszaható, mediális
(esetleg ható), amennyiben az Íétezést, történést vagy állapotot fejez ki,
illetőleg ilyen jelentésű igékből képzett szenvedő ige vagy határozói igenév
lehet az állítmányi részben.

Ott essem el én, a harc mezején!
Élj, élj, életem reménye!
A harang nyelve ide-oda ütődjék!
Essen az eső!
Ne csússzon le a terítő!
Töressék el minden náBpálca!
Ne legyél úgy elszomorodva!

Kiilőn kell megemlíteni e csoportban a felszólító módú igei állítmánnyal
és a hadd módosítószóval kifejezett ráhagyásokat. engedélykéréseket. A hadd
módosítószó a hagyd, hogy> hagyd főmondatból keletkezett, annak szin-
taktikai megmerevedésévei, majd egy szinttel való lejjebb csúszásával. A

_ korábbi egyes szám második személyű ige eközben teljesen elvesztette sze-
mélyhez való kötöttségét, samellette álló felszólító módú igealakkal együtt
személytől elvont kívánság kifejezésére vált alkalmassá. Minthogy az elsőd-
leges hagyd, hogy... összetett mondati formában is felszólító - pontosabban
függő - módú ige áll a főmondat után, feltehető, hogy ezt a függő módot
őrizte meg az egyszerű mondattá váláskor is.

(4)-ben a beszélő úgy fejezi ki kívánságát, hogy azzal nem ösztönöz
cselekvésre. A mondat többletinformációt hordoz arra nézve, hogy a beszélő
megvalósulhatónak véli-e vágyat, vagy sem. Az állítmány feltételes módú,
ehhez minden esetben szorosan kapcsolódik óhajtó módosítószó is.

o bár látnám!
Bárcsak eljöttél volna!

A cselekvésre szólító mondatok közül (1) a tulajdonképpeni impera-
tivus, azaz parancsoló mondat, a (2) 3. személyű vagy közvetett paran-
csoló mondat. Az óhajtó mondatok (3), (4) közül (3) felszólító alakú, és
(4) feltételes óhajtó mondat.

Megjegyezzük, hogy az óhajtó mondatok utóbbi csoportja mind sze-
mantikailag, mind pragmatikailag igen közel áll a feltételes kijelentő mon-
datokhoz. VÖ.:HGFEDCBA
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Szeretnék vadalmala lenni!zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(kijelentő? felkiáltó?)
De szeretnék vadalmala lenni. (kijelentő? óhajtó? felkiáltó?)
Bárcsak vadalmala lennék! (óhajtó)

Más, szükségességet kifejező kijelentő mondatok is rokonságot mutat-
nak az óhajtó mondatokkal. Így a kell szükségességet kifejező ige főnévi
igenév vel valóban bizonyos kívánságot tükröz, de a kívánó mondatokkal el-
lentétben az nem kizárólag a beszélő kívánsága.

Meghatározott beszédkörnyezetben egyes mondatok a grammatikai for-
májuktól különböző más funkciókban is megjelenhetnek, például a kijelentö
mondatok lehetnek óhajtó vagy parancsoló funkciójúak, az óhajtók lehetnek
parancsolók.

,
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PUSZTAI FERENC

A Rákóczi-szabadságharc "nyolc esztendeje alatt mintegy tízezer ins-
tantlát nyújtottak be Rákóczi kezéhez és kancelláriájára" (Kuruc vitézek

folyamodványai. 1703-1710. Összeállította, bevezető tanulmánnyal és jegy-
zetekkel ellátta Esze Tamás. Bp., 1955. 5. - A továbbiakban a forrásjelzés
nélküli, csak lapszámmal Jelölt hivatkozások és adatok erre a kiadványra
vonatkoznak.). Sajnos ezek közül "aránylag kevés maradt fenn" (65). A
fennmaradtakból a katonai érdekűek felét (vö. 68) tette közzé - filológiai
és nyelvtörténeti szempontból is mintaszerűen - Esze Tamás az idézett
kötetben.

A folyamodványok (instantiák, memorialék, memorialisok, supplica-
tiók) szövegtípusát - a missziliseknél is nagyobb mértékben - a formulák
határozzák meg. A címzés, a köszöntés, a megszólítás, az aláírás azonban
nemcsak a keretet, a szöveg "csontozatát" adja meg, hanem ezek szófor-
dulatai, kifejezései át- meg átszövik a folyarnodványok egészét. A formulák
bókoló, (stilisztikai értelemben vett) enyelgő fordulatai ebben a szövegtípus-
ban nagyobb szerepet kapnak, sűrűbben bukkannak fel. A levélíró (diktáló )
udvarias szándékú szerénykedése, személyének, tettének érdemének stb. ki-
sebbítése a folyamodványokban márcsaló azért is nagyobb fokú, mert a "fo-
lyamodók úgy képzelték, hogy a fejedelem a neki címzett instanciát kézhez
kapja és eleitől fogva végig elolvassa" (57; vö. 1705: "alázatosan reménkedem
N[agysá]godnak: belé tekinteni és elolvasni méltóztassék" [241]). Katonák,
ill. a kuruc vitézek hozzátartozói (házanépe, özvegyeik) fordulnak tehát ké-
réssel a fejedelemhez .:...-nyilvánvalóan és érthetöen arra törekedve, hogy
elesettségüket, nyomorultságukat, kiszolgáltatottságukat a lehető leghíveb-
ben, sőt legérzékletesebben fogalmazzak, fogalmaztassák meg.

Esze Tamás véleménye, miszerint a folyamodványok "a magyar pa-
rasztember tisztelettudó, de mégsem alázkodó[!] magatartását [tükrözik], söt
meglepő: mennyire öntudatos, sokszor egészen kemény [a szövegük, hangne-
műk]" (56), kétségtelenül bizonyítható. "Koldulni nem szoktam s szégyen-
lek" (178) - olvashatjuk például Gesztelyi Dora András rokkant katona
supplicatiójában. De van ennek a magatartásnak, a nyomorultság, kérelemre
szorultság miatti szégyenérzetnek egy (gazdag variációkban használt) for-
mulás kifejezödése is, többnyire a folyamodványszöveg kezdeteként vagy ele-
jén. Például 1704: "Kénszerítettünk nagy alázatosan Na[gysá]god fejedelmi
tekinteti elött nyomorult sorsunkat s állapatunkat detegálni" (113); "kelleték
Nag[ysá]godat mostani alkalmatossággal terhelnünk, s búsítanunk" (118);
1707: "mostann is a nagy szükségtül viseltetvén, (jóllehet orczáink lobogá-
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sával[!]) kénteleníttettii.nk F[el]séged atyai méltóságos lábaihoz borulnunk"
(425).

Ennek a lélektani helyzetnek, amelyben a folyamodó az instanciázás,
a könyörgő kérelmezés szégyenét is vállalni kénytelen, van egy ritkább, de
ugyancsak forrnula jellegű változata. Például 1703: "Na[gysá]god kegyelmes-
ségéhez nagyalázatossan folyamodni merészeltem" (85; vö. még 204). Azaz
a kérelmező olyan helyzetben van, amikor a kérelmezéstől már a szégyen
sem tartja vissza, sőt szokatlan, számára is "meglepő" merészségre báto-
rítja, készteti és kényszeríti: magához a Fejedelemhez fordul.

Mindezek mellett (és nem ellenére) azonban a kuruc vitézek folyamod-
ványaiban mégiscsak az alázatosság, sőt igenis az alázkodás szavai, kifejezé-
sei és formulái uralkodnak.

A kulcsszó éppen az alázatos, a folyamodók és a folyamodványok formu-
lás állandóságú jelzője (vö. Kertész: Száll. 179-90). Például 1704: "alázatos,
de igaz hívéhez" (100), "alázatos szolgájától" (uo.); s főként aláirásokban.
mint 1705: "Alázatos szolgái" (245); 1705: "Alázatos egyűgyű szolgálója"
(203); 1706: "alázatos hív szolgája" (295).

Az alázatos kulcsszó voltát, formulás gyakoriságát mutatja a folyamod-
ványokból is idézhető latin változata. Kazinczy Márton volt császári had-
nagy memorialéjának mind a címzése, mind a megszólítása, mind az aláíró
része latin nyelvű. Ez utóbbiban természetesen így szerepel: "servus hu-
millimus Martinus Kazinczj" (207). De folyamodványa magyar nyelvű sző-
vegében így: "alázatos szolgáját méltóztassék ... accomodáltatni valamely
regimentb[en]" (uo.).

Az alázatos a folyamodványoknak is rögzült jelzője. Például 1704: "si-
ralmas eözvegynek alázatos esdeklő supplicatiója" (104); "alázatos instan-
tiám" (105); "alázatos memoriale" (126); "alázatos mernorialissa a belől meg
írt instansjnajk" (103) ..

Ritka latin párhuzamra ebben az adat csoportban is akad. példa; vö.
1705: "humillima instantia" (226); 1706: "Suplicatio humillima" (324). .

Az alázatos jelzőnek az idézett példákban is megmutatkozó, közismert
forrnula jellegét a kérelmező "szolgák, szolgálók" más, szinonim jelzői bizo-
nyítják, erősítik meg igazán. Mintegy formulakészletté tágítják az állandóan
használt alázatos szolgája-típust: lehetőséget teremtve arra, hogya folya-
modók azunos-untalan való ismétlődést elkerüljék, ill. hogy még nyomat é-
kosabbá tegyék - gyakran halmozással is - az alázatos eredeti szemléle-
tét, motivációját, Például L 1703: " [megszólitásban:] Na[gysá]god méltatlan
szolgája" (83), ,,[szövegben:] ruhabeli k[e]g[ye]l[me]ss[é]gét méltatlan szol-
gájához mutatni méltóztassék[!]" (uo.), ,,[aláírásban:] Méltatlan szolgája"
(uo.); vő. még 1704: "hozzám méltatlanhoz" (99); 1707: ,reám is, méltatlan
por-hamura" (442). - 2. 1705: "az rabságból ki szabadult érdemetlen
al[á]zat[o]s rab szolgái" (206); 1706: érdemetlen szolgálója" (278); 1707:CBA
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"Hernád Németi lovas sereg[ne]kzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAérdemetlen v[ice]hadnagya" (457). Későbbi
adatára vő. Kertész: Száll. 175. -HGFEDCBA3 . 1705: "Alázatos[!] együgyű szolgálója"
(203); 1707: "Én is együgyű szegény nemesjl] ember lévén" (423). VÖ.még
folyamodvány jelzőjeként is 1704: "edgyügyü alázatos[!] supplicatiója" (178);
1707: "méltatlan[!] együ[gyű] esedezésemet" (416).

Az alázatos gyakran áll mellérendelő szószerkezet tagjaként. Ez a hely-
zet és használati mód többnyire a mellérendelő kapcsolatban levő sza-
vak szinonimikai viszonyára, ill. a nyomatékosítás szándékára mindig rá-
világít. Ilyen eseteket a fentebb idézett adatok is példáznak, de vő, még
1704: "Alázatos méltatla[n] szolgálója" (1110, ,,[Nagyságod] mélatatlan

alázatos szolgájához [=Bárczay Zsigmond alezredes] és szolgálójához [=fele-
sége] k[e]g[ye]l[me]s protectionalissátis nyujtotta" (122); 1705: "ez alázatos
és edgyügyü supplicatióm által" (193), "méltatlan és alázatos kérésünk-
kel" (219); 1707: "Felséged alázatos jámbor szolgája" (446). Természetesen
az alázatos szinonimasorának tagjai is feltünhetnek, szerepelhetnek ilyen
viszonyban. Például 1707: "hozzám méltatlan szegény szólgácskájához[!]"
(438); ill. 1. fent (1707: 416).

Ez a nyomatékosító, bizonykodó, könyörgő szándék olykor olyan erővel,
szinte erőszakkal tör elő, hogyamellérendelő szerkezet egész láncot alkot.
Például 1705: "Méltatlan ügye fogyott szeginy szolgáí" (234); " Gyámoltalan

ügye fogyott alázatos szegény szolgálója" (230); 1706: "Én méltatlan, ügye
fogyott szegén árva" (365).

Máskor - ugyancsak nyomatékosító szándékkal- egyetlen szó ismét-
lésévei, vissza-visszatérő alkalmazásával zsúfolódik tele a folyamodvány. Az
idézendő példában a szegény szó halmozódik, de az eddigi adatokhoz iga-
zodva közülük csak a folyamodóra közvetlenül vonatkozókat emelem ki.
1704: "az sok szegény rabok[na]k szorultságok miatt ... Az szegény özve-
gyek[ne]k ... szegény öreg szolgálójának és szegény rab édes egy gyermek if-
jacskám[na]k ... szegény alázatos szolgálójához ... szegény rab fiammal ... sze-.
gény nemzetünk ... szegény öreg árva szolgálója" (116).

Szorosan kapcsolódnak ehhez a csoporthoz a kicsinyítés szavai, a folya-
modót (ezúttal is jelzői szerepben) kisebbítő szavak. Például 1704: "alázatos
kissebb szolgájazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII Rácz István [hadnagy]" (109), "Alázatos leg kissebbik szol-
gája II egyik lovas ezerének kapitánya" (105), "méltatlan leg kissebbik alá-
zatos szolgája II Bárczai Zsigmond [vicecolonellus 'alezredes']" (122); 1705:
"Alázatos legh kisebbik szolgája II Haraszty László [zászlótartó]" (257); 1706:
"alázatos leg kissebbik szolgája II Győry Nagy János [lovas ezredes]" (303).
A kisebbítés szándékát és kifejeződését egyértelmüen mutatja, hogy ezek az
adatok rendre tisztek aláíró formuláiból idézhetők. E formula eredeti motivá-
ciójának gyengülését, halványulasát mutatja néhány ellenpélda, egy katona
és egy jobbágylakos folyamodványa. VÖ.1705: "Alázatos méltatlan legkisebb
szolgája II Réti Márton [katona]" (185). Esze Tamás jegyzetéből azonban
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tudjuk, hogy Réti Márton felesége "Szászfán, Újlakon és Alsó-gagyban volt
birtokos" (uo. 2. sz. jegyzet); 1706: "legh kissebbik érdemtele[n] jobbágyazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII
Phülöp Dömötör Kétyén lakozó" (345). Ezt a legkisebb szolgája-típust Ker-
tész Manó (Száll. 188) a "XVIII. század elejétől fogva divatos" udvariassági
kifejezések kőzt emlí ti.

Nagy számban fordulnak elő kicsinyítőképzős szavak a kérés, a kért
juttatás, engedmény stb. kisebbítésének, jelentéktelenítésének szándékával
(vö. Kertész: Száll. 178). Például 1. 1706: "méltóztassék ... magamnak s
nyomorult cselédkéimnek[!] táplálásunkra kenyérnek való búzácskdt adatni"
(350). ~HGFEDCBA2 . 1704: "méltóztassék ... kezemben bocsátani [a puszta udvarhá-
zat], hogy az fellyebb meg írt ahoz való emberkék [=jobl;>ágyok] ha csak
házam népét tüzi fával tartyák is, ne légyek sollicitus felőlök" (91). ~ 3 .

1707: "Felséged ... fiscalitássi kőzőtt vagyon egy Gyón nevü falutska, ...hogy
Felséged jó k[e]g[ye]lmességét tapasztalhatnám azon specificált jószágotská-
nak[!], ...nékem ... való adásában" (458). ~ 4 . 1709: "csinálhassak valami
hajlékocskát házam népinek" (499). - 5 . 1706: "Az lovam ... el veszet ...
talá]n] valami lovacskát vehetnék" (370). - 6 . 1704: "méltóztassék ... öcsém
... portiócskájával kegyelmesen meg gratiázni" (91). - 1 . 1706: "vagyon ...
egy Inánd nevü prediumocska melly Inánd nevü prediumocskát Fel-
ségedtül ... meg adatni kívánok" (312-3). - 8 . 1706: "lovat szerezhessek
magamnak és ahhoz való szerszámotskát" (302).

Akicsinyítőképzős szavak máskor (ugyancsak bőséggel adatolhatóan) a
kérelmező meglevő vagy egykori vagyonának, értékeinek csekélységét, elég-
telenségét kívánják érzékeltetni. Például 1. 1705: "értékecskémbill ki fogy-
ván, elégtelenné lettem" (204). - 2 . 1707: ,,[öcséim] utánnam készek jűni
és holmiczkémet ott hadni, s veszni" (444). - 3 . 1706: "minden ingó és
ingatlan javaczkáinktól ki pusztítattunk" (307). - 4 . 1704: "valami kevés
jószágocskám volt" (89). - 5 . 1705: "kinek egy, s kinek kettő, s három
marháczkánk lívén" (245). - 6 . 1704: "semmi nyereségecskénk nem lehet-
vén" (110). - 1 . 1706: "kétt ökröcském volt" (344). - 8 . 1707: "nem lévén
több egy tehénkémnél" (450).

Ennek a kicsinyitőképzős adat csoportnak a nyomatékosítására érték- .
telenséget kifejező minőségjelzők és kis mértéket kifejező mennyiségjelzők
szolgálnak. Például: 1. 1704: "elmémmel ezt találtam fel magamb[an], va-
lami hitván egy lovacskát s II taligát szerezvén magamnak valami kis vé-
kony [!] kereskedéshez fogván s alkalmaztatván életemet" (178-9). - 2 .

1706: "mind [en] cselédemet, inghó és inghattlan kevés jószágocskámot vesz-
tib [en] itt hagyván" (315); [Keltezetlen:] "az mi kevés jószágocskám volt"
(520); [Keltezetlen:] "és vólt atyánkról áló kevés jószágocskánk, mely jószá-
gocskánkot az felesége attya egészen el foglalta" (521). - 3 . 1705: "kevés
marháczkáinkat lígyen szabad füzetésünkért a' pásztornak őrzenyi" (245).
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Két adat arra is van, hogy a folyamodó (egy-egy katona) magát ne-
vezi meg kicsinyítőképzős szóval (1705:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"szolgácskája, karabélyos katonája"
[241zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAli' 1707: "Alázatos egyigyű szegény szólgácskája" [438]), de főleg a csa-
ládtagok, a gyermekek említése történik ilyen módon. Ennek a közkeletű
használatnak azonban ebben az irat- és szövegtípusban nyilvánvalóan nem
becéző vagy pusztán csak életkorra utaló megnevező funkciója van. Ezek
a kicsinyitőképzős szavak épp úgy a folyamodó nyomorúságos helyzetének
bemutatását, megjelenítését célozzák, mint a fentebb számbavett típusok.
Azt mondhatjuk, hogy a többi kicsinyítőképzős származék szóval a kőzős
szóhangulat kapcsolja (méghozzá szorosan) egybe őket: a gyámolítatlan-
ságra, a segítségkérésre eső nyomaték. A képző jelentésmódosító funkciójá-
nak ezúttal tehát fontos része a szóhangulat. Ez a szóhangulat a folyamodó
érveléséből, érvelési módjából fakad. A folyamodványok szövegtípusának, ti-
pikus kentextusának éppen ekként lesznek az efféle szavak szerves, az együt-
tes hatást erősítő elemei. Példáull. 1705: "azon szegény aprós neveletlen ár-
váim" (214); 1707: "aprós árváimrrak táplálásokra" (440). - 2. 1705: "meg
maradván két kis neveletlen árvácskái" (214); 1705: "azon eöt árváczkái az
én gond viselésem alá maradtanak" (290). - 3. 1704: "appró cselédkéimnek,
feleségemnek miként viselhessem gondgyokat" (178); 1706: "ha valahol ma-
gam el esem is, az cselédkém vehesse hasznát" (349); "most éhel halásra ju-
tok szegény gyámoltala[n] cselédkéimmel" (350). - 4. 1704: "szegény árva
fiacskám[mJal" (156). - 5.1705: "csupán csak egy leánkámmal (mellyet is
a' nyereg főb [en] hozván által) jöttem a' N[agysá]god hűségi re" (204).

A kuruc vitézek folyamodványainak bemutatott példacsoportjaiból ket-
tős tanulságot vonhatunk le. l. A formulák még egy rájuk épűlő, hivatalo-
sabb irat- és írástípusban sem válnak kötötté, azaz megkötötté vagy - mai
szavakkal mondva - merev sablonná, klisévé. Az a motiváció és szándék,
ami a formulát létrehozza, elterjeszti, ill. életben tartja, formulavariációkat
is bőséggel teremt. Az ezúttal idézetteknél is gazdagabban. A formulákat
létrehozó, kiformáló igény bizonyul erősnek és - időszakokhoz és helyze-
tekhez kötötten - tartósnak, s nem egy-egy formulaváltozat. - 2. Más
szempontból megfogalmazva: a formuláknak éppúgy vannak alak- és (akár
csak szóhasználati különbségben megmutatkozó) jelentésváltozataik, mint
bármely nyelvi jelnek vagy jelcsoportnak. S ahogy hasonló helyzetekben
különböző formulákat (tehát variációkat, szinonÍmákat) használhatunk, úgy
különböző helyzetekben és helyzetekre ugyanaz a forrnula is használható.
Ebből azonban az következik, hogy a formulák (varlációkban, székapcsola-
tokban megmutatkozó) alakváltozari és szinonimikai kapcsolata mellett a
formuláknak (más-más személyre, valóságra vonatkozó használatban meg-
mutatkozó) poliszémiájára is kellő figyelemmel kell lennünk.
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Az uráli népek a magyarokon. a finneken és az észteken kívül soha
nem vál(hat )tak államalkotó nemzetté. Az orosz birodalom kialakulása óta
orosz fennhatóság alatt, a Szovjetunió megalakulása után pedig - kűlőn-
bőző politikai-közigazgatási státuszban (pl. ASZSZK, nemzetiségi körzet) -
az OSZSZK részeként élnek. Nyelvük, kultúrájuk megőrzése - a 20-30-as
évektől eltekintve - egyre nagyobb nehézségekbe ütközött. Az asszimiláció,
egy-egy etnosz megsemmisülésének veszélye már nem csak a néhány ezres
vagy tízezres lélekszámú népcsoportokat fenyegeti, hanem elérte a félmilliós
népeket is. Talán még az utolsó elötti pillanatban sorra alakulnak - egye-
bek között - nyelvrokonainknál is az anyanyelvet, a nemzeti kultúrát, a
hagyományokat őrző, ápoló egyesületek, szervezetek.

A mariknál 1990 májusában alakult meg azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMqrij usem (Mari szővet-
ség) nevű demokratikus társadalmi mozgalom (szervezet), amelynek céljai
kőzőtt szerepel - a kongresszus által elfogadott Alapszabály értelmében -
egyebek mellett:

- a népek egyenjogúságának gyakorlati megvalósítása a nyelv, az ok-
tatás, a tudomány és a kultúra területén, figyelembe véve a köztársaság
lakosságának soknemzetiségű összetételét, .

- a marik kultur-etnikai konszolidációja,

- a mari nép nyelvének, kultúrájának és hagyományainak megújítása
és fejlesztése, .

- kőztársasági nyelvtörvény elfogadása, amely a mari nyelvnek bizto-
sítja - az orosz mellett - az államnyelv státuszát.

Az alakuló kongresszuson 1. G. Ivanov, a Mari Állami Egyetem Mari
nyelvi tanszékének professzora tartott mari nyelvű előadást. (Ennek sző-
vege megjelent a Marij csang (Mari harang) c. lap 1990. júniusi számának
1-2. lapján.) Ivanov ebben az előadásban a nemzeti nyelv fontosságát tag-
lalja. Előadásában több feladatot is megjelöl. Az egyik, hogy az anyanyelvet
alkalmassá kell tenni a hivatali tevékenység kifejezésére.

Valószínűleg sokunkban él az a (tév)hit, hogy a mari és a hozzá hasonló
kis nyelvek afféle egzotikus, fejletlen idiómák, amelyek legfeljebb a népkől-
tészet hordozói lehetnek. Ezzel szemben a mariknak - legalábbis nyelvileg
- fejlettnek mondható irodalmuk van. Sőt, az utóbbi esztendőkben egyre
másra jelennek meg mari nyelvű tudományos munkak - természetesen el-
sősorban a filológia területéről. (A pedagógusok képzése a mari nyelv ésHGFEDCBA
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irodalom szakon szintén anyanyelven folyik, ez tehát feltételezi a nyelv fej-
lettségét. )'

Mindezek ellenére, ill. mindezeket tudva egy kis statisztikai vizsgálatot
végeztem I. G. Ivanov cikkén az orosz jövevényszavak használatára vonat-
kozóan.

A mari nyelvben természetesen viszonylag sok, de nem nyomasztó mér-
tékű orosz jövevényszó van, elsösorban a hivatali nyelvben. A társadalmi-
politikai élet, a közigazgatás egyes terminusaira a mariban nincsenek sa-
ját szavak. Bár - s erröl éppen Ivanov előadása tanúskodik - az új sza-
vak képzése, ill. régi, elavult tartalmú szavaknak űjjáélesztése révén figye-
lemreméltó eredményeket lehet(ne) elérni. Két példa Ivanov szövegéböl: azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

újjászületésre javasolja az ysmTapldMe szót (amelynek pontosítása érdeké-
ben az orosz megfelelöt is hozzáfűzi: B03pO>KAeHHe)iaz állami (nyelv) jelen-
tésű szóra a javaslat Kyrld>KaHldm(a szó korábban 'cári, állami' jelentésben
már használatos volt).

Ivanov előadása az elemzéshez alkalmas alapanyagul szolgál. Közéleti
töltésű szöveg, amely az előadó személye, a választott téma és a stílus te-
kintetében egyaránt reprezentatívnak tekinthetö.

Az egész szöveg 2183 szóegységböl áll, ebböl 122-szer fordul elö orosz
jövevényszó (5,6%). A 122 adat 61 szó között oszlik meg, ezeknek nagy.
része egyszeri elöfordulás (pl. nOS3HR>Ke,3aBOAJIamTe,TeJIerpaMMIdM,
nox'rsnrrro, KHHra, aBTOHoMHIdR,nepecrpoaxo).

Háromszor vagy többször 14 orosz szó összesen 64 esetben fordult elö.
Ezek a szavak többnyire valamilyen toldalékkal ellátva állanak.

mKOJI-
np06JIeMa-
KyJIbTyp-
y'lpe>KAeHHR-
yCJIOBHR-
npernrer-
cra'ryc-

'iskola' - 10
'probléma' -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA9

'kultúra' - 6
'hivatal' - 5
'feltétel' - 4
'tantárgy' - 4
'státusz' - 4

rOCYAapCTBeHHIdR
JIHTepaTyp-
COBeT-
HHTeJIJIHreH~HR-
pecny6JIHK-
npasa-
AByJl31d'lHR

'állami' - 4
'irodalom' - 3
'tanács' - 3
'értelmi ség' - 3
"kőztársaság' - 3
'jog' - 3
'kétnyelvűség' - 3

Az Ivanov-beszéd igazolja, hogy a mari nyelv alkalmas társadalmi-poli-
tikai, közéleti mondanivaló kifejezésére, anélkül, hogy túltengenének benne
az orosz elemek. Ha viszont olyan szöveget vizsgálunk, amelyben jellegénél
fogva a hivatali, apparátusi szóhasználat uralkodik, s abban sűrűn fordulnak
elö olyan politikai, társadalmi terminusok, amelyekre a mari nyelvben (még)
nem alakulfhat )tak ki anyanyelvi megfelelések, a helyzet nem ennyire ked-
vezö. (Gondoljunk azonban a magyar nyelvnek 100-200 évvel ezelötti álla-
potára, vagy akár - helyenként - mai korunk hivatalos dokumentumainak
nyelvezetére!)
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lllusztrációként álljon itt a már említettzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMarij usem mozgalom Alap-
szabályának első bekezdése mari nyelven. Az orosz szavakat mind az erede-
tiben, mind a fordításban aláhúztam.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"MapHR ymeM" -neMOKpaTH'IecKHR oomecTBeHHLIR nBH:>KeHHR

(opraHH3auHR), TYAO COUHaJIbHLIRHKTÖpJILIK, HaUHOHaJIbHLIR

OTHomeHHRLIM rapMOHH3HpOBaTJILImam, sepx aRAeMLIH MoraR

HaUHR rld'l, MoraR COUHaJIbHldRy:>KamyJIMLI:>KLIM,MoraR 1rnP:.
THRLImTe mOrLIMLI:>KLIMAa MoraR peJIHrHRJIaH ymaHLIMLI:>KLIM

mOTLIm HaJIAe,TYALIH npaBa:>KLIMspeax na xex-xym'rar mYKTLI-

mam aepx mora, JIeHHHCKHR HaUHOHaJIbHLIR nOJIHTHKLIM,

COUHaJIHCTH'IeCKHRo6meCTBLIM ny:>KeHLImTLIMe Aa ySMALIMe

nporpaMMLIM nOnnep:>KHBaTJIa."MapHR ymeM" nporpecc, ryMa-

HH3M, TLIHldCJILIK Aa RLIpLIM-RLIpLIce nypTycLIM apaJILIMe

JIyMem namaM LImTa. MapHR ACCP-LIce nyTLIHb KaJIldKLIH, TLI-

rax TYAldH Ae'l ÖPA:>KLI:>KTÖHJILIme MapHR-BJIaKLIHHHTepeCLIm-

TLIM Aa npaBamTLIM mxe namanrrsrace HerLI3JIaH aanenr.

CA Marij usem IMari szövetségl demokratikus társadalmi mozgalom
/ szervezetgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 , amely fellép a szociális igazságosságért, a nemzeti viszonyok
harmonizálásáért, az emberi jogok feltétlen betartásáért, függetlenül a
nemzeti, szociális, párt- és vallási hovatartozástól, s aktívan támogatja a
lenini nemzetiségi politikát, a peresztrojka és a szocialista társadalom meg-
újítását. A "Marij usem" a haladás, a humanizmus, a béke és a környezetvé-
delem nevében tevékenykedik, működésének alapjául a Mari ASZSZK 'egész
lakosságának, valamint a köztársaság határain kívül élő marik érdekeit és
jogait teszi meg.)

lJ.. mari nyelvre is igaz, amit Barczi Géza a magyarral kapcsolatosan leírt
CAmagyar nyelv életrajza, 289): "Ha Zrínyinek erőtől duzzadó, vagy Mikes-
nek könnyen folyó prózáját a mai olvasó is élvezetes olvasmánynak találja,
Apáczai műveinek puszta megértése még a szakember számára sem könnyű
feladat, nem tartalmuk, de nyelvük miatt. S az sem ok nélkül történt, hogy
a közélettel kapcsolatos beszámolójában Bethlen Miklós oly sűrűn fordítja
latinra a szót, hiába ért meg addig Werooczi magyar fordítása több kiadást
is. Nyelvünk fejlődé se tehát e korszakban egyoldalú volt, mint egész nemesi
műveltségünk. Bár megtartotta és tovább fejlesztette kiváló tulajdonságait,
és megőrizte a további fejlődésnek minden rugalmas lehetőségét, több te-
kintetben elmaradt a nyugati szellemi élet követelményeitől, elprovincializá-
lódott, mint maga a magyar szellemi és társas élet. Jelentékeny erőfeszítésre
volt tehát szükség, hogy a korszerű műveltség minden ága-bogának megfe-
lelő, az egyetemes nemzeti nyelv szerepéhez méltó színvonalra emelkedjék
és a nemzeti műveltség kizárólagos kifejezőjévé válhassék."
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RÁcz ENDRE

1 . A cím ül írt szóalakok a H uszita B ib lia nevezetes szem ély ragos hatá-

rozó i igenevei közé tartoznak (Szily : M N y. V II, 441 -5 j K áro ly : N y tudÉ rt.

10 . sz . 208 -13 ). C sak a M ünchen i K ódexben fo rdu lnak elő , aMLKJIHGFEDCBAva lvá d három -

szo r, a va lvá to k ped ig kétszer. S em Szily , sem K áro ly nem hív ja fe l exp lic it

m ódon a figyelm et arra , hogy itt részben hom onim ákró l van szó : a három

va lvá d kőzű l kettő (M ünchK . 24ra és 27vb) a 'b ír ' je len tésű va l l igének , egy

ped ig (M ünchK . 87b) a lé tigének a szárm azéka , a va l - ige tőbő l. U gyancsak

ez u tóbb inak a szárm azéka a két va /vá to k is (M ünchK . 13rb és 18vb).

M észö ly (HBTárgy . 106 kk .) fe lfigyel a kü lönbségükre , de nem hom o-

n im ákat, hanem po liszém ákat lá t bennük : szerin te a "rég i vo ln i : ,esse ' és

va l la n i ,habere ' azonos" (i. m . 107 J)j am i a ligha állja m eg a helyé t (vö .

TESz., a va l l cím szó ala tt). Szabó T . A dám (D er M ünchener K odex IV , 413 ,

ill. 415 ) ugyan elkü lön íti őket, de az egy ik va /vá to k - a t (M ünchK . 18vb) téve-

sen a 'b ír ' je len tésű va l l igenenevének tek in ti. N y íri v ilágosan m egkü lönböz-

te ti a ké tfé le igenevet a M ünchen i K ódexnek k iadás a la tt lévő m agyar-la tin

szó tárában .

2 . N ézzük m eg előbb a va l l 'b ír ' igeneveit. E zek tárgy i bőv ítm ényükkel

együ tt m egengedő határozó t fe jeznek k i (B errár, T örtM ond t. 114 , M NyT .

449). É rdem es elkü lön ít en i a két idevágó adato t. .

a ) M ünchK . 27vb : "bara tom m ire lo tte l ide be n e va lu a d m é n é ke xo

r u h a t" . A latin - m egfe le lőben (M áté 22 : 12 ) sz in tén igenév i, partic ip iá lis

szerkezete t ta lá lunk : "Am ice , quom odo huc in trasti n o n h a b e n s ve s te m n u p -

t ia le m ? " . H ason ló a görög szövegbeli szerkézet is : , , 'E TO ' . ip E , 1 1 "W C ;EÍ(1"r,).fhc;

JJhE JlTJtxwv. tvhvJlO'. ,áJlov". - É rdekes, hogy a több i rég i fo rd ításban

m egengedő m ellékm ondat o t ta lá lunk az igenév i szerkezet he lyén , vá ltoza tos

kő tőszókész le tte l, am ely a m egengedésnek a fe lté te les {{saz időhatározó i m el-

lékm ondatokkal va ló kapcso la táró l (B errár: M N y. L II, 26 -35 ) tanúskod ik :

Jo rdK 423 : "B a2atom hog yette l eede be h o l n yn c 3 e n m e e n ye k3 e y e io h a d " ;

Pesti: N Test. 47v : "bara tom m y okon iew te l ide h a n fjn c h e n m e n ye g 3 ew r w -

h a d " ; Sy lvester: U T . 35 r: "B ara tom m ikrppeíi iű tte lbe ide tn iko r o i i m e n e k3 Ö i

r u h i id n in c s e n l" ; K áro ly i: B ib l. II, 22 r: "bará tom , m i m ódon iő tte l ide , h o l -

o t t n in c ze n m e n n ye g ze i r u h á d ? " . - A variánsok közö tt m ég a kapcso la to s

m ellérendelt m ondat is fe ltün ik , am ely B ánré ti szerin t (N y tudÉ rt. 117 . sz .

10 ) o tt van a m egengedő m ondatok hátte rében : D öbrK . 381 : "bara tom m i-

ken t iő tte lide be . e s n in é e n m e n e q zb i r u h a d " .
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b) Másik idevágó adatunknak az az érdekessége, hogy benne a meg-
engedő jelentésű, személyragoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvalvád igenév az ugyancsak megengedő je-
lentésű, személyrag nélküli va Iván igenévvel váltakozik: MünchK. 24ra: "Es
ha te jemed meggonosbeitád tegedet / vedki otet .."vefd el te tolled / '
rob teneked eg jemed valuan be méned a.3C;>2C;>Celet be / hogné ket jemed
valuad e2e.3tetned pokolnac túsebé" . A második (személyragos ) igenévi szer-
kezet latin és görög megfelelője (Máté 18: 9) hasonló formájú, mint az előző
adatban (duos oculos habentem, ill. óvo ocf> 8a> ..J .Lovc;f'xovra). Az első (sze-
mélyragtalan) igenévi szerkezetnek a latinban prepozíciós szerkezet (cum
unD oculo), a görögben melléknév (J.Lovócf> 8a> ..J .Lov)felel meg, de a latin pre-
pozíciós szerkezetnek szintén van participiális variánsa (unum oculum ha-
bentem). A kétféle igenév (vaiván, ill. valvád) alkalmazása minden bizonnyal
a fordítás alapjául szolgáló latin vagy görög szövegen b'elüli eltérésből fakad.
A latin alap szövegbeli eltérést legjobban a JordK.-beli fordítás tükrözi: 410:
" ... yob tee neked eg .3emmel a.3ezek eletze be menned / honnem / ket .3emed
lewen / a.3ezek tY.32evettethny" .HGFEDCBA

3 . Ami a létigéből származó valvád, valvátok igeneveket illeti, ezek a
hozzájuk csatlakozó, alanyesetben álló bővítménnyel együtt szintén megen-
gedő határozót fejeznek ki. Adataikat ismét csak külön-külön vesszük szem-
ügyre.

a) MünchK. 87vb: "mikeppen te fido valuad ['zsidó létedre'] ke2j en
tollern Inod ki vagoc famariabeli nembezi". A latin megfelelöben (János
4: 9) megengedő mellékmondatot találunk a magyar igenévi szerkezet he-
lyett: "Quomodo tu Iudaeus cum sis, bibere a me poscis, quae sum mu-
lier Samaritana?"; a görög megfelelőben viszont ugyancsak igenévi szerke-
zet szerepel: "IIwc; avgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT ovóaioc; WV x o p ' €J.LOVtueiu at'Tfic; oüa'rJC; ,,/vvaLKóc;
'L,aJ-wpdnóoc;". A régebbi bibliafordítók közül Sylvester is igenévi szerkezet-
tel él: UT. 130v: "Te Sulo liuiii mikippeii kir /3 en túlem Italt ki Samariabeli
af.3ou vagok" . A többi vizsgált fordítás, akárcsak a latin, megengedő mellék-
mondatot használ, sennek változatos kötőszókészlete a megengedésnek már
nemcsak a feltételes és az időhatározói, hanem az okhatározói mellékmon-
dattal való összefüggését (vö. Berrár: i. h.) is tükrözi: WinkiK. 148r: "Hogh
leheth az myeerth hogh te sido leegh. En tolern ynnod keerz Merth een feel
hyt\}' azzonyallath vagyok"; DöbrK. 484: "Mikent holot te fido leg. kerz en
tőlem innod. ki jamariai azzoriernber vagok"; JordK. 633: "My2e keezj the
en thwlem ynnod hol the Sydo leegy' ky Samaziabely a.3.3onyallatvagyonzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA[!]";
Pesti: NTest. 189v: "Mykeppe keers een tewlem innod ha te Sfjdo wagfj, een
kegyg Samarityna?"; Károlyi: Bibl. II, 83v: "Mi módon kérl.3te, holot Sidó
vagy, én tűlem italt, ki Samariábeli vagyoc" .XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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b) MünchK. 18vb: "KéLke kegocnac ne3eti / mikent bejelhettec io-
katzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAqonosoc valuatoc ['gonosz létetekre']". A latin megfelelőben (Máté
12: 34) ezúttal is megengedő mellékmondatot, a görögben most is ige-
névi szerkezetet találunk: "progenies viperarum, quomodo potestis bona
loqui, cum sitis molil"; ill.: "rWVr7JLara €Xtóvwv, 1rWC;óvva(70€ 0laOa
AaAdv 1rOV7Jpo'i~VTf.C;". A többi vizsgált fordítás mind megengedő mel-
lékmondattal él: JordK. 390: "yafpífnak nemjetj' mykeppen 301hattok
yot / hol tfJ qonoyak leegyetek"j Pesti: NTest. 24v: "kygyoknak nemjetjege.
mykeppen 301hattok yot, mfikoron qonosok vattok"; Sylvester: UT. 19r: "Vi-
pera kigoknak fiai mikippefi J;.olhattok wt mikoroii tll magatok gonof30k
leqetek"; Károlyi: Bibl. II, 12r: "Mérges kígyóknac nemzetfégi, mi módon
f3ólhattoc iókat , ha gonóf30k vattoc?" . .

c) MünchK. 13rb: "ha a3e2t tu gonojoc valuatok ['gonosz létetekre']
tuttoc io adomanocat adnotoc tu fiaitocnac / mént inkab tu afatoc ki va-
gon meúnécben ad iokat otét kesocnec". A latin megfelelőben (Máté 7:11)
ezúttal is megengedő mellékmondatot, a görögben most is igenévi szerke-
zetet találunk: "Si ergo vos, cum sitis maii, nostis bona data dare filiis
vestris, quanto magis Pater vester qui in eaelis est dabit bona petentibus
se?"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj ill.: "El O'Úv buei« 1rOV7Jpo'i~VTf.C;a"fJaTf. á ,aOa óóJLara ótóóvat rOLC;
rénuou; VJLWV,1róm~ JLŐAAOVgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb 1rarT]p VJLWVb €V rOLC;obpa1(OLC;ÓW(7f.[,0laOa
rOLC;olroűou) obréo", A többi vizsgált fordítás jórészt mellékmondattal
él: JordK. 373: "Ha a3e2t ty myko2on qonoyok: vattok·thwgatok yo keeaot
adnya ty ffYaYtoknak·mYnewelynkabb ty atyatok ky menyben vagyon yot
aad hewtet kezóknek"; Pesti: NTest. 12b: "A3ert ha ty kfik qonosok wat-
tok 30ktatok adny yot a3 ty fyaytoknak, menyewel inkab a3 ty atyatok ky
menybe wagyon aad yot a3 kyk keryk tewle"; Sylvester: UT. lOv: "Anna-
kokairt ha tű 10 aiandikot tuttok adni a3 tu fiaitoknak mikoroii gonof30k
legetek / meúiuel inkább a3 tu atátok / ki a3 menáorjjágban vagon / io
aiandikot ad túnektek ha kirtek Ú tűle", - Ellenben Károlyinál igenévi
szerkezetet találunk: Bibl. II, 7r: "Hogy ha azért ti gonoJ;.oc léuén, az ti fia-
itoknac tudtoc ió aiándékokat adni, menyéuel inkáb az ti mennyei attyátoc
ád iókat azoknac, az kic a tale kéric?" .

4. Mint láttuk, a Müncheni Kódex valvád, valvátok alaptagú igenévi
szerkezeteinek a görögben mindenütt szintén igenévi szerkezet felel meg. Kű-
lönösen a létigéből képzett igenevek érdemelnek figyelmet (3. a)-c) pont),
ezeknek latin megfelelőiben ugyanis megengedő mellékmondat szerepel (a
latin nem is tudna itt igenévi szerkezettel élni, nem lévén az esse tövéből
alakult participium imperfectuma). Megjegyzendő még, hogy két esetben
- mint a 3. a), ill. a 3. c) pontban láttuk - más fordításokban is felbuk-
kan az igenévi szerkezet (lévén alap taggal), mégpedig egyszer Sylvesternél s
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egyszer Károlyinál, akiknek fordí tói munkássága - mint ismeretes - nagy-
mértékben támaszkodott a görög eredetire.

Hadrovics László egy 1985-ben tartott - s remélhetőleg rövidesen meg-
jelenő - előadásában kimutatta, hogy a Huszita Biblia forditóínémet alap-
szöveget is tekintetbe vettek. Nos, a Müncheni Kódexnek most vizsgált ré-
szei nem vallanak német eredetire. A szerző szívességéből megkaptam annak
anémet kódexnek idevágó adatait, amelyet ő kutatásaiban felhasznált. A
kódex két kéz írása: az első kéz ismeretlen, a második - a nagyobbik -
részének másolója Johannes Viller (Viler?), aki munkáját 1435-ben fejezte
be. Ebben a bajor-osztrák nyelvű kéziratban a kérdéses helyeken megengedő
mellékmondat ot találni (akárcsak a Vulgata szövegében): 101va:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ int du ein

jild piJt ("'MünchK. 87vb: Jido valuad)j 23rb: Jeint ir pfjjJgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA[e it ("'MünchK.
18vb: qonoyok: valuatoc)j 18ra: ob ir pöp Jeyt (",MünchK. 13rb: gonojoc
valuatoc). - Ezúton is hálás köszönetet mondok Hadrovics László akadé-
mikusnak önzetlen segítségéért.

Természetesen más bibliai helyekkel kapcsolatban mindez nem mond
ellene a németből való fordítás lehetőségének. Szerényadalékaim azonban az
idézett részleteknek a görögből való átültetését valószínüsítik, s így esetleg
Bencze Lóránt véleményét támogathatják, aki egy - a görögből való -
középkori fordítási hagyománnyal számol (AnnLingu. XV, 25-30, XVIII,
59-64j Nyr.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAex, 170-4, cxm, 397-402).

Föltevésünk azonban nem teljesen problémamentes. A 3. c) pontban a
Máté evangéliumaból (7: 11) idézett locus ugyanis szinte szó szerint megis-
métlődik Lukács evangéliumában (11: 13)j a Müncheni Kódex azonban itt
nem igenévi szerkezettel fordít, hanem megengedő mellékmondattal: 68va:
"Ha aseat tú iolléhét gonojoc léqétec tuttoc adomaúocat adnotoc tú fiai-
tocnac / mét inkabb tú meáneí at'atoc ad io jelletet etet keaocnéc", A la-
tin szövegben szintén megengedő mellékmondat ot találunk: cum sitis maii,

az idézett német kódexben ugyancsak: 76ra: Jint [e it böJJej a görögben
azonban igenévi szerkezetet, csakhogy nem a létigéből származó alaptag-
gal: 1 roV 1 ]pO t V 7 rÓ P X O V T f( . Ráadásul Sylvester, aki - mint a 3. c) pontban
láttuk - a Máté evangéliumbeli részlet fordításában megengedő mellékmon-
dattal él (mzkoron gono!?ok legetek ), Lukács evangéliumának párhuzamos
helyén igenévi szerkezettet alkalmaz (UT. 100r: gonoJ30k liuin). Károlyi pe-
dig nemcsak a Máté evangéliumbeli részt fordítja igenévi szerkezettel (1.
ugyancsak a 3. c) pontban: gono!?ok léuén), hanem a Lukács evangéliuma-
belit is (Bibl. II, 63a: gono!?ok léuén).

Vajon mivel magyarázható, hogy Lukács evangéliumának kérdéses he-
lyén nem a másutt jól bevalt gonoszok valvátok igenévi szerkezet szerepel,
hanem megengedő mellékmondat? Könnyű volna azzal elhárítani a prob-
lémát , hogy a Huszita Bibliában Lukács evangéliumát aligha ugyanaz a
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személy fordította, mint a Mátéét (vö. legújabban: Forgács Tamás: MNy.
LXXXIII, 88-92). Csakhogy Lukács evangéliumának fordítója ültethette át
a János evangéliumát is, márpedig - mint láttuk - ebben szintén talál-
kozni a létigenévi alaptagú szerkezettelzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(zsidó valvád). Így valószínűbb, hogy
a jól be vált sémától azért tért el a fordító, mert megzavarta. hogy Lukáes
evangéliumának görög szövegében, a kérdéses helyen nem a létigének, hanem
a sok jelentésűgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 l1 ró :p xw igének az igenevével találta szemben magát.HGFEDCBA
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THE HUNGARIAN LANGUAGE
IN THE MACROSTRUCTURE OF HUNGARIAN CULTURE

SÁNDOR ROTzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~ Édes anyanyelvünk! (Our sweet mother tongue!) These lofty words ra-
diating a great amount of emotive information, and therefore - having a
"high cost" (see details in: Rot 1977) were born among the broad masses of
the Hungarian people who firmly decided to preserve through millennia of
their stormy history interweaven with uneven fights and bloodthirsty wars,
against fierce enemies, with terrible yokes and deprivation the most precious
heritage of their ancestors - their mother tongue.

And this passionate fight for language survival which contributed at
large to "the linguistic miracle of Hungarian" (Rot 1986) reflected under-
consciously the wisdom of the broad masses of population that "a people
live in their native tongue".

In its "drift" down time and space (Sapir 1949, 150) the Hungarian
language, due to the dynamic trajectory of the action of its "intralinguistic"
and "extralinguistic" actuation riddles (or motive forces) (Rot 1986a) has
always fulfilled its main role of the most important tools of commuication
and a means of expressing feeling and has achieved its present-day richness,
and prestige.

The macrosystem of Present-Day Hungarian which comprises its stan-
dards (terrned "irodalmi nyelv"), its regional varieties, Le. the vernac-
ulars used by the Hungarian minorities in Rumania (mainly Trausylva-
nia), Czecho and Slovakia, Yugoslavia, the Soviet Union (primarily in Sub-
carpathia or Transcarpathia or the Carpathlan Ukraine), Austria (mainly
the Burgenland) (see: Rot 1988,821-831), their written and spoken manifes-
tations, beginning with let us say the works by Gyula lllyés, and ending with
a lecture of Lajos Lörincze "Édes anyanyelvünk" breadeasted by the "Rádió
Kossuth", and non-standard, including colloquial Hungarian (called "köz-
nyelv"), its regional (or territorial dialects) terrned "nyelvjárások" and "táj-
szólások" (Imre 1971) and sociolects (including slang [narned jassznyelv]),
professional jargons, etc. is part and parcel of the macrostructure of con-
temporary Hungarian culture.

What place does the macrosystem of Present-Day Hungarian in the
macrostructure of the contemporary Hungarian culture occupy?

Before embarking on a detailed analysis of this rather complicated prob-
lem it is necessary to clear up some crucial points concerning the "plane of
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content" (Hjelmslev) of the Hung. termzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"kultúra" 'culture' (recorded in
. 1790; TESz. II. 666).

Areal complex etymologizing has given evidence that the gene tic source
of'.borrowing of the Hung. term "kultúra" goes back to MLat. cultu ra re
'tilage of soil' (ef. Lat. colere 'to take care: cultivate'). Its primary historical
source of taking over being the Fr. culture respectively cultu rel 'cultural'
(ef. MoHG kulturell, E. cultural, It. culturale, Pol. kulturalnYt etc.), and his
historical source ofborrowing the MoHG (die) Kultur 'tillage of soil, rearing
of production (of bees, oysters, fish, silk, etc.)'; (see: also Bulg. kultura,
Czech kultura, Serbo-Cr. kultura, Rum. cultura, SIk. kultura, Dan. kultur ,
Swed. kultur , (a lexico-semantic internationalism ).

In Hungarian itself "the derivative structure of the monosemes"
(Rot 1987, 18-9), i. e. the notion of this lexical unit has during.centuries
developed the E. lexical unit culture possesses [it includes some monosemes
the E. terms civilization and education display]; kultúraátvétel 'accultura-
tion'; kultúraellenes 'opposedjinjurious to culturej civilization'; kultúrálatlan
'uncultured, uncivilized, uneducated, barbarous, savage, unpolished, low-
brow'; kultúráltság 'civilization, culture, refinement'; kultúrbetegség 'civi-
lization disease, disease of civilization'; kulturegyezmény 'agreement con-
cerning cultural relations; cultural pact'; kulturélet 'cultural life'; kultúrér-
ték 'cultural value'; kultúrforradalom 'cultural revolution'; kuliur front 'cul-
tural front'; kultúrigény 'cultural demands (Pl.)'; kultúrkapcsolatok (Pl.)
'cultural relations'; kultúrmisszió 'cultural mission'; kultúrpolitika 'policy of
(national) education'; kultúrszomj 'yearningjthirst of education', and many
others [See: MÉrtSz. IV, 497-501; OMASZ, 1185-1186]).

The specialliterature devoted to problems of culture, including Hungar-
ian culture is full of controversy. We have come across more that thirty-five
different definitions what culture is beginning with the statementthat it is
"the best which has been said and thought in the world" (M. Arnold) and
ending with the definition that it is "all that men and woman have made
of their world - their politics, their economics, their families, their work,
their gestures and movements, their machnies, their art and artifacts ...
evething" (Sklar, 1976, 5-6). An insightfullook into the problems of 'cul-
ture" was given by A. Sarbu (1986). A possible "common core" in this
diveristy has been found by D. Lee, for whom "culture is a: symbolic sys-
tem which transforms the physical reality, what is there, into experienced
reality" (quoted in Rozsnyai 1986, 188).

In our opinion Hungarian culture is rather complicated dynamic socio-
historicai macrostructure which fixes and objectivizes the social conscious
of the epoch.
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In the macrostructure of contemporary Hungarian culture some slight
relics of the ancient "ergative" type of Uralic culture with its linear causality
in reflecting the reality, its linguistic taboos, the spoors of the cult of the bear
and shamanism in folklore; features of the "nominative" type of culturej and
the domination of the "analytic" type of culture characteristic in European
cultures (details about these types of culture see in: Rot 1982, 149-174).
The "dominant" of contemporary Hungarian culture is the language. ,This
idea was brilliantly understood and suggested by the great poet Mihály Vö-
rösmarty (1821-1907) who exclaimed "a nemzet a nyelvében él" 'the nation
lives in its language'.

Developing the ideas of M. A. K. Halliday (1970) and ruling out his
modern semantic positivism we have made an attempt to explain the no-
tion of contemporary Hungarian culture in semiotic terms and to see what
the relation of Present-Day Hungarian to the non-language parts of the
macrostructure of contemporary Hungarian culture is.

Within the framework of semiotics of culture J. Odmark studied the
problems of the interaction of American English and American culture
(Odmark 1981). He carne to the conclusion that this interaction constitutes
much more than "just the expansion and modification of the vocabulary:
language inforrns the structure of the culture of which it is part as the sys-
tem of constraints and prescriptions governing social interaction influence
the nature of language change" (Odmark 1981, 39).

But to what extent is this assumption in fact true, in what sense is it a
valid observation which could be applied in revealing the essence of the inter-
action of the macrosystem of Present-Day Hungarian and the macrostrue-
ture of contemporary Hungarian? Our investigations have shown that this
keen observation of J. Odmark is in general conclusive for the study of the
interrelation between the macrosystem of Present-Day Hungarian arid the
macrostructure of contemporary Hungarian too.

However, it should be expanded by the conclusions made by J. Lotman
and B. Uspensky who maintain that the structures and sub-structures of
signification in culture are language based, that is, they have secondarly
modelling function which derives from the rules governing language. They
made it plain that "against the backgroung of non-culture, culture appears
as a system ofsigns" (Lotman and Uspensky 1978,211), which includes the
macrosystem of language as its "dominant" .

Thus the organization of Present-Day Hungarian determines the orga-
nization of the non-language parts of the macrostructure of contemporary
Hungarian culture as a whole. In some instances, there is no perceptible
internal organization in the non-language parts of the macrostructure ofHGFEDCBA
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contemporary Hungarian culture. The modelling function of the Present-
Day Hungariari language only becomes apparent when viewed within the
context of the semiotic system (See the works of Ch. Peirce, W. James,
Ch. Morris, Th. Seboek, Th. Vinner, V. Voigt on problems of semiotics).

J. Lotman and B. Uspensky suggest that the relations among structures
of culture be considered as a set of cocentric circles, with natural language
located at the centre and the system lacking any internal organization on
the periphery (Lotman and Uspensky 1978, 213). The dependence of the
structure of non-language parts of the macrostructure of culture on the
structure of the language encourages an approach to the macrostructure of
contemporary Hungarian culture through the macrosystem of Present-Day
Hungariari. However, if we turn theory to concrete analysis, certaln difficul-
ties become readily apparent. Before looking more closelyat the limitations
of an approach to the macrostructure of contemporary Hungarian culture
through Present-Day Hungarian, we would like to briefly outline some of
the ways in which non-language parts of the macrostructure of culture and
language interact.

Our investigations have shown that the reciprocal relationship between
language and non-language parts of the macrostructure of contemporary
Hungarian culture is being manifested by the fact that on the one hand, the
rules of the whole macrostructure of culture derive from those governing the
macrosystem of Present-Day Hungarian, On the other hand, the non-lan-
guage parts of the macrostructure of contemporary Hungarian culture affect
changes in Present-Day Hungarian, not only on the level of lexis, e. g., H.:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

GMK (gazdasági munkaközösség) 'small private enterprise'; lizing 'leasing
(an instrument conveying property to another for definite period, or at will,
usually in consideration of rent or other periodical compensation)'; popéne-
kes 'popsinger'; alternatív kerekasztal tömörülés 'the round table group of
parties and organizations which were in opposition to the Hungariart Social-
ist Workers' Party'; and many other neologisms where its influence is most
obvious but also on other levels of the language, including the syntactical,
word-formational and even morphological ones.
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AZ ÖzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> E VÁLTOZÁS
SZEKSZÁRD-FELSÖV ÁROS NYELVÉBEN

RÓNAI BÉLA

A magyar élőnyelvi vizsgálatok céljára rőgzített szövegek elemzéséhez
és értékeléséhez a nyelvjárásokból indultam ki. Településtörténeti tények
alapján feltételezhető, sőt csaknem bizonyosra vehető, hogy a mai szekszárdi
városi nyelv (elsősor ban a felsővárosi ) alaprétege a várost is magába foglaló
kistájnak, Sárköznek a nyelvjárása lehetett.

A Sárköz mint geográfiai és etnikai táj, népessége alapján néprajzi vagy
etnikai csoport, a magyar nyelvjárástudomány szerint a déli nyelvjárástípus-
hoz tartozik. (Kálmán Béla: Nyelvjárásaink. Budapest, 1966. 14-17). Imre
Samu rendszerezésében (A mai magyar nyelvjárások rendszere. Budapest,
1911.) a nyelvjárásokat hangrendszerük alapján sorolja tipusokba.

Imre a Szekszárdot is magába foglaló nyelvjárástipusnak 25 jellemzö-
jét sorolja fel mint a legfontosabb típusalkotó jelenségeket. Közülük főként
a 6. jelenség változását vizsgálom, amely szerint ez "a nyelvjárástípus füg-
getlen ő-ző". - Tapasztalati alapon első hallásra megállapítható az ö-zés
nagy mértékű bomlása részben az illabiálls zártzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe, majd tovább a nyílt e és
hangszínváltozatai irányában.

Adatközlőim:
1. Ozv. Tőttős Jánosné Gruner Sára 80 éves
2. Debreczeni Józsefné Tőttős Éva 60 éves
3. Varga Jánosné Debreczeni Éva 36 éves
4. Varga Anita 10 éves
5. Tőttős Györgyné Csötönyi Éva 80 éves

Az 1-4. adatkőzlők egy nagy család négy nemzedékét képviselik. Az 5.
pedig az 1. adatközlő sógornője.

A vizsgált jelenség minden adatát felsorolom, s feltüntetem az előfordu-
lás számszerűségét. A szövegfelvételeket 1982. szeptember 20-án készítettem.
Terjedelmük 35 gépelt ívoldal.

1. sz. adatközlő
a) hangsúlyos helyzetben:

1. Az ö-zés példái: möntem, mögfejtem, mögekézi, kő (=kell), köllöt( t),
lösz, lött, föl, fő (=föl), főkétem (=keltem), mönjje,

b) hangsúlytalan helyzetben és toldalékban: keresött (2), etységöt, be-
szélök, hengörőni, helön, gyiilésön (2), embör, ideveze töd, énneköm,
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énnéköm, vezetnöm, vezetöm, helöttem, kétezörötszáz, füzessön, (=fi-
zessen), eccő (=egyszer), eccör.

1. Az illabiális~á válás első fokának példái: mQg (önállóan kötőszóként
és elváló igekötőként(8), mQgékeztem, mijgmondom, mijgQregQttünk,

mijgvakútam, mijglgyütt, mijgvijszitijk, mijgvijszi, mijgjavasúták, min-

dijnkinek (2), emijnt, átmijntem, Nijmijs, (Nemes mint családnév), ono-

katestvérijm, vijtték be, mindijn (3), mijntem, igijn, (2), mindQnnap,

merijk, ijsszeszijttem, evijtték, kétezijrijtszáz, ijszijk, emijnni, lijgyijn,

szeretijtt, embijr, mijgyijk, nemzetségijm, nemzetségijmnek, éhijs.

II. A zárt é-zé» példái: nem (23) (kivétel nélkül), meg (7) (kötőszó
és elváló igekötő) ne, se, te, eggy (5), (kivétel nélkül), eggyik, eggyet,
legyen, lebetegedett, ménni, ménj, mént, méntek, mentünk, bementem,

odaméntem, étnéntem, ráménnek, megin, majdnem, merék, mégse,

megöregedett, méqmonta, senki, szememre, szérszámot, tizenkét, ugye,

Zosztérmén (Osztermann mint tulajdonnév).

5. sz. adat közlö
1. Az ö-zés példái: mög (12) (kötőszó és elváló igekötő), mögin (=megint),

ölég, lött, möntem, vöttük, szögényök, szögényöss~, röttentő, édösapám,

vincöllérök, mindön, küzdelöm, gyerökökkéé, értöm, születött, télön.

II. Az illabiálissá válás elsö fokának példái: mijg (3).

Ill. A zárt e-zés példái: nem (5), egy, egybe, eggyik, e (kicsit), mindegyiket,

lejárt, tizennégyi.

2. sz. adatközlö
1. Az ö-zés példái: ölég, köllött, főpucótuk, főtfttük, permetijtek, héccijr

(=hétszer ).
II. Az illabiálissá válás második fokének példái:

mfg(16 kőtőszó és elválé igekötő), m~gvakartunk, mind~nt, pecs~nyét,

(a )zebéd~t, segiccség~k.

Ill. A zárt e-zés példái: meg (5) (kötőszó és elválóigekötő)
megnőtt, méqszitátunk, nem (2), egy, egypár, bekészitétiiink, ember~k-

nek, kenyérér, kenyeret, kenyérsütés, készitettünk, odakészitettünk,
kerittésén, levágják, lisztet, mént, méntűnk, mindén, mindenböl, régen,

regge.

3. sz. adat közlö
1. Az ö-zés példái: föl.

II. Az illabiálissá válás elsö és második rokának példái: (9-~): nincs adat.
Ill. A zárt e-zés példái: tiszta zárt e-zés:

meg (2), meghalt, megelégedve (kötőszó és elváló igekötő), egy (4),

zeggyik, egyedüli, mént, ménni, mindén, éretségi, matematikát (de ma-
tematika is), leányiskolába, Felsővárosba, körülményes, Szekszárdon,
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kolleganőm, munkahelye mén, úgynevezett, edami (=eidámi 'sajt'),
eidámi, ?légedve, emlékszék. téchnikumba, lessz.

b) egyharmad fokkal nyíltabb ~: cseméqesajtot, ?légedve, ezén, eze,.r ,

jel?n, ka ram ?llás, k?nyér, k?nyeret, kömény?s, Kölesd?n, l?sz, m?g,
m?gnyer, m?gye, m?gyébe, sz?kszárdi, Sz?kszárdon, szeretém, t?hát,

üzem?lését.

4. sz. adatközlő
1. Az ö-zésre egyetlen adat: föl (2) (igekötő), föl(vesz).

II. A zárt e-zés példái: a) tiszta zárt e-zés:
meg, megnyilt, mindén, odamegy, méntűnk; megjelenik, (sic!), egy,

kimegy, felvettük.
b) egyharmad fokkal nyíltabb ~: elméntiink, trvin, Nlöltöztünk,

ráRstve, ?gy (4), l?sz, m?gjel?nik, m?gy, megjelenik, (sic!), mesélj?n,

ismered, t?(2), m?gy, n?hogy, ?cc?r.
Ill. A nyílt e: a) egyharmad fokkal zártabb ejtése: ssv. (}ggy, m(}g (6), m(}gy

(3),gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA[é le lm e te s , megkérd(}zi, t(), mequerte, sz(}mt(}l(}nkl;d(}tt, kitép(}t(t),

l(}h(}t, fölv(}sz, v(}nni, reműletes. követk(}Ző, elm(}gy, [eleséqéhez, leiil,

sZf(df(tt, m(}gf(vf(tt, f(lf(fánt,
b) a nyílt e példái: egy (2), fejeden, jelenet(2), jelenetbe, meg (3), meg-

ijed, megverje, megy, odamegy, nem, szed, szerepel, viccelj.

A felsorolt adatok puszta mennyiségükkel, számszerűen is jól mutat-
ják a székszárd-felsővárosi nyelv hangrendszerének változási irányát az ö-e

fonémák viszonylatában. De valamivel még közelebb juthatunk a változó
valóság regisztrálásához, ha a fonémák, illetöleg fonémavariációk aranyait,
arányeltolódását is szemügyre vesszük az egyes adatkőzlők szövegadatain
belül, majd egymással összehasonlítva.

Adatközlő 1. 2. 3. 4. 5.

36,83
50,87 30

20
58,82 9 10,58
39,21 18 21,17

38 44,70
17 20,00

85Összes adat 150 59 57 50
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Ha az 1. és 5. sz. adatkőzlőt korá.nál és szocio-kulturális helyzeténél
fogva a nyelvi-nyelvjárási alapréteg reprezentánsának fogjuk fel - mint
ahogy ezt a föltevést munkahipotézisként megfogalmaztam -, kellőképpen
bizonyítva látjuk, hogy Székszárd-Felsőváros nyelvjárása a Baja környéki
nyelvjárástipushoz állt a legközelebb, illetőleg a területnek a MNYA adatai
alapján megvont határán belül esik. (L. Imre: MNyR 343.) A nyelvjárástí-
pust jellemző jelenségek közül 6.-ként a független ö-zést jelöli meg.

A nyelvi változást, ami esetünkben egybeesik a nyelvjárások halványn-
lásának, kopásának, felbomlásának általánosan érvényesülő folyamatával (L.
Imre: Ált NyTan. VIlI, 86) már a nyelvjárási alapréteget képviselő 1. és
5. sz. adatközlő nyelvhasználata is igazolja. Az 1.-nél 31gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö -ző alak (20,07%)
áll szemben 69 é-zővel (46%). Az 5.-nél az arány csaknem fordított (32 ö -z ő

alak = 54,22% - 24 e -z ő alak 40,70%). Ennek az oka szerintem, a két csak-
nem egyidős asszony életkörülményeiben keresendő. Az 1. súlyos látáscsök-
kenése ellenére folyamatosan benne élt a gyermeke, unokája, dédunokája
nemzedékének nyelvi közegében, s korát meghazudtoló roppant vitalitása
nem engedte nyelvi passzivitásba süllyedni. Rendszeres résztvevője volt a
nagycsalád nyelvi kommunikációs tevékenységének. Az 5. adatközlő viszont

súlyos halláskárosodásban szenved már több mint tíz esztendő óta. Gyer-
mekei (fia és leánya) a házasságkötéskor elváltak a családtól. Férje halálával
a közvetlen rendszeres mindennapi nyelvi érintkezés lehetősége is megszűnt
számára. Így csak a szomszédokkal-ismerősőkkel vált szót a legszükségesebb
esetekben, amikor a partnerek jobbára kényszerből vállalják a vele való" tár-
salgás" nyügét és kényelmetlenségeit. Ezt látszanak alátámasztani az ö-zés
e -z é s közötti átmenet jelenségének adatai. Az 1.-nél az p-zésre 50 adatunk
van (33,33%), tehát jelentösen több, mint a tiszta ö-zésre. Ezzel szemben
az 5.-nél erre csak 3 adatot (5,08%) jegyeztem le. Ez szinte elhanyagolható
és pontos fonetikai mérés alapján esetleg besorolható a tiszta ö-zés kategó-
riájába. Ez is az előbbi feltevésemet igazolja, azt ugyanis, hogy az állandó
beszédgyakorlat és a közvetlen környezethatás megfogyatkozásával a tör-
vényszerünek felfogható változás, t.i. a labiális ö-zés átmenéte az illabiális
é-zésbe, é-zésbe, adatközlőnk esetében lelassult, sőt ha a felvétel idejét élete

végének fogjuk fel, akkor megállt.
Az iménti hangváltozást, U. az ö-nek e -v é alakulását Imre Samu "erős

belső nyelvi bomlás következményé"-nek tartja (i. m. 91.). Ennek füllel is
felfogható és a fonetikus írásban jelölt fázisai a következő sorral írhatók föl:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ö-< ;> -g-e. Számottevő mértékben csak az ö -z ő nyelvjárásokban fordulnak
elő, és lényegében csak az e terhére ö -z ő morfémákat érinti (i. m. uott).
Az Q realizációban a köznyelv vagy más nyelvjárások hatását kell látnunk,

AZ Ö > E VÁLTOZÁS SZEKSZÁRD-FELSÖV ÁROS NYELVÉBENzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, , "
A TABLAZAT ADATAINAK ERTELMEZESEHGFEDCBA
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de a nyelvjárás belső sajátossága, ti. azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö-zés még erősebb. Ez a változat
fonetikai jellemzőiben is közelebb áll még az ö hanghoz. Ezért még az ö

fonéma variánsának minősíthető. Az ~ változat az előbbinek fordítottja.
A nyelvjárás belső sajátsága, ti. az ö-zés még nyomaiban benne van, de
a köznyelv vagy más nyelvjárások hatása már erősebb. Ezért az e fonéma
változatának fogható fel (i. m. uott).

Ennek a gondolatmenetnek az igazolása és a vázolt hangváltozási fo-
lyamat továbbfolytatása mindaz, amit a táblázaton a 2., 3. és 4. adatközlő
adatai mutatnak. A 7 ö-zés (12,21%) és a 29 e-zés (50,87%) jelentős kiilőnb-
sége egyértelműen jelzi az ö-ző nyelvjárás erőteljes felbomlását, mégpedig
a 21 j-zö (36,82%) átmenetet jelentő adat által. Az adatközlő anagyanyák
nemzedékéhez tartozik, akit 60 évének nyelvjárási vonásokat még tartal-
mazó beszédgyakorlata egyre lazább szálakkal köt, viszont fölerősödik a kő-
zépiskolába járatott, az érettségi után tisztviselői (értelmiségi) munkakőr-

ben elhelyezkedett leánygyermekének és vejének, iskolába járó unokájának
a paraszti-maradi beszédmódtói eltávolodó-eltávolító hatása. Az adatok
és arányaik jól mutatják azt a belső nyelvi bomlást, amelyről Imre Samu
a fentebb megjelölt helyen fejti ki véleményét. A kívülálló gyűjtő, bármi-
lyen jó megfigyelő is, adekvát vizsgálatok nélkül (amilyenek ezidáig tud-
tommal nem is léteznek) legfeljebb csak következtetni tud arra, hogy az
adatközlő .nyelvhasználatában bekövetkező változások (jelen esetben az ö-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Q-~-e) mennyiben ösztönösek és mennyiben tudatosak. Figyelembe véve
az általam megismert családi körülményeket, az adatkőzlőnek a mikrokőr-
nyezetben elfoglalt helyzetét, a nyelvhasználatban bekövetkező változások
a környezet kiváltotta spontán reflexnek foghatók fel elsősorban.

Lényegesen különbözik ettöl a 3. adatközlő nyelvi magatartása. A nyelv-
járásiasságot - a vizsgált jelenség tekintetében - egyetlen adat képviseli,

mégpedig a föl igekötö, 30 e-zö adat (58,82%) a városi köznyelv térnyerését
egyértelműen jelzi, de korántsem a folyamat végpontjaként. Ugyanis 20 adat
(39,21%) az egyharmad fokkal nyiltabb ~-zést dokumentálja.

A nyelvjárásiasság kiegyenlítödése tehát nem áll meg az ö-e váltás vég-
bemeneteléveI. Nem elég a környező nyelvjárások és a közepesen e-ző kőz-
nyelv hatása, a folyamat továbbfolytatódik, mégpedig elsösorban az iskola,
utána a hírközlő szervek, s nem utolsósorban a hivatali ügyintézést végző
olyan emberek hatására, akik a regionalitásnak ezt a jegyét, ti.: a zártgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe -
zést már nem hordozzák nyelvhasználatukban. A felsoroltak kőzűl azonban
elsősorban az Írott nyelv hatását emelem ki.

Ezt a föltevésemet erősíti meg, támasztja alá a 4. adatközlő. A 3 ö-ző

alakot (a föl igekötő háromszori előfordulása) hajlamos vagyok statisztikai
esetlegességnek tekinteni, mivel az p-zésre nincs adat. Sokkal többet mond

az e-zés viszonylag alacsony száma (9=10,58%). Az átmenetet jelzi a 18
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f-s alak (21,17%). A legtöbb adattal a folyamat következő fázisa, az ~-zés
van képviselve (44,70%), s feltehetően a nyílt e-zésnél állapodik meg. Ezt
17 adat (20%) bizonyítja. Ezt a föltevést azzal nyomatékosítom, hogy a
hosszas unszolásra megszólaló adatközlő inkább a szövegének második felé-
ben ejtett gyakrabban nyílt e-ket, amikor a mikrofonláz kevésbé terelte az
iskolai leckefelmondás irányába.HGFEDCBA
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SÁROSI ZSÓFIA

A nyelvtörténet egyik kulcsfogalma a grammatikai analógia. A nyelv
rendszerre válásaban az analógia egységesítő hatása alapvető.

Az analógiának azonban nem csak a szép, szabályos paradigmákat, vi-

lágosan elkülönülö kategóriákat köszönhetjük; más tényezők mellett ez is
felelös a nyelvben meglévő állandó "zürzavarért".

Az egységesítésre törekvö nyelvi analógia paradoxonja: természeténél
fogva minden egységesítési lehetöségeket meg akar ragadni, és így sok eset-
ben saját művét rombolja le egy újabb egységesítés kedvéért (amely eseten-
ként akár félbe is maradhat). Az analógia, amelynek célja valamiféle rend
létrehozása, így sajátos módon egyik forrása annak, hogy a nyelvben állan-
dóan jelen van a változás, a mozgás.

A nyelvi analógiának ezt a talán kevésbé hangúlyozott oldalát kívánja
a jelen cikk bemutatni egy tőtani példán, nevezetesen azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAajtó: ajtaja , mező

: mezeje névszótípus (a továbbiakban csak a mező: mezeje típus) példáján.
Barczi Géza, akinek tőtani munkássága máig alapvető fontosságú,

így határozta meg e névszótő-típust: "Néhány névszónkban, melyek al a-
nyesetükben és a legtöbb formans elöttgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- ó , -ő-re végződnek, a 3. sze-
mélyű birtokos személyrag előtt - ó , - ő helyett -a , e tővéghangzót ta-
lálunk, ilyenek pl apró - apraja , disznó - disznaja , mező - mezeje,

tető - teteje stb. Ugyanez a töváltozat mutatkozik az -i melléknév-
képző előtt is: erdei, mezei, idei, liptai,makai, valamint az - ű mellék-
névképző előtt: erejű, külsejű, tetejű stb., ritkán egyéb toldalék előtt,
pl. egy ideig, esztendeig (Barczi, Szótőv. 35.). Bárczi nyomán lényegé-

ben azonos definíciót ad a jelenleg legfrissebbnek tekinthető, összefog-
laló jellegű névszótö tanulmány is, mely várhatóan a közeljövőben jelenik

meg: "A f l előtt q,u, ~ii diftongusra, (későbbi - ó , -ő-re, esetleg -é, -í-re)
végződő névszók egy része bizonyos toldalékok előtt j-s változatát mutatja.

Ezek a toldalékok a következők: -i és -ú, -ű melléknévképzők: erdei, mezei

(ejtsd: erdeji, mezeji); mezejű, ajtajú; stb., E/3. birtokos személy jel: mezeje,

ajtaja; ritkán egyéb toldalékok elött is, de csak a kiejtésben, pl. -ig hatá-
rozórag: ideig, esztendeig stb." (Sárosi Zsófia, A névszótövek az ősmagyar
és a korai ómagyar korban. In: A magyar nyelv történeti nyelvtana. Kéz-
irat). A mező: mezeje tőtípus tagjai közé sorolódnak a fő, nő, vő főnevek
is; kialakulását pedig hagyományosan a fő : feje tőváltakozás történetével

szokás bemutatni. Amennyiben azonban a mező: mezeje tőtípus meghatá-
rozását tekintjük, a fő (bizonyos fokig például a nő, vő is) a csoport többi
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tagjáétól eltérő viselkedést mutat, mivel j-s tőváltozata korántsem csupán a
fentebb felsorolt toldalékok előtt mutatkozik, hanem jóval szélesebb kőrben
elterjedtzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(fejes, fejek stb.). Az eltérő viselkedés magyarázatához szükséges
némi történeti kitérőt tenni.

A névszótő-típusok kialakulásában a döntő - évszázadokon át tartó
- "pillanat" minden bizonnyal a tővéghangzó szóvégi eltünése volt, mely
a korai ómagyar kor elejére válhatott általánossá. Ettől kezdve a névszó-
tövek további fejlődését az határozta meg, hogyahajdanvolt tővéghangzó
előtt milyen mássalhangzó állt. E konszonánsok többsége semmilyen morfo-
fonetikai helyzetben sem változott, és így kialakulhatott a mássalhangzóra

végződő tövek csoportja. Ezek jellemzője, hogygfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ ! toldalékos és testes tolda-
lékokkal ellátott alakjuk ban mássalhangzóra végződő, valódi csonka tövüket

mutatják (hal, hal-nak, hal-tói stb.), míg az ősi, egyelemü toldalékok előtt
megőrzik tővéghangzójukat, azaz valódi teljes tőként jelentkeznek (hala-s,
hala-k, hala-t).

Néhány ősmagyar kori mássalhangzó azonban nem őrizte meg ilyen szi-
lárdan eredeti hangalakját. s ez a tény a fentitől kisebb-nagyobb mértékben
eltérő újabb névszótő-tipusokat eredményezett. A változás mindenekelőtt
azokat a névszókat érintette, melyek - atővéghangzó eltünése után -'- f3-ra
vagy i-re végződtek. E spiránsok szó végén !f-vá, y-vé, esetleg j-vé vokali-
zálódtak, az előttük álló magánhangzóval diftongust alkottak, mely a korai
ómagyar korban általában monoftongizálódott: pl. mezetzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> mezeű >mező,
lof3 > IO !f > ló. Aspiránsok hangzókőzi helyzetben rendszerint kiestek; a

keletkező hiátus megszüntetésének eltérő módja, ill. a különböző, etimolo-
gikusan meghatározott hiátustőltő hangok alkalmazása a nominativusban

(azaz módosult hangalakú csonka tövükben) hosszú magánhangzóra vég-
ződő tövek további alcsoportokra történő szétválását eredményezte. Ezek
egyike a mező: mezeje tőtipus.

Az ide tartozó tövek j-s tőváltozata úgy alakult ki, hogya tőbelseji " t

kiesésévei létrejött hiátust a i-hez fonetikailagközel álló hiátustőltő hang

, szüntette meg: *mezei~ + j (E/3. birtokos személy jel) > mezeé > mezejé

> mezeje. Föltételezhető, hogy eredetileg ez a tőtípus is úgy viselkedett,
mint a mássalhangzóra végződő tövek, ill. a magánhangzóra végződő tövek
közül a v-s változatúak: nominativusban és testes toldalék előtt (módosult
hangalakú) csonka tövét (mező, mezőben, mezőről stb.), az ősi, egyelemü
toldalékok előtt valódi teljes tövét (*mezejek, *mezejes stb.) mutatta.

Mindez azonban csak rövid ideig lehetett így, mert a csoport életét meg-
zavarta az analógia: egyfelől a saját -ó , -ő-végü alapalakjainak egyre erő-
södő hatása (mezőt, mezők, másfelől az egyéb típusokba tartozó, de szintén
magánhangzóra végződő töveké, melyek az egy magánhangzóból álló vagyHGFEDCBA
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magánhangzóval kezdődő toldalékokhoz (de csak azokhoz) szinténj-vel kap-
csolódnak, mely j hang ebben az esetben tisztán ejtéskönnyítő szerepet be-
töltő hiátustőltő, és így etimológiailag természetesen nem, a tőhöz, hanem
a toldalékhoz tartozikzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(háborúja, almája, elméjű stb.). Az egységesítő ha-
tású analógia eredményeképpen hamarosan kialakult a tőváltakozásnak egy
másféle rendje is: az, amit a mező: mezeje típus meghatározása, máig tartó
érvénnyel, leír.

Csakhogy az analógia nem "pihen". Ha az általa kerekre csiszolt cso-
porton belül felsejlik egy másfajta rendszerező erő lehetősége, rögtön műkő-
désbe lép - és megindul a bomlás. A mező: mezeje típusban akadt néhány
egyszótagú névszó (fő, nő, vő), amelynek alapalakja struktúrájában - kon-
szonánszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ vokális - erősen hasonlított más, egyalakú névszók alapalakjához
(szá, SZl'). A fő és társai EJ3. birtokos személyjeles alakjából (feje, neje) egy
idő után egy újabb nominativus vonódott el (fej, nej, talán éppen a száj és
szíj analógiájára, melyek szintén így keletkeztek, azzal a különbséggel, hogy
j-jük nem etimologikus: a j ez esetben szerves része a birtokos személyjel-
nek, mely magánhangzóra végződő tövekhez csak így tud kapcsolódni. A
száj és a szíj - megszűnvén eredeti alapalakjuk - a továbbiakban zökke-
nőmentesen csatlakozhattak a mássalhangzóra végződő, "szabályos" csonka
tő : teljes tő váltakozást mutató névszótövek csoport jához (száj, szája-k,
száj-ban stb.)

Annál nagyobb zavart okozott a mező: mezeje típusú névszók között a
fenti néhány, elvonással keletkezett j-s nominativus, melyeknek azonban ere-
deti alapalakja is fennmaradt. A j-s alakváltozat megjelent olyan toldalékok
előtt is, melyek rendesen azgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- ó , ő-végű alapalakokhoz szoktak kapcsolódni
(főt - fejet, vők - vejekj sőt egy idő után az is előfordult, hogy ahol az
eredeti etimologikus j-s tőnek kellett volna a magánhangzós toldalék előtt
állnia (neje), ott az ő-s alapalak mutatkozott a toldalék j hiátustöltő vál-
tozata előtt (nője).

A párhuzamos alakok megjelenését követően - az egyes szavaknál el-
térő mértékben - jelentésmegoszlás (nejek - nők, neje - nője, stílusérték-
beli különbség (fej - fő), sőt még szófajbeli megoszlás is (három fős mn', -
három fejes fn.) megfigyelhető, napjaink felé közeledve, egyre markánsab-
ban.

Úgy tűnik, e tényezők együttes hatása oda vezet, hogy a fő, nő, vő
szavak kiválnak a mező: mezeje tőtípusből. Az elszakadás még nem teljes
és az egyes szavak esetében nem is azonos mértékü: a fő és a nő tőváltoza-
tai erősebben eltávolodtak, a vő és származékai kevésbé. Mindazonáltal itt
nem csupán arról van szó, ami régóta ismeretes a tőtanban, miszerint egy-
egy névszó több típusba is tartozhat, a tőváltakozás milyenségétől függően
(vö. Bárczi, Szótőv. 43.). A fő - fej és a nő - nej esetében már szabályosHGFEDCBA
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"kettéhasadás" látszik kibontakozni: a két különböző nominativus saját, a
másikétől alaki viselkedés és jelentés (vagyjés stílusérték) tekintetében egy-
aránt határozottan elkülönülő paradigmasort alakít ki magának:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

nő - nőm nej - nejem

nőd nejed

nője neje

nők nejek stb.

fő - főm fej - fejem

főd fejed-

fős fejes stb.

Az elkülönülés tőtani szempontból a leglátványosabb. A két paradig-
masor már egyértelműen nem a mező: mezeje típust gazdagítja: az egyik
az egyalakú tövek csoportjának tagjává válik (nő, nőt, nője, nőtől), a má-
sik pedig a változatlan tőbelsejű mássalhangzóra végződőkévé (nej, nejek,

neje, nejjel).

Természetesen a folyamat még korántsem jutott el végpontjára (s talán
nem is fog mindegyik érintett szó esetében). Az átmeneti állapotot tükrözi,
hogya paradigmasorok időnként keresztezik egymást; a kűlönbőző para-
digmák egyes egymásnak megfelelő tőváltozatai gyakran ma is szinonim
értékűek; más tőváltozatok igen ritkán használatosak a mai magyar nyelv-
ben stb.

A jelen cikk eredeti témája egy tőtani kategória, az ajtó: ajtaja , mező

: mezeje tőtipus, illetve néhány hagyományosan odasorolt névszó felülvizs-
gálata lett volna.

A vizsgálódás nyomán úgy tűnik, leszögezhető: a fő, nő stb. szavak,
eltérő tőváltakozásuk okán, nem tartoznak a mező : mezeje tőtípus tag-
jai közé. "Pillanatnyi, átmeneti állapotukban talán legszerencsésebb őket
a hosszú magánhangzóra végződő tövek nagy csoportján belül a v-s, j-s
és egyéb tövek mellett önálló típusként kezelni. Ezzel ugyan sajnálatosan
eggyel megszaporodik a névszótő-típusok amúgyis szép számú serege - de
van rá némi remény, hogy ha a korábbiakban vázolt tendencia folytatódik, a
kategória felszámolja önmagát, és tagjai beleolvadnak a már eddig is létező
csoportokba.

Amennyiben ez bekövetkezik, a magyar névszótövek történetébenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAújabb
példa bizonyítja majd, hogy az egyes kialakult tőtípusok átrendeződhetnek,HGFEDCBA
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kibővülhetnek vagy megfogyatkozhatnak, illetve részben vagy akár teljes
egészükben megszünhetnek, mivel tagjaik vagy egyéb meglévő csoportokba
olvadnak be, vagyjés - más tőtípusokból "dezertált" társakkal -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAújabb
csoportot alkotnak.

A legizgalmasabb, a szótövek belső ügyein túlmutató tanulság azonban
az, hogy mindezen folytonos mozgás, változás és átmeneti állapot mögött
- a szótövek esetében, melyekre az emberi gondolkodás és környezet örö-
kös változása nem hat olyan közvetlenül, mint egyes más nyelvi tényezőkre,
elsődlegesen - a kettős természetü grammatikai analógia áll. Az analógia,
mely magában hordozza önmaga ellentétét: mivellényegéből fakadóan foly-
tonosan az egységesítésre tör, újra és újra megbontja az általa teremtett
rendet.
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SPRACHE ALS ENTWICKLUNG UND ZUSTANDCBA

VVOLFGANG SCHLACHTERzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Die Sprache neigt eher zur Zustándlichkeit als zur Entwicklung,
wáhrend etwa die Flora mehr dem Schema der Entwicklung folgt. Der Pro-
totyp des Prozesshaften ist die Geschichte. Sie eignet sich gut zu kontrasti-
vern Vergleich mit der Sprache, um deren Verháltnis zu den beiden Seins-
weisen scharfer herauszuarbeiten.

Beide Existenzformen befinden sich zugleich in Zustand und Verande-
rung, die Geschichte jedoch mehr in dieser, die Sprache mehr in jenem: der
Staat USA existiert seit 200 Jahren, erlebt aber jeden Tag seine Geschichte;
in der Sprache laufen jeden Tag unzáhlige Prozesse ab, die aber für ihre
Geschichte irrelevant sind. Beide Prozesse verlaufen in der Zeit; diese ist
jedoch fíir die Geschichte Therna, für die Sprache nur Anschauungsform.
Das Nacheinander gibt den historischen Ereignissen ihren Sinn, den Spre-
chereignissen ihre Anordnung. Man sieht: beide Gegenstande haben Teil an
ontologischen Kategorien, aber in verschiedenem Mass und Ergebnis.

VVesentlicher fúr die beiden Seinsarten sind jedoch einige kontradiktori-
sche Gegensátze, z. B.: die Sprachen sind offene Systeme, die "Geschichten"
Verláufe; es gibt VVelt-Geschichte aber keine "VVelt-Sprachengeschichte":
VVeltgeschichte ist die Summe von "Geschichten", eine Summe von Sprach- .
geschichten gibt es nicht: jene lassen sich addieren, diese nur aufzahlen;
mehr gestattet die Systemhaftigkeit nicht. Man kann eine Geschichte der
Geschichte schreiben (etwa der Renaissance), aber nicht eine "Sprache der
Sprache". VVenn man die zweckhaften Handlungen des Menschen beiseite
lasst, folgen die historischen Ereignisse zufállig aufeinander; die Sprechhand-
lungen sind immer zweckbestimmt. Selbst diezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASprachgeschichte ist kaum je
umkehrbar: Apokope setzt die betroffenen Laute voraus, der Konditional-
satz zumeist den Fragesatz u. a. In der Sprachgeschichte ist (infolge .der I

Systemhaftigkeit) eine Tendenz zur Beharrung erkennbar; Veránderungen
machen sich zunáchst als Störung bemerkbar, der Verlauf muss sich dem
System anpassen. Beide Vorgánge müssen vom Sprecher akzeptiert werden
und haben daher wenig Eigendynamik. Die Geschichte (als Summe aller
Vorgange und Zustande) ist nicht voraussagbar, weil sie eine unendliche
Menge zweckbestimmter Handlungen enthált; deren Ergebnis ist weni ger
determiniert als das der (relevanten) sprachlichen Vorgange.

Die sog. "historische Kausalitát" lasst sich erst a posteriori feststel-
len: sprachliche Veranderungen können, auch wenn sie nicht bewusst her-
beigeführt sind, schon wahrend ihres Ablaufs als sinn voll (wenn auch zu-
weilen als unerwünscht) erkannt werden, weil ihr Zusammenhang mit der
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Sprache systemgebunden sein muss (z. B. Bildung neuer Wörter, neuer Ka-
sus). Die Ursachen historischer Veránderungen im weitesten Sinne (also auch
Klima, Wirtschaftsformen, soziale Zustande u. a.) sind sachgebundene, ge-
nereller, vielfaltiger, daher aber auch zufalliger; die verandernden Faktoren
der Sprachgeschichte sind ganz von Menschen bestimmt, rationaler, indivi-
dueller, aber auch bedingter. Die geschichtliche Entwicklung wird durch ihre
eigene Dynamik ausgelőst, die sprachliche durch das menschliche Denken.
Zwar sind auch Denken und sprachliche Entwicklung Geschichte, aber auf
Grund des einzigartigen Verháltnisses zwischen Sprache und Denken muss
das "von aussen" auf die Sprache einwirkende Geschechen die Gesetzlichkeit
von Denken und Sprache passieren, ehe es auf die Sprache und ihre Geschich-
te Einfluss nehmen kann. Das Historische an den Sprachen (einschl. der Pho-
netik), die aussere Erscheinungsform und deren kommunikative Funktion ist
zufállig, z. B. die Lautfolge d-e-m als deutsches Wort und ihre Funktion; aber
die wechselseitigen Beziehungen der Sprachelemente sind systemarisch. Sy-
stemfremde Störungen können isoliert einwirken; sie können den Anstoss zu
weiteren, u. U. dem System angepassten Veránderungen geben (z. B. Um-
bau des Vokalismus im Mittelenglischen, Diphtongierung im Urlappischen
u. a.),

Andererseits gehört es zum Wesen des Systems, "zufallige" historische
Einflüsse abzuwehren; die Sprachgemeinschaft kann sie zurückweisen (z. B.
Modewörter und -wendungen; deutsclizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfrug statt fragte; das ungarische Da-
tivsuffix -nak, -nek vor Postpositionen u. a.) In der Geschichte entspricht
dem die Tradition: ein soziales Verhalten gegenüber dem Wirken des Sy-
stems in der Sprache. Derlei Einflüsse können in beiden Bereichen das Ent-
wicklungstempo verandern, und zwar unabhángig voneinaner: sie sind in
beiden Fallen "Geschichte" und stehen daher der Sprache ferner als der
Historie. Die Tradition kommt der Systemhaftigkeit der Sprache entgegen,
widerspricht aber dem standigen Wandel in der Geschichte. So kann das
Entwicklungstempo in Sprache und Historie verschieden sein, obwohl doch
beide "geschehen" und vom Menschen ins Werk gesetzt werden. Der Mensch
wirkt auf seine Sprache unmittelbarer ein als auf das Geschehen in seiner
Umgebung, so kann sich das Sprachsystem unabhangig von der Geschich-
te andern (Analogie, Lautwandel, funktionelle Veranderungen usw.). Nur
selten gelingt es unmittelbare Einwirkungen von einem Bereich auf den an-
deren zu entdecken, dann aber gewöhnlich von der Geschichte auf die Spra-
che, nicht umgekehrt. Eingriffe der Geschichte in die Sprachgeschichte, also
Einflüsse auf die aussere Erscheinungsform, sind dagegen háufig: hierher
gehört die Sprachplanung im weitesten Sinne, Ausbildung von Sonderspra-
chen, Entlehnung, Sprachkontakte, Sprachmischung u. v. a.HGFEDCBA
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SPRACHE ALS ENTWICKLUNG UND ZUSTAND

Die Betrachtung der beiden Begriffsinhalte hat gezeigt, dass sie in ei-
nem sehr komplizierten Verhaltnis zueinander stehen; Ahnliches und Ge-
gensatzliches liegen dicht nebeneinander. Das ware an sich noch nicht be-
merkenswert; das Gleiche gilt etwa auch für Hochsprache und Dialekt , um
beim Thema zu bleiben. Nur hált hier das gemeinsame Dach "Sprache" die
beiden Bereiche fester zusammen. Im vorliegenden Fall ist zwar das Thema
auch "Sprache" , aber der Gegensatz liegt nicht, wie bei dem Paar Hochspra-
che und Dialekt auf derselben (historischen) Ebene. Der kontrastive Begriff
"Geschichte" wurde hier absichtlich so gewahlt, dass er teil wei se auf ei-
ner anderén Ebene, der kognitiven, liegt. Von dies er Verschiedenheit geht
die erhellende Wirkung des Begriffspaares aus. Mit der Geschichte verg-
lichen, ist die Sprache wesentlich Zustand: mit der Sprache verglichen ist
die Geschichte wesentlich Veriauf. Aber es gibt ja auch Sprach-Geschich-
te, ihre Entsprechung wáre "Geschichts-Geschichte", d. h. die zusammen-
fassende Schilderung aller konkreter Geschehensablaufe unt er historischem
Gesichtspunkt. Hier versagt die Parallelitat: solche historische Zusarnmen-
fassung aller Sprachen ist nicht sinnvoll. Sie könnte allenfalls mehrere ver-
wandte Sprachen daratellen. Ein "historischer Zustand" ist nur im Rahmen
der Gesamt-Geschichte noch "Geschichte"; ein Sprachzustand dagegen ist
die natiirliche Erscheinungsform der Sprache: Sprachgeschichte ist eine Ab-
folge von Zusta~den. Deshalb ist eine konkrete Daratellung eines histori-
schen Ablaufs nicht das Gleiche wie die Sprachgeschichte. Diese behandélt
begrenztes, systematisch geordnetes Material, jene eine unbegrenzte Menge
erst durch die Behandlung in sinnvollen Zusammenhang gebrachter Ereig-
nisse. Für die Sprachforschung ergibt sich die Konsequenz, dass eine an-
gemessene Methode zweckmassig kombinierte diachronische und synchroni-
sche Geschichtspunkte gleichzeitig zur Geltung bringen muss. Immerhin: der
Mensch "macht" beides. So wundert man sich jedesmal, wenn man feststellt,
dass in jenem Zeitraum die Geschichte schneller fortschreitet als die Sprache
oder umgekehrt. Mit dem relatíven Begriff "fortschreiten" soll hi er die An-
zahl der wesentlichen Veránderungen in der Zeiteinheit gemeint sein. (Dass
die Sprachgeschichte schneller verlaufen kann als die Geschichte, habe ich
am Beispiel lautgeschichtlicher Vorgange aus urlappischer Zeit vorgeführt,
s. Nachtichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen 1991, Nr. 1.)

Veranderungen in der Sprache sind Sprachgeschichte, aber nicht Ge-
schichte. Sie haben den Widerstand des Systems zu überwinden und set zen
die Akzeptanz durch die Sprachgemeinschaft voraus, Der Norrnalfall ist da-
her, dass sich die Sprache langsarner entwickelt als die Geschichte. Der in-
téressantere umgekehrte Sachverhalt muss wohl von der Geschichte bedingt
sein; er erfordert eine "Veranderung" in der Sprachgemeinschaft selbst, eine
Uminterpretation des Systems.HGFEDCBA
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KIKÖCSÉNzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SCHÜTZ ÖDÖN

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkiköcsén szó a magyar szótári irodalomban nem fordul elő, eddig
egyedül Takáts Sándor kőzőlt néhány adatot 16. századi solymászó főurak
levelezéséből. Ifj. Nádasdy Ferenc 1569, Forgách Simon 1579, Zay Lőrinc
1583. évi egy-egy leveléből világos, hogya Kiköcsén sólyom-, ill. ölyv-fajta
madár volt.!

Egy közleményében Haszan Eren - valószínűleg a hangzás alapján -
megjegyzete, hogy" talán török eredetű szó", de hozzátette, hogy hasonló
szót a szótárakban nem talalt.? Minket egy örmény történeti forrás egy
adata indított a vizsgálódásra. Kiderült azután, hogy a szónak igen gazdag
rokonsága van a törőkségnél, de a mongolban is; a kiköcsén - madárnév.

Mára a legkorábbi török forrásoktól kezdve megtalálható megfele-
lője. Ótörök kögürckiin (Gabain, Alttürk. Gramm., 315); kögürégün (Clau-
son, Etym.Dict., 713), kügürcgün (Brock., 116), *kökiircin (Rasanen,
Etym.Wb., 287), CC kügürcin (CC 157), köwiirCin (Leid.Anon., 99) kii-

qiiréin (Abu Hayyan, 54), kügiirCin (Bulgat 32), kökiirCin (Tuhfat 206),
kügiirjin (Qawanln 315), troki karaim kugurtuTÍ (Kow. 225), kaz. tatár kü-

giircen (RTS 1, 199), baskir kügiirsen, oszmán güvercin, türkmen gögiirCin,

kumük gügüréün, stb. A szó megvan (a jakut kivételével) a többi török
nyelvben is 'galamb' jelentésben.

De ugyanilyen bőségesen fordul elő mongol ban is a régiségben és a
modern köznyelvben és a nyelvjárásokban. A Yűan és Ming-kori szótárak-
ban: kökörcigen, kokeréikene - kökürjin alakban, továbbá Ibn Muhamma
kögüréi, Muqaddimat al-adab kövüreigen, Qazvini kögüréi, stb. és a modern
irodalmi nyelvben, valamint variánsai az oiratban, kalmükben, stb.3

1 MNy VI, 450-51. - Ugyanezeket az adatokat (Ődöngő Dániel álnéven) ismételten
közreadta "A magyar solymászatról" írt cikkében: Budapest Szemle CLIX. (1914) 330-31,
333., majd "Rajzok a török világból" Ill. kötetében (Bp., 1917, 58-59, 62.). - Újabban
a Budapesti Szemle változatát közölte Takáts "Művelődéstörténeti tanulmányok a XVI-
XVII. századból" (Bp., 1961) c. cikkgyüjteménye.

2 MNy XXXIX (1943), 157.

3 Ligeti, Le lexique mongol de Kirakos de Gandzak, Acta Orient. Hung. (XVIII, 1965,
285-86; Radloff W., Versuch eines Wörterbuches der Tiirk-Dialekte, I-IV., SPb 1893-
1911. (II. 1427); Brockelmann, C., Mitteltürkischer Wortschatz. Bibl. Orient. Hung. 1.,
1928. (116); Rásánen , M., Versuch eines etymologischen Wörterbuchs der Tiirksprachen.
Helsinki 1969, 287; Clauson, G., An' Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth Century
Turkish. Oxford. 1972, 713. VÖ. TESz, II. 605, (kökörcsin.)
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A magyar szóhoz legközebbi, legmegfelelőbb variánst egy örmény for-
rásban találuk meggfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlC o lC u c in alakban, szintén 'galamb' jelentésben.

Az ill.ető örmény szöveg a tatárjárás korának egyik elsőrendű forrása,

a gandzaki Kirakosz "Arménia története" c. krónikája," amely nemcsak a
Kaukázusontúl13. századi történetének legtartalmasabb leírását adja 1265-
ig, hanem egyúttal rendkívül érdekes párhuzamokat szolgáltat az 1241-42-
ben Európa felé irányult tatárjáráshoz is.5

Az adott esetben különös jelentőséggel bír számunkra, hogy a szerző "A
tatárok küllemének rövid leírása" c. (32.) fejezetéhez egy 50 szavas mongol-
örmény szójegyzéket csatolt, melynek kéziratvariánsai sok esetben vagyla-

gosan vagy kettősen török értelmezést is adnak, és ezek között szerepel a
lC o lC u c in .6

Ami a szó hangalakját illet a lC o lC u é in olyan törők nyelvből való, amely-
ben aszókezdő k - és szóbelseji -k - zöngésülése nem ment végbe. A szó legtöbb
változatában a szó belsejében egy - r - is szerepel. Ennek kiesése a magyar
nyelvben is végbemehetett volna, de Kirakosz szójegyzéke mutatja, hogy ez
már az átadó nyelvben megtörtént. A szó hangnemében a veláris-palatália
változat nem az átadó altáji nyelv számlájára irandó, hanem az örményére,

t.i. az örmény fonémarendszerben nincsenek palatális labiálisok: ö , il, így a
k ö k il- előtagot az örmény írás koku-nak reprodukálja. A magyar változatban
szereplő első szótagbeli - i- lehet akár törökben, akár magyarban bekövetke-
zett delabializáció. A szóban előforduló zárhangok aspirátával vannak írva,
ez onnan származik, hogy az örmény zárhangok keményebbek, mint a török
vagy a legtöbb európai nyelv zárhangjai, így e zárhangokat örmény írásban
általában a megfelelő aspirátákkal adják vissza.

A madár azonosítására több feltevés látott napvilágot. Bástyai László
a levelezésben előforduló "kéklábú" jelzö miatt a kerecsensólyommal azo-
nosítja, nyilván mivel a kerecsensólyom fiataljainak lába kékes ólomszürke

4 Kirakosz Gandzakeci, Patmutíwn Hayoc. (Arménia története). Velence 1865. Új
kiad. K.A. Melik-Ohandzsanian. Jerevan 1961; Orosz ford.: L.A. Hanlarian , Istorija Ar-
menii. Moszkva 1976.; Francia ford.: M. Brosset. Histoire d'Arménie. SPb 1871.

5 Schütz, Ö., A mongol hódítás néhány problémájához. Századok XCIII/2-4 (1959)
209-32; id., Tatarenstürme in Gebirgsgeliinde. CAJ XVII, 2-4, 253-73; id., Ilkánok és
mamlukok harca a Szentföld hátországáért. Keletkutatás 1990. 1-18.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 Velencei kiad. 149-50; Jerevani kiad. 1961. 274-75; Orosz ford. 1976,173-74; Francia
ford. 135-36. L. 4.j. A szójegyzékkel már korán, a tatárjárás történetében való elmélye-
désem kezdetén, elkezdtem foglalkozni, de Ligeti Lajosnak nagyon megtetszett a téma
és magáévá tette a kérdést, hiszen munkaterületének jelentős szegmentumát képezték a
középkori keleti mongol szótárak. E munkájának gyümölcse lett a "Lexique" (lásd fent
3.j.) és beszélgetéseink során minden tétel nél mélyen belemerült a téma armenisztikai
nyelvészeti vonatkozásaiba.
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színű." Az ugyan nem mondana ellene az azonosításnak, hogy a fiatal és
felnőtt madár kétféle nevet viseljen (ilyen esetre a madárvilágból is van
elég példa), azonban a levelzésben a "kéklábú" kűlőn szerepel, és megfelel
a 'bastard'-nak (Blaufussfalke), melyet egyébként Schenk (és már néhány
elődje is), a 'Falco cherrugh' északmagyarországi válfaj ával azonosított."

Valószínűbbnek látszik egy másik azonosítási feltevés. Balkay azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

lCoMuéin-t a 'Falco subbuteo'-val ('kabasólyom'),ill. a 'Falco columbarius
aesalon'-nal ('kissólyom') azonosítja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA9 Bár Schenk ezt az azonosítást eluta-
sítja, mint aminek nincs" tárgyi alapja", mégis ezt a feltevést látszik tá-
mogatni a madár kis termete, mint ahogy Forgách Simon írja levelében
"kiköchen felette zep madár, chiak hogy nem igen nagy","? Emellett szól a
szó altáji etimológiája is; a MoMuéin jelentése 'galamb', a kabasólyom éppen
galamb-nagyságú.l!

A jelentés különbség nem olyan nagymérvű, mint ahogy az első tekin-
tetre látszik. Az ornithológiai szakiroda omban általános a nagyságtípus
megjelölés ek között a "galamb" nagyság, ill. az ehhez való viszonyítás. De
az egyenlő nagyságú madarak tipizálása a népnyelvben is általános.12 Hogy
török példát idézzünk, a ragadozómadár házi madárral való jellemzésével
találkozunk például a Baburname-ban, ahol a kerée-t (mely feltehetőleg a
qaréa 'sólyom, héja' «qarCi,a) magashangú változata), az író így jellemzi:
"a fecskék fajtájahoz tartozik, de a fecskénél nagyobb.P

A jelentésbeli közelségről tanúskodik egyébként a szótő -tuik képző-
vel alakult testvérszava: tar. kökiiniik 'Turteltaube' és a keletturkesztáni
kökii.niik 'Turmfalke, Tinnunculus alaudarius'cl'' kökenek ?'kestrel, Falco tin-
nunculua.P

De alátámasztja az etimológiát a szín is, a kabasólyom háta acélszürke.
A színmegnevezés pedig a madaraknal is gyakori névadó tényező, pl. a ma-
gyar vércse, vagy a török laéin < ala + éin ('vörös' + képző).16

7 Bástyai László, Vadmadárból - vadászmadár. Bp., 1955, 26; (a Müvelödéstörténeti
Tanulmányok kiadásában nyomdahibából "kétlábú", 249.)

8 Aquila folyóirat, XLVI-IL, 1939-1942, 106, 110, 113.

9 Apud Schenk: Aquila, 1939-42, 70.

10 MNy VI, 451.

11 A nomenklaturára lásd: Keve A., Magyarország madarainak névjegyzéke. Bp. 1960,
28-29. •

12 Így pl. oroszba.n: Gyementyev, Szokoly, 141.)

13 Apud Radloff Wb., II, 1105.

14 Baessler-Archiv, IV, 8.

15 E.n. Ross, Polyglot List of Birds, in: Mémoires of the Asiatic Society Bengal. Cal-
cutta 1911, 272.

16 Palló Margit, NyK XLVI, 155. - Hasan Eren, A török magánhangzóváltozás, 7.CBA
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A szó végeredményben nem került bele a magyar köznyelvbe, tehát
nem annyira jövevényszónak számíthatjuk, hanem mint alkalmi használatú
idegen, vagy nyelvjárási, ill. regionális szónak, mely kun-tatár solymászoktól
kerülhetett a vadászó főurak nyelvébe .

. Rendkívül érdekes ugyanakkor, hogyazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkögürcin szóval teljesen azonos
hangalakú szó megvan a magyarban, azonban nem madár, hanem virág
jelentésben. A közös a madár és a virág között a szín: a kiköcsén kék madár,
a kökörcsin17 kék virág. Az alapszó mindkét esetben a kökzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf"V kék szó, melyet
a magyar nyelv szintén átvett a tőrőkből. Igen meglepő, hogy a törökben a
szókészletben csak a madarat jelentő szó van meg, a magyarban viszont csak
a virág jelentésű kökörcsin maradt meg. Magyarban érthetőnek látszik, hogy
a madár jelentésű szó nem maradt meg, azonos hangzású szavak közül az
egyik általában kiesik a szókészletből, (pl. hugy 'vizelet'-, hugy 'csillag'),18
bár az adott esetben a kiköcsén eltérővé vált hangalakja lehetövé tette volna
félreértéstől mentes használatát. Török forrásból mindezideig nem került elő
virág jelentésű változat.

17 Gombocz Z., Honfoglalás elötti török jövevényszavaink. Bp. 1908. 67; Gombocz,
BTLw.

18 TESz II, 160-61.HGFEDCBA
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SEBESTYÉN ÁRPÁD

Névutózásunk fejlődéstörténetének vizsgálatában kűlőnleges fontossága

van az Árpád-kori nyelvemlékek vallomásának, mivel ezekben dokumentáló-
dik írott formában először az a változásfolyamat, amely az ősmagyar korban
lezajlott, illetőleg a megelőző együttélések korában megindult. A rokon nyel-
vekkel kőzős előzmény történet után ekkorra már kialakult a sajátosan ma-
gyar határozói viszonyító eszközkészlet, s benne az önálló fogalmi jelentésű
szavakból viszonyszóvá alakult névutóállomány, sőt az ezek továbbfejlődé-
séből eredő testes határozóragok sorozata is.

A "névutózás" vizsgálati körébe többféle jelenség tartozik. llyen elsősor-
ban egy adott korpusz névutókészletének, állományának leírása, leltárszerű
számbavétele. Ide tartozik az egyes névutók morfológiai felépítésének vizsgá-
lata, az ezen az alapon adódó osztályozás és tipizálás. Vizsgálni kell az egyes
névutók és névutótípusok funkcióját, a határozói viszonyfajták kifejezésre
juttatásában való szerepkörét. Számba kell venni a névutók viszonyfunk-
ciójának és az előzmény tőszó jelentéstartalmának kapcsolatát. Meg kell
vizsgálni a névutó és a viszonyított névszó kőzőtti előzmény-szérkezet kér-

déseit, akár van ennek morfológiai következménye, akár nincs: fel kell mérni,
hogya névutós kapcsolatok milyen szintagma-előzményekből, milyen kőrűl-

mények hatására alakultak ki, hogyan történt a névutó grammatikalizációja.
Végül, de nem utolsósorban meg kell vizsgálni a fólérendelt szintagmatag-
nak, az igének, igeszármazéknak a névutós kapcsolathoz fíiződő viszonyát,
hiszen nem kétséges, hogya névutós határozó a mondatban az igei csoport

bővítménye, egy korábbi szintagmabokor vagy szószerkezetlánc fejleménye.
Ezeket a kérdéseket már egy szinkron és homogén korpusz esetében

sem kőnnyű megválaszolni. A névutók állományát egy adott szövegben sem

lehet teljes biztonsággal leírni, mivel a tartalmas szók névutóvá fejlődése
bonyolult szemantikai, szintaktikai, morfológiai folyamat, ahol nincsenek
csalhatatlan elkülönítő kritériumok, sok az átmeneti jelenség. A mai ma- .
gyar nyelv névutóinak száma száz kőriil van, de legalább ugyanennyi az al-
kalmilag, átmenetileg névutónak minősíthető elemek mennyisége. Az egyes
névutók terheléseben előfordulási gyakoriságában mutatkozó nagy eltérések
miatt a teljes készletet csak jelentős nagyságú korpusz teljes feldolgozásával
mérhetjük fel.

A névutózás nyelvtörténeti vizsgálata még bonyolultabb. A készlet fel-
táráshoz terjedelmes szövegekre van szükség, hogy az előfordulási véletlen
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tényezőjét csőkkentsük. Az egyes korpuszok egyedi eltéréseit azonos kor-
ból vett kűlőnbőző korpuszok összemérésével egyensúlyozhatjuk ki. Azonos
névutók fejlődési eltérései a fogalmazók, fordítók, másolók; területi fejlődési
eltérések, nyelvréteg szerinti különbségek miatt még tarkabb lehet, utólagos
korrekcióra nincs' lehetőség. Ugyanakkor a névutózás fejlödéstörténete csak
sok, nagy terjedelmü szöveg feldolgozásával deríthető fel.

Az Árpád-kor szórványemlékei a névutózás szempontjából igen kevés
fogódzót adnak: a tihanyi alapítólevélben egyetlen névutónak minősűlő elem
van, azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAreá (Barczi 1951:131). Ekkori latin nyelvü okleveleink magyar anyaga
főleg hely- és személynév , glosszáriumaink közt ekkori úgyszólván nincs (Ká-
roly 1984:51). Különlegesen értékesek tehát Árpád-kori szövegemlékeink.
Csakhogy ezek egyenkénti terjedelme így sem igen alkalmas a névutózás
rendszerének a fent jelzett teljességben való bemutatására. Ezért látszik ép-
pen e szempontból igen szerenesés gondolatnak, hogy vegyük egy viszony-
lagos egységnek ezeket aszövegemlékeket, és egy igen rugalmasan felfogott
szinkrón szemlélettel összegezzük és általánositsuk a nyelv rendszerére le-
vonható tanulságaikat (Benkő 1980: 12-5).

A tartalmas szóból névutó létrejötte nyelvünkben évezredes, talán az
uráli alapnyelvig visszavezethető folyamat. A keletkező névutók egy része el
is hagyja a kategóriát: raggá fejlődik, összetétellé válik stb. A bemenet és
kimenet tág időhatárok közt, észrevehetetlen lassúsággal megy végbe, így
egy kor készlete is bizonytalanságokkal terhes. Az Árpád-kor testes határo-
zóragjainak jó része az ősmagyar korban már/még névutó lehetett: *belen,

*belé, * belől, *1'O')'á, *1'0')'01,*ná-yál, *hozá, *tü-yül '" tii.f3ül, *nek, *vel, *ért,

*szeren : *szert, *koron : *kort (Korompay 1988: 28). Melletük azonban ott
lehetett számos olyan ősi névutó is, amely nem vált raggá, me~őrizte szó
rangját, mint az alá, alatt, a lól, mögé, mögött, mögül stb. Az Arpad-kori
állomány leltározásat elsősorban a raggá válas fázisának megítélése nehezíti
meg, de számolni kell a keletkezőfélen levő új névutókkal is.

Korompay Klára a négy Árpád-kori szöveg (HB és K., KT és Sz., ÓMS.,
GyS.) testes határozóragjai közül még névutófázisban levőnek tekinti a belé

és a *belől alakokat (i. m. 60). Berrar Jolán szerint "A -Ml és -be, a -ra ,

-től és -ért rag a XIII-XIV. században még névutónak tekinthető" (1957a:
36). De szinte ugyanekkor a -bál, -Ml rag fejlődéstörténetéről írva a -belől,

-balál alakokat is rag gyanánt tárgyalja a fenti és a későbbi forrásokban is
(1957b: 4-21) Barczi Géza a Halotti Beszéd nyelvtörténeti elemzésétől szóló
posztumusz kötetében a bele elemeket névutónak minősíti (1982:133), a ,,-
túl névutót" szerinte "e kerban még inkább névutónak. mint ragnak kell
tekintenünk, minden valószínűség szerint nem illeszkedik" (uo. 71). Az -ért
minősítése nála kettős: "rag (névutó)" vagy csak "névutó" (90). Hasonló
óvatos kettősség mutatkozik meg a -nek előfordulásainak minősítésében is
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(61-63, 110, 128 stb.). A minősítések eltérései mőgőtt részben bizonyára
a raggá válás kritériumainak rangsorol ása húzódik meg: az egyik szemlélet
az egyalakúságot vagy a hangrendi illeszkedést, a másik az egybe- vagy
kiilőnírást, a funkciófejlődést (a konkrét helyhatározó utáni elvont szerepek
kifejlődését), illetőleg az alaki redukciót, az egyszótagossá válást tekinti a
raggá válás elsődleges jelzőjének.

Benkő Loránd az Árpád-kori szővegekről Írt kitünő kőnyvében a. raggá
vagy névutóvá minősítés ismérveit nem rangsorolja, egyiket sem helyezi álta-
lában a tőbbi főlé, nem abszolutizálja, tanulságaikat komplex módon, egye-
dileg alkalmazza a megítélendő egyes elemekre. Így érvelése az eddigieknél
kifejtettebb, árnyaltabb, sokoldalúbb és elfogadhatóbb. -

Feltétlenül egyetérthetünk például azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbelől elem névutóvá minősítésé-
vel. (Azt persze aligha jogosan rója fel, hogy ez a névutó nem szerepel az én
- zárt, szinkron korpusszal dolgozó ~ névutós munkámban.) A -ban/ben,

-ba/be, bóljből ragcsalád "kőtelékben" való fejlődése valószínűleg egy sema-
tizáló nézet továbbélése, noha efféle párhuzamosság bizonyára sokhelyütt
igazolható (vő. Hadrovics 1974:181). A névutójelleget látszólag cáfoló balól

változat kialakulása mellett felhozott érvei kőzül magam legerősebbnek a
-beli, -bali párhuzamát, analógiáját tekinteném. A raggá válást kísérő, a
szabályos hangfejlődési tendenciáktói eltérő redukciós folyamatok más rokon
nyelvekben sem ismeretlenek (Oinas 1961:175-80). Nővelhette az ősmagyar
kor végi, ómagyar kor eleji nyelvi helyzet zavarodottságát az is, hogy ek-
kortájt erősödhetett fel az ősi .t ablativus locativusi irányváltási folyamata,
illetőleg a -t locativus felcserélődése az -n locativusi(-superessivusi) válto-
zatra, E két jelenségnek bizonyára szerepe volt a korai alatt, alól, alá típusú
irányhármasság háttérbe szorulásában. De hogy ez a váltási folyamat sem
valamilyen varázsütésre ment végbe, azt a korlátoltabb használatú, nyelv-
járási jellegü -nott , -nól, -ni ragcsalád igazolhatja (Korompay 1988:53).

A belé elem névutói minősitésével egyetértve, itt talán egy lépés sei to-
vábbvihetjük Benkő fejtegetéseit (1980:282-3). Az ÓMS. egembelu kifejezé-
sét én nem alkalmi szerkesztettségü névutós kapcsolatnak tekinteném, ha-
nem határozószó értékű összetételnek. Irányjellegét tekintve e határozószó
lehetne lativusi jellegű is: azgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö l ige vonzatkeretébe ez is beleférne. Való-
színűbbnek érzem azonban, hogy itt már a Benkőtől is jelzett 'egyképpen,
egyféleképpen, azonos módon, együttesen' jelentéssei kell számolnunk.Eb-
ben az értelemben azonban nem egy az igével kapcsolódó határozót, hanem
egy új névutókezdeményt keresnék az itteni szerkezetben: anyath ezes fyaal

egembelu ullyetuc, tudniillik ezt: -uel egybe. Így a ragvonzó névutóknak egy
értelmező határozós szerkezetben alakult változata áll előttünk, ahol a név-
utós összetételű határozószó egy másik határozó értelmét nyomósítja: fiávalHGFEDCBA
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öljétek, mégpedig egybe, együtt (Sebestyén 1965:101, korábbi szakirodalom-
mal). llyen módon az egyen belézyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfV egyen belű névutós kapcsolat helyett
én inkább egy fiával egyenbelű ragvonzó névutós kapcsolatot vennék fel. Az
egyenbelű egyenbe változatára. illetőleg ennek a névutózás felé való elmoz-
dulására az ómagyar korban szaporodnak a példák: JÓkK. 86: es ewlhettne

egyenbe az baratoknal (posset sedere aequaliter cum fratribus); uo. 59: zent

fferencz fel ewltewztete frater Rufent es ewn maga egyenbe vele ewzuen fel

ewltewzek (sanctus Franciscus fecit reindui fratrem Rufinum et se simul
cum ipso reinduit 59). Itt a latin simul cum ipso magyarázhatja a magyar
szerkezetkeveredést: egyenbe vele, illetőleg vele öszvén.

Ez az öszvén már át is vezet bennünket aKTSz. fyal ufve lele kife-
jezéshez, amelyet Benkő is a ragvonzó névutótipus korai megfelelőjeként
említ (1980:287), s ezzel teljesen egyetérthetünk. A magunk mentségére itt
is el kell hárítanunk Benkő elmarasztalását , hogy e -vel össze kimaradt a mai
nyelvet tárgyaló névutók közül: hiányzott a korpuszból. Ott azonban, ahol a
régebbi gramrnatikák véleményét áttekintettük, természetesen ez is szerepel
(Sebestyén 1965:21). Az üszvé névutó, akárcsak az egyenbelű utótagja vagy
az egyenbe ragvonzó névutó elvileg lehetne lativus is. Valószínübb azonban,
hogy mód-állapothatározóként, illetőleg a -val ragos határozó nyomatéko-
sító szerepében irány jelentése elhomályosult, és 'együtt, egy helyen, össze-
kapcsolódva stb.' jelentést hordoz. A lativus ----t locativus irányeltolódásnak
valószínüleg már a névutói használatot megelőzően ki kellett alakulnia az
össze határozószóban: a lel ige ugyanis aligha kapcsolódhatott lativusi ha-
tározóval. A csonka szövegből kihüvelyezhető eredeti szerkezet tehát ilyesmi
lehetett: (a) fiúval lelé, mégpedig öszvé (= együtt) lelé. Ez tehát ismét az
értelmezős határozói szerkezetből kifejlődő névutós kapcsolat korai megtes-
tesülése. Talán a modalisi jelentés magyarázza, hogy az üszvé a későbbi-
ekben egyakran öszvén alakú: JÓkK. 124: Es mend lyanyt fyafjual ewzuen

meg nfjomorfjtanfj (et omnes liberos cum suis filiabus opprimere); 155: elfem

hagya f onha adeglan myglen veletekuél ewzuen ez kutbalol ky hoza (donec
una vobiscum puteo me eduxit); stb. A Müncheni kódexben a -uel öszvö

névutóra nyolc adat van (Szabó 1977:311), köztük kettőben az egyetemben

elemmel társulva (vö. JÓkK. 59). Például MünchK. 41rb: 1. j< ;lkQtvolna 1.

kellet volna he!wdefnc 1. vele oju< ;l eqembé éuoknéc (et saltasset et placu-
isset Herodi simulone recumbentibus); 41va: 1. a vele < ;Iju< ;leqémb« euokeei

nem akaza ajt megjomo2eitani (et propter simul discumbentes noluit eam
contristare). Úgy látszik, a vele önmagában már nem érződik elegendőnek
a társhatározó kifejezésére, de még a -vel össze is nyomatékolásra szorul.

Nehezebben tudok azonosulni azzal, amit Benkő a vizsgált szövegek
igekötőit elemezve mond (1980:275):" Található szövegeinkben néhány olyan
eredetibb határozószó is, amely főnév és ige között állva a főnévvel névutós
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szerkezetet alkot, de az igével való határozós kapcsolata bizonyos mértékben
az igekötőkkel is rokonná teszi. llyenek: KTSz.:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmvnybe[lej. .. tekunte, fyal

ufve lele, puftobe{lje tacaruta". Hasonló szerkezetekre magam is utaltam: "A
nap a hegynek föléje emelkedett" (1965:14), a Benkőtől felhozott példákat
azonban nehezen tudom lebontani igekötősekre: belé tekinte, üszvé lelé, belé

takarutá kapcsolatokat kevésbé érzek, mint menybelé, fival üszvé, pusztábelé
névutóskapcsolatokat. Különösen az üszvé lelé igekötős ízét nem tudom

érzékelni: inkább hangsúlytalan névutónak tűnik mint helyzetéből eredően
nyomaték hordó igekötőnek. A kérdés mögött távolabbról a hat ározószók ,
névutók és igekötők keletkezéstörténetének nehéz problematikája húzódik
meg, amire itt nincs hely kitémi,

Régi sebet tép fel Benkő a képpen rag vagy névutó voltának egyébként
indokolt feszegetésével (283-5). Újabb nyelvtudományunkban talán Antal
László volt az, aki elvi alapon - kapcsolódási lehetőségek, illetőleg a ra-
gok egyszótagúságához ragaszkodván - kirekesztette a képpen-t a határo-
zóragok sorából (1961), talán anélkül, hogy Berrár Jolán gazdag történeti
adattárat és fejtegetését ismerte volna (1957:22-7). Antallal - opponense-
ként - Tompa József azonnal vitába szállt (1961:139), azzal védvén meg
a képpen rag voltát, hogy vannak egy és három szótagú névutók is (közt,

tájt, közepett), tehát a szótagszám nem köti meg sem a rag, sem a név-
utó kategóriát. Berrár hezitálasát Benkő joggal értelmezi úgy, hogy a szerző
nem zárja ki a névutó minősítést. Így szóba jöhet akár a mai képpen elem
névutónak tekintése is. Érdekes az üggyel kapcsolatban Zsilinszky Éva fej-
tegetése (1981:82-4). Nyelvtörténeti adattárában, ahol külön csoportban
mutatja be a főnévi, melléknévi és számuévi alapszó melletti előforduláso-
kat, a képpen névutó volta mellett száll síkra. A szinkrón nyelvállapotról
azonban azt állapítja meg, hogy a névutó használata megheletősen korlá-
tozott: "utótagként csaknem kivétel nélkül olyan megszilárdult alakulatok-
ban található, amelyeknek alapszava névmás, s amelyek szófajukat tekintve
határozószók" (1981:84). Ekképpen akár határozőszó-képzőnek is felfoghat-

nánk, csakhogy akkor beletorkollik a dolog abba a másik problémába, hogy
vannak-e nyelvünkben határozőszó-képzők, avagy ragnak kell-e minősiteni

a szép-en, okos-an, nagy-on, jó-l, magyar-ul stb. toldalékait. Érthető, hogy
Zsilinszky inkább a másik megoldást választja, és a -képpen végződésű ha-
tározószókat névutós összetételeknek tekinti. Tartani lehet tőle, hogya kér-
désben még nincs kimondva az utolsó szó.

Magam korábban a képpen elemet az úton, módon, formán típusú kép-
ződményekkel állítottam párhuzamba, azt sugallván, hogy a korábbi közfel-
fogással ellentétben nem kötelező minden névutót birtokos szerkezetből szár-
maztatni (Sebestyén 1963:316). Rámutattam arra is, hogy hogy a -képpen-

hez hasonlóan beszűkült használatú, főleg melléknévi szófajú alapszókhoz
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járulózyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmódon névutó mellett teret nyert a módján változat, amely főnévi
alapszóval áll, és magán hordja a birtokviszony kitevőjét is. Mai nyelvünk-
ben tipikus a hasonló névutó-párhuzam: alapján: alapon, árán: áron, al-
kalmával: alkalommal, céljából: célból, címén : címen, terén: téren, útján
: úton stb.

E párhuzam alapján a képpen morfológiai szerkezetét alapszó + mo-
dalisgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- n kapcsolatának kell tekinteni. Megmagyarázandó viszont a hosszú
-pp-o Megemlíthetnők, hogy ez a képpen már Geleji Katona Istvánnak sem
tetszett: ő egészében kiirtotta volna az ilyeneket: tulajdon-képpenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= tu-
lajdonul, hasonló-képpen = hasonlóul, sziikségesképpen = szükségesen stb.
(Gelei 1645:315-6). Vagy hogy Tótfalusi Kis Miklós hibáztatja a miképpen,
azonképpen hosszú -pp-jét, mert ezekben a kép és egy -en partikula van, te-
hát "Sic debent scribi: e' képen, azonképen, sokképen, hányképen, kétképen,
kiváltképen etc." (Kis 1695:631-2). Ez azonban lehet grammatikusi okosko-
dás is, amitől függetlenül élt a korai hangzóközi nyúlás. ,

Benkő szerint a képpen névutóval kapcsolatban "nem lehet teljesen
elmellőzni a -ben szerepét sem" (284). Így egy feltett kép-ben névutó jól
párhuzamosítható lenne a GyS. kuner kepeben; figeu kepeben szerkezeteivel

(Benkő ezeket nem sorolja a névutók közé). E csábító lehetőségről magam
így nyilatkoztam: "Ha a képpen rag valóban a képben szóalakból szárma-
zik (vö. Simonyi, MHat. I, 412), a képében ennek birtokos szerkezetben
szereplő megfelelőjének tekinthető. Benne ugyanaz a szemléletmód látszik,
mint a fejében, számában, nevében, formájában stb. alakokban" (Sebestyén

1965:177). Ma azt mondhatnánk: a helyettesítési viszony szinonímái lehet-
nének. Tartok azonban tőle, hogy ez a párhuzam túlságosan korai lenne még
ebben a korban. Az is kérdéses, hogy a képben kétségtelen kébben ejtésmódja
miért nem jelentkezik emlékeinkben, hiszen a hangzás szerinti formák már
ezekben a szövegekben is gyakoriak. Így az esetleg még ide vonható régi
'Stellvertreter' jelentésű Biro kepe (proconsul ), Kiraly kepe (prorex) stb.
(Károly 1984) legfeljebb a GyS. képében alakjainak a névutózás felé való
elmozdulását valószínűsitheti.

A négy Árpád-kori szövegemlék névutóból alakult testes liatározórag-

jainak száma mennyiségi sorrendben a következő: 1. -val/-vel (19),2. -ban/-
ben (15), 3. -túl/-tili (13), 4. -nak/-nek (részesh. 8), 5. -hoz/-hez/-höz (5),
6. -ért (2), 7. -ról/-röl (1), 8. -ra /cre (1), összesen tehát 64 előfordulás
(Korompay 1988:57, 60). A névutók hozzávetőleges száma - a vélemény-
különbségek itt nem tagla.lható figyelembevételével: 1. belé (7), 2. belől (5),
3. miá (5),4. előtt (2),5. felől (1),6. képpc i, ll), 7. ldfagva (1),8. -vel össze
(1), összesen 23 előfordulás. Magam hajlamos lennék még ide számítani a
HBK. küzekön (? kőzőn , közé), a Benkőtöl is elfogadhatónak lát szó (-m)

jutva elemet, illetőleg névutókezdeményként a GyS. két képében szóalakját.
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Ugyanakkor felvenném azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-vel egyembelű ragvonzó névutót, eggyel csökkentve
a belé adatszámát. Ez a lista még így is csak a feltehetö névutókészletnek és
-rendszernek csak a fő kontúrjait rajzolta fel. Dominál a jelöletlen birtokos
szerkezetből kivált névutók típusa, különösen ha meggondoljuk, hogy ezt
testesítik meg a névutóból alakult testes ragok is. Megjelenik a határozós
szerkezetben értelmező határozószóból fejlődő ragvonzó névutók típusa (től
fogva, -vel össze, -vel egyembelű. Csak felsejlik a jelölt birtokos és jelölet-
len főnévi jelzős szerkezetekben párhuzamosan keletkező képen (képben) :
képében típus, de biztosra nem vehető. Bizonyára a kis adatszám az oka,
hogy nincsen kellőképpen jelen az ősi alatt, a lá , alól típus vagy hogy egy
példa sincs a JÓkK.-ben már tömeges után-ra, amely a következő korszak fő
típusaba tartozik majd. Ez is azt igazolja, hogya névutózás rendszerének
vizsgálatához tömeges adattár szükséges.
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ÉLŐ NYELVI
SZÓTAG-MORFONOLÓGIAI JELENSÉGEK

NYELVTÖRTÉNETI ÖSSZEFÜGGÉSEIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SZABÓ GÉZA

Örvendetes, hogy a szótag problematikája a nyelvtörténeti kutatások-
ban - az utóbbi idöben különösen - egyre meghatározöbb szerepet játszik,
és ebben Benkő Lorándnak úttörő érdemei vannak (vö. ÁrpSzöv. 63 kk, uitt
további irodalom is). Empirikus tapasztalataim alapján úgy vélem, hogya
szótag szervező elvét élö nyelvi kutatásainkban messzemenően figyelembe
kell vennünk. A szótag nyelvünkben ugyanis nem csupán hangtani-ritmikai
egység, hanem annál sokkal több, ezért dialektológiánkban a morfonológiá-
nak is számolnia kell vele. A kérdés taglalásaba a hellyel való takarékosság
miatt nem mehetek bele. Itt csupán arra teszek kísérletet, hogy mai nyelv-
járásaink szótag-morfonológiai jelenségei alapján a magyar magánhangzók
rövid:hosszú szembenállásának kialakulásahoz gondolatokat, észrevételeket
fogalmazzak meg. Ezzel kívánom hangsúlyozni, hogy az élő nyelvi szótag-
morfonológia a nyelvtörténeti kutatásoknak is nélkülözhetetlenül fontos for-
rása.

Ismeretes, hogy nyelvünk írott emlékei hosszú ideig nem jelölik vagy
meglehetősen következetlenül jelölik a magánhangzók időtartamát. En-
nélfogva a nyelvtörténeti kutatások a magánhangzó-fonémák rövid:hosszú
szembenállását tekintve számos kérdésben nem kaphatnak egyértelmű vá-
laszt (vö. Barczi: MNyT. 163). Az élő nyelv nyilvánvalóan nélkülözhetet-
lenül fontos támaszt jelent a hangtörténeti kutatásokban (vö. Benkő: Nyj-
tört. 44. kk). Tanulmányomban a területi nyelvváltozatok idevágó vallomá-
sait kívánom hasznosítani. Nyelvjárásaink magánhangzóinak kvantitásprob-
lémáit elemezve kivánokí történeti tanulságokat leszűrni.

Az ősmagyar kori tővégi vokálisok lekopásávaljeltűnésével kapcsolatba
hozható "pótlónyúlás" kőrűl - úgy vélem - még mindig sok a tisztázat-
lanság, Mai nyelvjárásainkból sok olyan szót lehet felmutatni, amelyben
a ,;pótnyúlás" máig nem ment végbe (vö. Imre: MMNyjR. 211, 218, 224
stb.). - A Dunántúl nagy részén - és több más kisebb-nagyobb régióban
foltszerűen - az irodalmi nyelvi felső nyelvállású hosszúgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú /iJ /í magánhang-
zó-fonéma helyett a rövidzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAu/ű/i használatos, például buza, tud, kut, ut; fűz,
s z ű z ; tűzi tiz, viz stb. - A nyugati, északi, keleti típusú nyelvjárásokból
bőven lehetne idézni adatokat arra, hogy az eredeti rövid e, e magánhangzó
nem nyúlt meg.CBA
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Az újabb hangtörténeti kutatások eredményeiböl arra lehet kővetkez-
tetni, hogy a korai ősmagyarban rövid:hosszú magánhangzó-fonéma oppo-
zíció nem volt (vö. Benkő: Árp.Szöv. 116). Ám a hosszú magánhangzó-fo-
némák keletkezésévei kapcsolatos nézetek, elképzelések több olyan kérdést
nyitva hagynak, amelyek egyáltalán nem lényegtelenek a magyar nyelv ma-
gánhangzói kvantitásának kutatása szempontjáról. Így például az ősmagyar
végén, az ómagyar elején lezajlott tővégi vokális eltünése miért nem okozott
egységesen "pótlónyúlást" tő belsejében, illetöleg utolsó szótagban? Hogyan
magyarázható, hogy a magyar nyelvterület jelentős részein, különösen a pe-
remnyelvjárásokban a "pótlónyúlás" ellenére sincs hosszú megfelelője az iro-
dalmi nyelvigfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú /ű /í fonémáknak?

A magyar nyelvterület középső és keleti részén, tehát meglehetősen
nagy területen ma is elevenen él a népnyelvben, sőt a regionális köznyelv
területi formáelóiban is az a jelenség, hogy szótagzáró helyzetben az 1 , r,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

j a megelőző rövid magánhangzót megnyújtja (vö. Imre: i. m. 297). Az
így megnyúlt magánhangzó időtartama hosszú vagy félhosszú lesz - be-
szédtempótól, hangsúlyviszonyoktói függően. A szótagzáró 1 , r , j hatására
keletkezett hosszú (=megnyúlt) magánhangzók realizációja területileg mu-
tathat különbséget. Így például a tiszai, illetőleg a székely nyelvjárásokban
a szótagzáró 1 , r, j hatására keletkezett alsó és középső nyelvállású hosszú
magánhangzó fonetikailag rendszerint nem esett egybe az alsó és kőzépső
nyelvállású hosszú magánhangzó-fonémákkal. A "megnyúlt" magánhangzók
általában széles ejtésüek, azaz a nyelv állása - függőleges irányban történő
mozgását tekintve - nem változik, példáulzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa :a (ablak, de: alma, ajtó, ma-

gyar stb.); e:e (eke, de: belső, erdő, lejtő stb.); e:e (emberek, de: ember,

kender, vermel stb.}; o:ö (olasz, de: ölvas, örgona stb.): ö:o (köröm, de
kormös, oldös, bömbol stb.). Ugyanakkor a rövid:hoszzú magánhangzó-fo-
némák képzése során a nyelv vízszintes mozgását tekintve változtatja helyét,
helyzetét, s ennélfogva a hosszú magánhangzók zártabb képzésüek: e.é; éié;

o :Ó j ö:ő. A hosszú magánhangzó-fonéma képzésekor a nyelv vízszintes irány-
ban - jól érzékelhetően - megemelkedik. Az a:á fonémapár esetében az
illabiális hosszú á képzésekor a nyelv kb. egy fokkal lejjebb van, mint a
labiális rövid a képzésekor. - A későbbiekben világossá válik, miért fon-
tos hangsúlyozni, hogya szótagzáró 1, r, j által megnyúlt magánhanzók
hangszíne különbözik a hosszú magánhangzó-fonémákétól. Itt jegyzem meg,
hogya szótagzáró l, r , j megnyújtotta ii/ű/{ már csak grafikai különbséget
mutat az ú /ű /í hosszú magánhangzó-fonémák-kal szemben.

Kiilőnbőző gyakorisággal szinte az egész nyelvterületen megtalálható a
szótagzáró l hang kiesése, ha az l-t t, d, n, cs, gy követi. Ez a jelenség a
kevésbé igényes köznyelvi változatba is behatol. Az 1 kiesése esetén a rö-
vid magánhangzó-fonéma helyett általában hosszú párja jelenik meg: bótHGFEDCBA
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«bolt), vót «volt), főd «föld), kúcs, «kulcs), kűd «küld) stb. - Ám a
nyelvterület jelentős részén, különösen nagy gyakorisággal a nyugati típusú
nyelvjárásokban a szótagzárógfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 kiesik abban az esetben is, ha utána t, d , n,
cs, gy mássalhangzó nem áll. Az 1 hang kiesésévei együtt a megelőző rövid
magánhangzó megnyúlik, és így a rövid magánhangzó-fonéma hosszú párja
jelenik meg általában: óvas «olvas), főső «fölső), űtem «ültem) stb. A
nyelvterület több régiójában, különösen nagy gyakorisággal Dunántúlon a
szótagzáró helyzetben lévő 1 elötti a, e hang hosszú a, e minőségben rea-
lizálódik: beső «belső), nyevi «nyelve), hagat «hallgat), tapa «talpa)

stb. A hellyel való takarékosság miatt nem térhetek ki a szóban forgó a, e
polifonémikus hang részletesebb taglalására.

Ugyanakkor megemlítem, hogya szótagzáró 1 , r,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj hatására az a, e
rövid magánhangzóból ugyancsak a, é Iesz. Ám nem lehet figyelmen kívül
hagynunk, hogy Nyugat-Dunántúl bizonyos régióiban az ún. polifonérni-
kus értékü a, e hang ó, é hosszú magánhangzó-fonémában ölt testet: ósó

«alsó), tóp «talp), hógat «hallgat), béső «belső), nyévi «nyelve) stb.
Ebben a megközelítésben tehát a dunántúliInyugati ) típusú nyelvjá-

rásokban a "polifonémikus értékü" a, e joggal megemlíthető a hosszú ma-
gánhangzó-fonémákhoz társítva is, de a rövid magánhangzó-fonémákhoz is
erős szálak füzik. Nem vitatható, hogy hangcsoport értékü magánhangzóje-
lenséggel van dolgunk. Az al/el + mássalhangzó, illetőleg az al/el szóvégi
helyzetben a nyugati nyelvjárásokban a, e-:», é, illetőleg a, e magánhang-
zóban realizálódik. Nem lehet véletlen, hogy az al/el> a, e realizációja
abban a nyelvjárási régióban valósul meg, ahol az ul/ül/il + mássalhangzó
esetében vagy szóvégi helyzetben u/ü/i lesz.

A szótagzáró 1 , r, j nyújtó hatását, valamint a szótagzáró 1 kiesésévei
létrejövő magánhangzónyúlást történeti gyökerei ben nem tartom egymástól
független hangtani jelenségnek. Azt sem tartom kizártnak, hogy ómagyar
vagy talán ősmagyar hangtani jelenség "származékával" van dolgunk. A
szótagzáró 1 , r, j "nyújtó hatása", illetőleg a szótagzáró I kiesése mintegy
"vokalizáción keresztül" tulajdonképpen még eddig kellőképpen nem kuta-
tott szótagmorfonológiaí jelenség, amelynek fókuszában a szótagalkotó (rö-
vid) magánhangzó-fonéma kvantitásbeli dinamizmusa áll. Úgy látszik, hogy
főképpen az alsó nyelvállású rövid magánhangzó-fonémák (a , e) tekinthe-
tők olyan megőrződőtt dinamikus szótagmagnak, amely "kombinatórikus"
hosszú realizációként ma is keresi helyét a hosszú magánhangzó-fonémák
rendszerében: a, e > ó, é, például: asó «alsó), beső «belső), > ósó,
béső stb. Ebből következik, hogya szótagzáró 1, r, j előtt jelentkező rövid
~ félhosszújhosszú időtartamváltakozás, valamint az 1 kivetésévei előál-
lott magánhangzónyúlás sajátos morfonológiai jelenség, amely talán kulcsa
lehet számtalan paradigmatikus időtartam váltakozásának is. Ám azt semHGFEDCBA
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zárhatjuk ki, hogy a dinamikus szótagmagként szereplő rövid magánhang-
zó-fonémák vagy legalábbis egy részük fontos szerepet játszottak a rövid:
hosszú magánhangzó oppozíciók kialakításában.

A szótagzáró 1 kivetésévei kapcsolatos "pótlónyúlás" és a szótagzárógfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 , r,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj nyújtó hatása a területi nyelvváltozatokban genetikailag azért tű-

nik összetartozónak, mert a rövid magánhangzó dinamikus időtartamcse-
réjejváltogatása mindkét esetben lényegében a szótag fonémaszerkezetének
függvényében áll. Ha bizonyos, szonorikus mássalhangzó szótagzáróként kő-
veti a rövid magánhangzót mint szótagmagot, akkor a rövid magánhangzó
időtartama megnyúlik. A szótagzáró 1 kivetésévellétrejött "polifonemikus
értékü"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAii, e esetében, éppen szótag-hangszerkezetváltás következtében az
időtartam rögzült: al-só '> a-só, bel-ső > be-ső stb. A szótagzáró 1, r, j
viszont úgy fejti ki nyújtó hatását, hogy a zárt szótag megmarad, ezért itt
az eredetileg rövid magánhangzó időtartamrealizációja szükségszerüen nem
lesz minden esetben hosszú, lehet félhosszú is, mert a beszédtempó, értelmi
hangsúlyamagánhangzóhosszúságot befolyásolhatja. Árn hadd említ sem
meg, hogy több olyan nyelvi régióról tudunk a keleti típusú nyelvjárások-
ból, ahol a megnyújtott é, Ö , o hangok é , ó, ő fonémákban, illetőleg uó, ü ő ,

ee megoldású diftongusokban jelennek meg.
Megjegyzendő, hogy a szóban forgó területi változatokban a morfemi-

kusan kötött ó/ő/é hosszú fonémák realizációja általában záródó difton-
gusos: óu, ő ü , é i. - Egyébként tisztázatlan morfonológiai kérdés, hogy az
említett keleti típusú területi változatokban a szótagzáró 1, r, j hatására
megnyúlt a még diftongusos realizációban (o a ) sem képes az ó fonéma irá-
nyába hatolni, holott az e párjának ez megadatik: vedér « veder), féső

«felső) stb. (vö. Horger: MNyj. 48).XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 8 4
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SZABÓ JÓZSEF

Anyelvtudománynak különbözö szakterületekre való szétaprózódása,
főlparcellázása nem csupán az utóbbi egy-két évtizedben következett be, a
jóval korábban elkezdődött elkülönülés jegyei mégis az 1960-as évektől raj-
zolódtak ki egyre markánsabban. Ez a folyamat azt is magával hozta, hogy
a nagyobb számú specialista mellett természetesen mind inkább megcsap-
pant azon szakemberek száma, akik a nyelvészet több, egymástól viszonylag
távoli két ágát még jól át tudják fogni, sőt elmélyülten kutatják is.

A magyar nyelvtudomány története is azt mutatja, hogy a múlt század
végén és századunk első felében még jó néhány olyan nyelvtudós tevékeny-
kedett, aki kutatásaiban több szakterületet is eredményesen művelt. Napja-
inkban főképpen az idősebb nyelvésznemzedék (nagyjából a századunk első
negyedében születettek) körében találunk sokoldalú szakembereket, a jelen-
legi középkorúak és a fiatalabb korosztály soraiban legföljebb elvétve. Benkő
Loránd, aki 1991-ben tölti be 70. életévét, ahhoz a nyelvészgenerációhoz
tartozik, amelynek több tagját a sokoldalúság, a nyelvtudomány legkülön-
bözőbb szakterületeinek alapos ismerete és nagy átfogóképesség jellemez.
Kétségtelen, hogy Benkő munkásságában - amint azt könyveinek sora és
számtalan szakcikke bizonyítja - pályakezdésétől napjainkig a nyelvtörté-
neti kérdések vizsgálata kap legnagyobb súlyt, de például a leíró nyelvészet-
ben, a névtudományban és nem utolsósorban a nyelvjáráskutatásban elért
eredményei méltán tartanak számot ezen diszciplínák művelőinek érdeklő-
désére is. Hogy Benkő milyen jelentőser alkotott a dialektológiában, azt jól
jellemzi az a tény, hogy ebben a korlátozott terjedelmű írásban a nyelvjá-
ráskutatásban kifejtett tevékenységének csupán vázlatos áttekintésére van
módom.

Benkő Loránd - az utóbbi évtizedekben egyre inkább fogyatkozó szám-
ban tevékenykedő - azon nyelvészekhez sorolható, akik a nyelvjárások gaz-
dag anyagát nemcsak a dialektológusok számára tartják fontosnak és érde-
kesnek, hanem a más nyelvészeti stúdiumok szakembereinek is. Ez a szemlé-
letmód már pályafutása kezdetén kialakult, hiszen a terepmunka, a helyszíni
anyaggyűjtés értékeit hamar megismerhette. Igaz ugyan - mint Szathmári
István írja -, hogy "első közleményei - minden bizonnyal Szabó T. Attila
hatására is - a helynév , mai terminológiával aHGFEDCBAf ö l d r a j z i n é v - k u t a t á s téma-
körébőlláttak napvilágot 1944-ben az Erdélyi Múzeumban. Az első önállóan
megjelent műve szintén ennek a diszciplínának a területéről való: A Nyá-
rádmente földrajzi nevei". (Tanulmányok a magyar nyelv múltjáról és jele-
néről, Szerk. Hajdú Mihály és Kiss Jenő. Bp., 1981. 7-8.) A terepen végzett
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fóldrajzinév-gyűjtés egyúttal a népnyelvi sajátságok megismerését is jelenti.
Valószínüleg ez is hozzájárult ahhoz, hogy Benkő érdeklődése hamarosan
kiterjedt a nyelvjárásokra. s már 1951-ben közzétette a "Magyar nyelvjárási
bibliográfia" című, napjainkban is haszonnal forgatott összeállítását. Egész
pályajára kisugárzó hatású az a körülmény, hogy munkatársa lett a magyar
nyelvtudomány egyik legnagyobb és legeredményesebb vállalkozásának, A
Magyar Nyelvjárások Atlasza (a továbbiakban MNyA.) munkálatainak.

Benkő akkor kapcsolódott be a MNyA. gyűjtőmunkájába, amikor
1949 márciusában a Kelet-európai Tudományos Intézet egyik osztályaként
megalakult a Nyelvtudományi Munkaközösség, amelynek ő is munkatársa
lett. Ez a közösség ugyanis aktívan részt vállalt anagyatlasz munkaprogram-
jának kidolgozásában ésvégrehajtásában (1. részletesebben Barczi Géza: A
magyar nyelvatlaszkutatás története. In: A magyar nyelvjárások atlaszának
elméleti-módszertani kérdései. Szerk. Deme László és Imre Samu. Bp., 1975.
26-27; a továbbiakban így rövidítem: MNyAElm.). Benkő tevékeny részt-
vevője volt a hamarosan beindult próbagyűjtéseknek és próbaszerű ellen-
őrzéseknek is (vö. MNyAElm. 28-41), s '1951-től több magyarországi ku-
tatóponton végzett anyaggyűjtést. Kiemelkedőnek tartom azt a nem kevés
fáradsággal járó előkészítő munkát és helyszíni gyűjtést, amelyet Lőrineze
Lajossal együtt tizenkét jugoszláviai és huszonkét romániai telepólésen vég-
zett mindkét gyűjtőfüzet kikérdezésévei, s nem rajtuk múlott, hogy Romá-
niában a tervezett 58 kutatópont helyett jóval kevesebb helységben tudták
a vállalt feladatot teljesíteni (1. részletesebben: MNyAElm. 43-46). A nagy-
atlasz gyűjtése idején fontos nyelvjárási tárgyú cikkek, tanulmányok láttak
napvilágot Benkő tollából (pl. A bukovinai székelyek nyelvéről. Nyr. 75:
273-277; A hangsúly hangmódosító hatása a keleti magyar nyelvjárások-
ban. NytudÉrt. 17. sz. 53-85; stb.), semellett pályakezdésétől napjainkig
számtalan nyelvjárási tárgyú szakdolgozat is készült irányításával.

Ugyancsak a nyelvatlasz-rnunkálatok közben készítette el Benkő a "Ma-

gyar nyelvjárástörténet" cimű munkáját (Tankünyvkiadó, Bp., 1957), amely

megítélésem szerint az utóbbi évtizedek legjobb tankönyvei közé sorolható.

Ennek a kiadványnak az értékeit, hasznosságát például Deme László is-_

mertetése (Magyar Nyelvjárások 5: 182-189) és Grétsy László recenziója

(Nyr. 82: 381-386) egyaránt hangsúlyozta. Mindkét ismertetés kiemeli, hogy

ez a könyv milyen szerenesés ötvözete a korábbi vizsgálódásoknak és Benkő
saját kutatási eredményeinek. Abban, hogya "Magyar nyelvjárástörénet"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

című kiadvány sok haszonnal forgatott tankönyv és egyúttal a kutatásban

is jól fölhasználható tudományos kézikönyv lett, egyrészt Benkő alapos dia-

lektológiai fölkészültsége játszik szerepet, másrészt minden bizonnyal az a
körülmény is, hogyanagyatlasz munkatársaként gazdag, helyszínen gyűjtött

nyelvjárási anyag birtokába juthatott.HGFEDCBA
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A kűlőnbőző folyóiratokat, évkönyveket áttekintve azt állapíthatjuk
meg, hogy az 1950-es évek közepén új tematika jelentkezik Benkö munkássá-
gában, mégpedig a nyelvjárásszigetek vizsgálatának olyan problematikája,
amely a nyelvészeti érdekű elemzést a település- és népiségtörténeti szem-
pontokkal igyekszik összekapcsolni, összefüggésbe hozni. Láthatóan, érez-
hetöen nagy kedvvel foglalkozott ezzel, a magyar dialektológiában előtte
eléggé elhanyagolt témakörrel, hiszen viszonylag rövid idő alatt több cik-
ket, tanulmányt szentelt a nyelvjárásszigetek elméleti-módszertani kérdései
vizsgálatának. "A régi magyar nyelvjárások" cimű cikkében Benkő még el-
sősorban a nyelvjárásszigetek keletkezését taglalja (Nyr. 80: 244-251; kűlő-
nösen: 248-250), a "Magyar nyelvjárástörténet" c. munkájában viszont már
részletesen kifejti a nyelvjárásszigetek két típusának, az ún. belső és kűlső
nyelvjárásszigeteknek a fogalmat, és ezeket a csoportokat példákkal is illuszt-
rálja (31-2). Az 1960-as évek legelején pedig a nyelvjárásszigetek kutatása
tekintetében is igen fontos tanulmány látott napvilágot Benkő tollából" Új
módszerbeli lehetőségek a magyar nyelvjárástörténeti vizsgálatokban" cím-
mel (MNy. 57: 401-413), amelyben a nyelvjárástörténet, az összehasonlító
nyelvjárástan és ezen belül a nyelvjárásszigetek problematikája vonatko-
zásában egyaránt hasznos útmutatást nyújt. A nyelvjárásszigetek vizsgála-
tában jól hasznosítható elméleti-módszertani jellegű megállapításain kívül
konkrét nyelvi elemzést is végzett, ugyanis a csehszlovákiai Nagyhind és a
jugoszláviai Kupuszina tájszólásának genetikus összefüggését is kimutatta.
- "A nyelvföldrajz történeti tanulságai"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcímű akadémiai székfoglalójában
(vő.T.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO K . 24: 29-48), amelyben több fontos elvi-módszertani kérdést is tár-
gyalt, térképeken szemléltetett nyelvi adatokon mutatta be, hogya nyelv-
földrajz tényeiből milyen sokat meríthet a település- és népiségtörténet. Nem
kevésbé jelentős Benkőnek a "Nyelvjáráskutatás és településtörténet" című

tanulmánya (Nyr. 91: 455-464), amelyben azt fejtegeti és nagyszámú példán
be is mutatja, hogy az MNyA. hatalmas nyelvi-nyelvjárási anyaga milyen
településtörténeti tanulságok levonására ad lehetőséget.

Benkő Loránd nemcsak a legkülönbözőbb tematikájú nyelvészeti kong-
resszusokon vállalkozott vitaindító, összesítő jellegű előadások tartására, ha-
nem nyelvjárástani tanácskozásokon is. Az 1981. március 25-e és 27-e kő-
zött Szombathelyen rendezett 1. dialektológiai szimpozionon "A nyelvjárási
monográfiák" címmel tartott előadást, amelyben részletesen tárgyalta a mo-
nográfiák fogalmat, típusait, általános elvi-módszertani kérdéseit és a nyelv-
járáskutatás e téren adódó feladatait (vö. VEAB Értesítő 1982. II. Veszp-
rém, 1982. 9-27), de az 1987-ben lebonyolítottHGFEDCBAI I . dialektológiai szimpozion
bevezető előadásának a megtartása is az ő nevéhez fűződik. Mindebből jól
látható, hogy Benkőnek a nyelvjárástan iránti érdeklődése sohasem szűnt
meg, még akkor sem lanyhult, amikor kutatásai a magyar nyelvtudomány
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más teriileteire irányultak elsősorban. Öt - miként a MNyA. jeles kutató-
gárdájának tőbbi tagját is - olyan szemléletmód jellemzi, amely a magyar
dialektológia ügyét és eredményeit nem periférikus jelenségek, nem rangon
aluli kutatásnak értékeli, hanem fontos tudományos feladatnak.

Utánpótlásgondokkal küszködő dialektológiánk jövőjét tekintve ugyanis
korántsem közömbös, hogy miként vélekednek az előttünk járó nyelvésznem-
zedék neves képviselői a nyelvjáráskutatásnak a nyelvtudományon belül el-
foglalt helyéről és szerepéről.

Tudom, hogy ezzel a rövid áttekintéssei Benkő Loránd nyelvjáráskuta-
tói tevékenységéről csak elnagyolt képet vázolhattam fől, de azt talán sike-
rült érzékeltetnem, hogy e nagyívű pályának nem csupán alkalmi színfoltja
a magyar nyelvjárásokkal való foglalkozás, hanem olyan markáns vonása,
amely egész kutatói tevékenységét meghatározza, az egész életutat végigkí-
séri.

Deme László több mint harminc évvel ezelőtt Benkő" Magyar nyelvjá-
rástörténet"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcímű munkájáról készült ismertetésében például a következőket
írta: "S még kevésbé kell bemutatnom a szerzöt, Benkő Lorándot. Aki az
utóbbi évtizedben akár csak elment a nyelvtudomány mellett, annak föl-
tétlenül ismernie kell őt, mégpedig úgy, mint akinek sokoldalú, elmélyedő,
módszeres és ötletes munkássága nemcsak terméke, hanem jórészben terem-
tője is a különféle magyar nyelvészeti stúdiumok módszertani és anyagbeli
megújhodásának, mostanában előre tett lépéseinek." (MNyj. 5: 182.) Deme
László ezen megállapításainak igazát, melyhez egy emberöltővel ezelőtt sem
férhetett kétség, az azóta eltelt idő fényesen igazolta: újabb munkái nemcsak
saját kutatói tevékenységének betetőződését, szintézisét jelentik, hanem gaz-
dag problematikájuk, meggyőző és esetenként vitatható eredményeik követ-
keztében is előrevivő, kisugárzó hatással vannak anyelvtudomány és más
tudományszakok művelésére egyaránt.
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Benkő Loránd professzor többször és több helyen is megemlékezik ar-
ról, hogy nyelvjáráskutatásunk iránti érdeklődését 1940 és 1944 között a
kolozsvári Ferencz József Tudományegyetem magyar nyelvészeti tanszéké-
nek Szabó T. Attila irányította lejegyzési gyakorlatai keltették fől benne.
Így, közvetve első komoly magyar diakrón nyelvi rétegzéseinket leíró szak-
könyvünk, a Magyar nyelvjárástörténet (Budapest 1957) keletkezéstörténete
végső soron a háború alatti kolozsvári négy magyar esztendőre nyúlik vissza.
Bizonyosan azonban még messzebbre is, hiszen a magyar nyelvjárástannak
Erdélyben másfél évszázadnyi hagyománya van.

t. Elözmények. Kriza János Vadrózsák című székely népköltési gyűjte-
ménye, Kolozsvár 1863. Külön is ki kell emelni e munka VI. részét, tájszó-
tárát (1. Szabó T. Attila, Kriza János és a Vadrózsák nyelvjáráskutatásunk-
ban, in: KrizaJános. Antal Árpád, Faragó József és Szabó T. Attila három
tanulmánya. Kolozsvár 1971:177-232).

A nagy Magyar tájszótár 1-11. (Budapest 1893-1901) annak a Szinnyei
József professzornak (1857-1943) szerkesztésében jelent meg, aki az 1872-
ben alapított kolozsvári magyar egyetemen tanított (vö. A kolozsvári ma-
gyar egyetem 1945-ben, Szerk. Barabás Béla és Joó Rudolf. Magyarságku-
tató Budapest 1990).

2. Folytatás. 1920-ig nagylélegzetű tudományos terveket sikerült rész-
ben megvalósítaniok, részben beindítaniok nyelvjáráskutatóinknak (1. idé-
zett Magyar tájszótár és Horger Antalnak a Magyar Nyelv c. folyói-
rat 1. számában közölt Írását a székely nyelvjárások fölosztásáról (Buda-
pest 1905:446-454).

A legkeletibb magyarságot, a moldvai csangó-magyarokat - századunk
elejéig - meglehetősen mostohagyermekként kezelték kutatóink. Az első és
mindmáig utolsó tüzetes csángó nyelvjárási szótárt finn kutató, Yrjö Wich-
mann állította össze. 1906j1907-ben járt a moldvai csángó-magyarok között.
Szabófalván gyűjtött, s értékes megfigyeléseket rögzített a többi moldvai
magyar és vegyeslakosságú falu nyelvhasználatáról és vallási megoszlásáról
is. Az 1907-es nagy moldvai parasztlázadást követőleg a Brassó melletti lu-
theránus magyarok között, Hétfalu falvaiban gyűjtött tovább (1.Yrjö Wi ch-
manns Wörterbuch des Ungarischen Moldauer Nordcsángó- und des Hétfa-
luer Csángódialektes nebst Grammatikalischen Aufzeichnungen und Texten
aus dem Nordcsángódialekt herausgegeben von Bálint Csűry und Artturi
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Kannisto Helsinki 1936). E kőnyv előszava igen értékes megfigyeléseket tar-
talmaz Moldva beolvadófélben lévő magyarságáról. A finn tudós levelezését
(mely a csángókra vonatkozó anyagot is tartalmaz), unokája, Irene Wich-
mann a Finnugor Társaság megbízásából dolgozza fel.

1990-ben valószínüleg kb. 150 000 moldvai csángóval számolhatunk,
akik magukat jórészt katoliknak nevezik (így!), azaz görögkeleti román ere-
detű környezetükkel szemben ők eredetileg katolikus magyarok. 70-80 000
moldvai csángó még meglehetősen jól beszél magyarul, csupán igen régiesen
(1.Szabó T. Attila, Kik és hol élnek a csángók? In: Nyelv és múlt. Válogatott
tanulmányok, cikkek Ill. Bukarest/Kolozsvár 1972:122-131 és Domokos Pál
Péter, A moldvai magyarság. Csíkszereda 1931. valamint Benda Kálmán
(szerk.), Moldvai csángó-magyar okmánytár. 1-2 köt. Budapest 1989. vő.

még Hungarologie und Finnougristik in Siebenbürgen. In: Ural-Altaische
Jahrbücher. Wiesbaden 1973/45:244-248 és Balla György Szabó T. Attila
vázlata alapján készített részletes térkép évei In: Új Erdélyi Múzeum. 1. évf.
1-2 füz. Budapest 1990:232).

3. Veszélyben. A moldvai csángók beolvasztása igen előrehaladott: a
román köznyelvvé vált számukra, a magyar visszaszorult a családba az úIÍ..
intimnyelv szintjére (a fogalomra ld. Sprache als Identitatsstiftender Fak-
tor in Rumánlen. In: Entstehung von Sprachen und Völkern. P. Sture Ure-
land kiadásában. Tübingen 1985:235-245 és K. Lengyel Zsolt, Hozzászólás
a csíksomlyói búcsú kérdéséhez In: Új Erdélyi Múzeum. 1. évfolyam 1-2. fü-
zet. Budapest 1990:76-79). Gyakran a nagyszűlők sem értik meg unokájuk
beszédét, hiszen a kisgyermekek nem anyanyelvű iskoláztatásuk folytán el-
távolodnak saját családjuktól. Hasonló jelenségeket elvét ve a felvidéki ma-
gyarságnál is megfigyelhetünk (1. A hűség nyelve. Pozsony 1987. és Annales
(Linguistica) XIX. Bp. 1988:290).

Csűry Bálint és Szabó T. Attila a második világháború előtt gyűjtöttek
és közöltek már nyelvjárási anyagot Moldvából. 1940-1944 kőzőtt kolozsvári
ill. debreceni kutatók nem folytathattak nyelvjárásgyűjtő tevékenységet a
moldvai csángók között. Csűry 1941-ben meghalt, Szabó T. Attila 1940-ben
átvette a kolozsvári magyar nyelvészeti tanszék irányítását. Tanítványaival,
Márton Gyulával és Gálffy Mózessel Kalotaszegen gyűjtött (1. alább).

4. Remény és kiábrándulás. 1945 márciusától - ill. hivatalosan az
1947-es párizsi békétől Észak-Erdélyt, s így Kolozsvárt is újból Romániához
csatolták. Az 1945-47 kőzőtti viszonylagosan demokratikus és többé-kevés-
bé kisebbségbarát parlamentáris monarchia éveiben megkezdődött azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAújabb
tervezgetés a moldvai csángó-magyarok hagyományőrző nyelvi kincsesházá-
nak fóltérképezésére. 1949 és 1962 között 92 moldvai magyar településen
Szabó T. Attila irányításával, megkezdődött a moldvai csángó nyelvjárásokCBA
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900 kérdést felölelő nyelvatlaszának gyűjtőmunkája. 300 fonetikai, morfoló-
giai és szintaktikai kérdést tartalmazott a kérdőív, s 12 mintaige teljes igera-
gozási rendszere is szerepelt a kérdések kőzőtt. Az 1962-ben már összegyűj-
tött és megrajzoltatott Moldvai Csángó Nyelvjárási Atlasznak egyetlen min-
den kutatópontot felölelő térképlapjajelenhetett meg. Csupán Márton Gyu-
lának sikerült a Kriterion Könyvkiadónál megjelentetnie A moldvai csángó
nyelvjárás román kölcsönszavaizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcímű (Bukarest/Nagyvárad 1972) munkájá-

ban egy részletes csángó településtérképet. Ekkorra azonban már a 92 tele-
pülést felölelő és 1962-ben már megrajzolt térképeket 40 településnyi pont-
hálózattal újra kellett rajzoltatni, s csupán így jelenhetett meg Romániában
is néhány térkép a moldvai csángó-magyarság nyelvéről (1. Gálffy Mózes: A
moldvai csángó nyelvjárás mássalhangzó-rendszere. In: NylrK 1964/8:157-
167 + 4 térkép. .

5. Csángó sors. Nyelvjárásban írt verset és prózát, s Petőfi nyelvének
bűvkörében élt a moldvai csángó-magyarok mindmáig egyetlen nemzetkö-
zileg is ismert műköltője: Lakatos Demeter (1911-1974). Nyelvi és helyesí-
rási szempontból különösen érdekes életművet hagyott hátra. Soha egyetlen
magyar osztályt nem végzett, s mégis mind Magyarországon, mind pedig
a nyugati magyarság körében és perem vidékein ken olvassák. Őt tekinthet-
jük a nyelvjárásban írott magyar vers első átütő sikerü képviselőjének pe-
remvidékeinkről (vö. Lakatos Demeter: Csángó strófák. Szerk. Hajdú Mi-
hály ELTE/BTK Budapest 1986. E kiadvány nagymértékben segítette a
további kutatásokat vö. Nyelvi útmutató Lakatos Demeter versei hez In: La-
katos Demeter, Csángó strófák. Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem
Bern 1988. és Viertes Internationales Symposion "Uralische Phonologie"
4.-8. September in Hamburg. Thesen zu den Vertragen und Referaten he-
rausgegeben von Wolfgang Veenker. Hamburg 1989:173-178).

Gazda József kovásznai kutató igen értékes szöveggyűjtésekkel mind-
három moldvai csángó nyelvjárást felölelő nyelvi anyagot rögzített hang-
szalagra. Hát én hogyne siratnám címen több száz lapnyi északi-, déli és

székelyes csángó szövegközlése, mind lexikológiai, mind pedig mondattani
és ritmikai vizsgálatokra nemenkénti és nemzedékenkénti főlbontásban is

igen alkalmas. Jó példa e gyűjtőnk munkája arra, hogyan lehet nyelvileg
értékes anyag egyben szociológiailag is hallatlanul izgalmas, új csapásokat
tőrő közlés. Könyvének fölépítése: Bevezető. 1. A csángók helyzete, helye,
lakterületük. 2. Századelő. gyermekkor. 3. Az első verekedés (első világhá-
ború). 4. A fényes csillagot legjobban szeretem. Élet a két világháború kő-
zött. Fiatalkor. 5. Délig feketében, délután fehérben. A második verekedés
(világháború). 6. Még a fák is meg vótak száradva. Felnőttkor a világégésHGFEDCBA

5 9 1



SZABÓ T. ÁDÁM

után 1945-1960 7. Eljött, mint a víz reánk. A régi életforma végső szétzú-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

zása 1961-1962 8. Ha neki édes vót, nekem édesebb vót. Öregkor, pusztuló
értékek, pusztuló nyelv 1963-19899. Születő reménység. A forradalom és az
azt kővető hónapok. 10. A lét küszöbén. Visszatekintés az életre. Halál. A
nevek előt ti számok a kéziratban a tájegységeket jelentik. 1. északi 2. déli
3. székely-csángó. A kétbetűs névjegy Gazda József szövegközlésében férfit
jelöl (EJ, KA), a hárombetűs asszonyt (CsBM), ha a harmadik betű X,
akkor leányt. E könyv kiadásra vár.

6. Be kell gyüjteni minden szót. A román nyelvföldrajzi kutatások Er-
délyben - elsősorban Sexil Puscariu, Sever Pop és Emil Petrovici - te-
vékenysége folytán - a két világháború kőzőtt igen magas színvonalat ér-
tek el és ez pozitívan hatott az ilyen jellegű magyar kutatásokra is, Így

a Kolozsvárott 1944-ben Márton Gyula, Gálffy Mózes és Szabó T. Attila
szerkesztésében megjelent a "Huszonöt lap Kolozsvár és vidéke népnyelvi
térképéből" (Erdélyi Tudományos Füzetek 181.sz.) című kiadványra is. A
kutatópontok kőzőtt a kolozsvári Hóstát és Kolozsmonostor is ott voltak.
Az utóbbi városrészből a háború alatti négy magyar esztendő idején is ro-
mán nyelvi adatok kerültek elő. Mindkét városrészt, amely egy-egy erdélyi
magyar ill. román falu hangulatát őrizte, buldózerrel törölték el a föld szí-
néről. A megsemmisülés sorsára jutott a zsidó vallású székely Bőződújfalu
is (vö. Kovács András: Vallomás a székely szombatosok perében. Kriterion
BukarestjKolozsvár 1981), mielőtt valaki tüzetesen foglalkozott volna nyelv-
járásával. Ceausescu vörös fasizmusa csupán folytatta barna elődjének szel-

lemében pusztítását, a falu fizikai megsemmisítését.
A második világháború után a magyar történeti nyelvjárástani kuta-

tásokkal Szabó T. Attila és munkatársai, e jelenkori anyag gyűjtésével és
földolgozásával pedig Márton Gyula, Gálffy Mózes és tanítványaik foglal-
koznak. 1955-ben indulnak meg Szabó T. Attila vezetésével a Román Tudo-
mányos Akadémia kolozsvári részlegén A romániai magyar nyelvjárások at-
laszának munkálatai (132 falusi és hét városi településen). A hatalmas anya-
got hallatlan munkabírással Muradin László jóformán egymaga gyűjti össze.
A gyűjtött anyag nagyságrendjét jól érzékelteti az a tény, hogy csupán 1962-
ig mintegy 280 000 nyelvtérkép-adat gyűlt össze, 1:5 arányban nyelvtani és
szófőldrajzi jelenségek (1. Szabó T. Attila, Nyelvtérképünk anyaggyüjtésé-

nek feleútján túl. Megjelent az Anyanyelvünk életéből c. Kriterion-kötetben.
BukarestjKolozsvár 1970:513-546). A végső eredményadatokban félmillió-
hoz közelít. 3379 kérdésre kapott 139 településen választ Muradin László.
A magyar irodalom vagy a magyar tudományos élet nagyjainak sziilőfalui,
Így Apáca, Zágon, Nagyszalonta, Érmindszent és Egri (Csűry Bálint faluja)
kutatópont.CBA
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7. Nyelvföldrajzi térképeink és szótáraink. A hetvenes évek közepére
A romániai magyar nyelvjárások atlasza munkatérképeken már készen volt,
az aranykornak nevezett diktatúra azonban csupán annyit engedett meg,
hogy a munkálatokról a kutatók beszámoljanak, egyetlen térképlap sem je-
lenhetett meg. Így aztán Szabó T. Attila és Muradin László megkezdte a
már térképeken meglévő anyagót szótárrá szerkeszteni. Közben félhivatalo-
san azzal indokolták meg e változtatást, hogy a nyelvatlaszök kora lejárt, s
különben is jóval modernebb földolgozási mód a nyelvföldrajzi szótár.

A Romániai Magyar Nyelvjárások Atlaszának munkálataival párhuza-
mosan hasonlóan fontos és alapos nyelvföldrajzi gyűjtő- és kutatómunka

folyt a Székelyföldön, elsősorban Csík, Udvarhely, Gyergyó és Háromszék
területén, valamint az aranyosszéki (korábban székely, de most a Székely-
földön kívüli) területeken. Az előbbi munkálatok Gálffy Mózes és Márton
Gyula nevéhez fűződnek, az utóbbit Muradin László egyedül végezte.

Több sikertelen romániai próbálkozás után (vö. Gálffy Mózes-Márton
Gyula, Mutatvány "Csík és Gyergyó tájnyelvi atlaszá"-ból NylrK. Kolozs-
vár 1957/1:63-74zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ 26 térképmelléklet ) a székelyföldi gyűjtés végülis Buda-
pesten jelent meg Kiss Jenő szakavatott szerkesztésében (1. Gálffy Mózes-
Márton Gyula, Székely nyelvföldrajzi szótár (Budapest 1987). E munka -
igen következetes szerkesztői elvei révén - legszínvonalasabb nyelvjárási
tájszótáraink közé tartozik (vö. Imre Samu, mércét állító Felsőőrl tájszótá-
rával, Budapest 1973. és Penavin Olga-Matijevics Lajos, Székely szójegyzé-
kével, Újvidék 1980.).

A hetvenes évek elejére már olyan fiatalabb kutatók is jelentkeztek,
akik a kolozsvári Bolyai Tudományegyetem magyar tanszékén komoly szak-
képesítést szereztek. 1971-ben jelentette meg Vőő István a Brassó melletti
Hétfalu Nyelvjárási Atlaszát. E sokszorosított, igen kis példányban kiadott
kötet a magyar, a román és a német nyelvterület metszéspontján 7 magyar
település 276 nyelvi jelenségének térképlapját tartalmazza, azaz 1932 nyelv-
járási adatunkat.

8. Román és német hatás. A nyelvjáráskutatások területét is érintő
interferenciakutatást Erdélyben a második világháború után meglehetősen
erőltették. Majd minden hivatalosan komolyan támogatott és meg is jelen-
tetett munka a román nyelvjárások magyarra gyakorolt hatása irányában

folyt (történeti vagy jelenkori anyagon végzett kutatások ilyen jellegű ered-
ményeit többször is közölték a kolozsvári magyar nyelvészek). A legalapo-
sabb, európai színvonalon álló könyve témakörben Márton Gyula, Péntek
János és VÖŐIstván: A magyar nyelvjárások román kőlcsőnszavai c. a Krite-
rion kőnyvkiadó gondozásában Bukarestben/Kolozsvárt 1977-ben megjelent
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munkája. A 469lapnyi kőtet 4243 címszót tartalmaz, komoly elméleti be-

vezetője, magyar-román helységnévjegyzéke és roman-magyar szómutatója
is van. A német hatással Binder Pál és Nagy Jenő foglalkozik.

A magyar-román nyelvi hatás főneveket érintő fölmérését Kis Emese
. kolozsvári romanistavégezte el (strukturalista alapon). Könyve: Incadrarea
substantivelor de origine maghiara in sistemul morfologic allimbii romane
(Bucuresti 1975) igen jó, s méltatlanul mellőzőtt elemzés (a románba be-
került magyar főnevek beilleszkedési módjai ról szól. Tudomásom szerint e
kötetről a Magyar Múzeumban jelent meg elöszőr magyar nyelven ismertetés

(MM Budapest 1991/1-4).
1979-ben jelent meg a bukaresti Kriterion Könyvkiadó szerkesztőinek

szakavatott gondozásában Zsemlyei János, A Kis-Szamos vidéki magyar táj-
szólás román kőlcsőnszavai c. munkája, mely Alsótök, Boncida, Bodonkút,
Csomafája, Fejérd, Fodorháza, Felsőtők, Gyalu, Györgyfalva, Kide, Kisbács,
Szamosköblös, Kérő, Kisiklód, Kendilóna, Kajántó, Kolozsvár, Kolozsvár-
Hóstát, Felsőlóna, Ördöngösfüzes, Kolozspata, Szék, Szászfenes, Szamos-
falva, Szamosújvár, Visa és Válaszút magyar lakosságának román jövevény-
szóanyagát vizsgálja meg a szókészlet, a jelentés, a hang- és alaktani vonat-
kozások kérdéskörében. Nem kerültek be olyan kutatópontok e területről,
ahol már csak szórványmagyarság található: Kiseskiillő, Kecsed, Girolt, Or-
mány. Zsemlyei János, Vőő István, Faragó József, Szász Lőrinc és Jagamas
János kitűnő szővegkőzléseit a magyarországi egyetemi nyelvjáráskutatók
kiképzésében is jól hasznosíthatjuk (1. Hajdú Mihály-KázmérMiklós: Ma-

gyar nyelvjárási olvasókönyv. Budapest 1974:262-287).

9. Szellemi önvédelem nyelvi múltunk ismerete révén. A történeti szó-
kincsbéli kölcsönhatások fólmérésére Kolozsvárott Szabó T. Attila és mun-
katársai vállalkoztak. Az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár 1-4. köteteinek
(Kriterion Könyvkiadó Bukarest/Kolozsvár 1975-1984) szerkesztésével pár-

huzamosan haladt az Erdélyi Magyar Nyelvjárások Feudalizmuskori Román
Kölcsönszavait földolgozó tervmunka. Ennek könyvalakban megjelenő ered-
ménye a Kriterion könyvkiadó gondozásában a kőzeljővőben várható (a gom-
bamódra megszaporodott napisajtó Erdélyben most igen sok nyomdai kapa-
citást leköt, így nem biztos, hogy még ezévben forgathatjuk e kiadványt). A
munkálatokban B. Gergely Piroska, Kósa Ferenc és Zsemlyei János vettek
részt, s Szabó T. Attila hatalmas, mintegy ötmillió magyar nyelvtörténeti
adatot felölelő szótára és hozzávetőlegesen 800 000 történeti helynév átfésü-
lése révén állították össze e kötetet. Mind a SzT-nak, mind pedig más nyelvé-
szeti jellegü kiadványoknak szakavatott szerkesztője Szilágyi N. Sándor, aki
nem csupán hallatlan munkabírásával, jó szakmai fölkészültségéveI szerzett
érdemeket, hanem emberileg is megállotta a legnehezebb időkben a helyét.
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(Szabó T. Attila halálakor a bukaresti Hét számára írt megemlékezését teljes
egészében cenzúrázták, akárcsak korábban más, hasonló szellemben fogant
Szabó T. Attila cikket, így az 1946-ban írt Anyanyelvünk címűt, melyet a
Magyar Múzeum c. folyóirat jelentet meg előszőr BudapestengfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 9 9 1 jl-4 ) .

11. Különbözö szakterületek együttmüködése. Természetbúvár és
nyelvjáráskutató közös munkája révén két könyv született (1. Szabó At-
tila-Péntek János, az Ezerjófű c. etnobotanikai útmutató Kolozsvár 1976
és az Szabó T.E. Attila-Péntek János, Ember és növényvilága. Kalotaszeg
növényzete és népi növényismerete (BukarestjKolozsvár 1985). Péntek Já-
nos, A kalotaszegi népi hímzés szókincse (BukarestjKolozsvár 1979) címen
jelentetett meg önálló munkát. Külőn ki kell itt emelnem a kolozsvári ma-
gyar tanszék második világháború után végzettjeinek komoly néprajzi ér-
tékű szakszókincsgyűjtését (ezek egy részét Budapesten, így Bura László
munkáitzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHajdú Mihály az ELTE Magyar Nyelvi Tanszékének kiadványso-
rozataiban közli).

12. Nyelvjárási rendszereink sajátosságai. Kalotaszeg nyelvjárási je-
lenségei szempontjából is igen jól földolgozott terület: a Kriterion kőnyv-
kiadó kolozsvári nyomdájából került ki Vámszer Márta elemzése: A ka-
lotaszegi nyelvjárás igeragozási rendszere (Bukarest 1972:199), Lakó Ele-
mér, A kalotaszegi nyelvjárás magánhangzó rendszere (Bukarest 1974:151)
és B. Gergely Piroska, A kalotaszegi magyar ragadványnevek rendszere
(Bukarest 1977:162). Európai szinvonalon áll Márton Gyula, Igetövek, igei
jelek és személyragok a moldvai csángó nyelvjárásban (KolozsvárjBuka-
rest 1974:286) c. példaadó munkája, Teiszler Pál, a nemrég elhunyt kiváló
nyelvjáráskutató, A Nagykároly környéki magyar nyelvjárás magánhangzó-
rendszere (BukarestjKolozsvár 1973), VÖŐIstván pedig A bánsági magyar
nyelvjárások magánhangzórendszere (BukarestjKolozsvár 1975) címen kő-
zölnek értékes, német-magyar-román interferenciakutatásokban jól haszno-
sítható nyelvi anyagot.

Az erdélyi nyelvjáráskutatásunk jövőbéli sorsa jórészt attól függ, hogy
egyrészt lesz-é a mintegy kétmilliós romániai magyarságnak elegendő ereje
kiharcolni anyanyel vén Bolyai Egyetemét, másrészt az erdélyi magyarok ho-
gyan viszonyulnak Európához, sanyaországukhoz, az pedig hozzájuk. Meg-
győződésem, hogy Benkő Loránd tudományosan elfogulatlan könyvei, tole-
ranciát sugárzó szemlélete ismertté válnak majd azokon az erdőelvi tájakon
is, ahová az utóbbi évtizedek Ceausescu fémjelezte nemzetiszocialista szem-
léletének idején egyre ritkábban jutott el,Budapestről a Magyar Nyelv és a
Magyar Nyelvjárások.
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MAGYAR IRODALMI NYELV - FINN IRODALMI NYELV

SZATHMÁRI ISTvÁN

1. Az irodalmi nyelv, egyáltalán a nyelvi rétegek, illetve a nyelvi norma
történetének és jelen alakulásának a vizsgálata mind Magyarországon, mind
Finnországban az utóbbi évtizedekben fellendült. Nem lesz talán érdektelen,
ha összehasonlítom a két irodalmi nyelvet, legfontosabb fejlödéstörténeti
sajátságaikat véve figyelembe.

Mint ismeretes - és ezt a finn idevágó kutatásokkal kapcsolatban még
inkább hangsúlyoznunk kell-, problémák vannak az "irodalmi nyelv" meg-
nevezéssel és e terminus értelmezésével. Mikes nyelvével foglalkozó dolgo-
zatomban is (MNy-., sajtó alatt) utaltam rá, hogy az "irodalmi" jelző a
nyelvi kiegyenlítődést túlságosan a szépirodalomhoz és az Írott nyelvhez
kötötte. Az értelmezésben pedig az "egység", az egységes normarendszer
túlzott hangsúlyozása olyan elemekben is erőltette az egységet, amelyekben
erre nem volt szükség, illetve ott is teljes egységet feltételezett, ahol erről
nem beszélhettünk és nem beszélhetünk. Tehát - úgy gondolom - a nor-
marendszer vizsgálatakor az eddiginél még jobban figyelembe kell venni a
teljes nyelvi életet, benne a mindenkori beszélt nyelvet, továbbá az egységet
csak a realitásoknak megfelelően szabad konstatálnunk, illetve a jövő felé
nézve ugyanilyen módon szorgalmaznunk.

Minden bizonnyal ez a szemlélet vezetett el oda, hogy mostani ünne-
peltünk, Benkő Loránd, aki módszertanilag is megalapozója volt az iro-
dalmi nyelvvel foglalkozó, sokrétű diszciplínának, 1988-ban megjelent egye-
temi tankönyvében (A történeti nyelvtudomány alapjai) áttért a "nyelvi
sztenderd" elnevezésre, és az értelmezésben is nagyobb hangsúlyt fektetett
a nyelvi sztenderdhez "kapcsolódó használati változatok történeti vonatko-
zásai"-ra. (243 kk.). (Csupán megemlítem: a nyelvi rétegek összefüggését,
köztük az irodalmi nyelv helyét stb. is, reálisabban és igen szemléletesen
mutatja Fred Karlsson ábrája: Suomen yleiskielen aanne-ja muotorakenne.
WSOY, Helsinki, 1982.49.)

2. Mind a magyar, mind a finn az irodalmi nyelveknek az őtvőződéses
jellegű csoportjába tartozik. Ez azt jelenti, hogy ezek nem egy vidékre jel-
lemző helyi nyelvhasználat ból nőttek ki, mint pl. a francia, a spanyol vagy
a német, hanem több nyelvjárás elemei ötvöződtek bennük, ami persze nem
zárja ki, hogy egy-egy nyelvváltozat esetleg ne érvényesült volna nagyobb
mértékben létrejöttükben. Ez utóbbit tekintve azonban már nem lényegtelen
különbséget tapasztalunk. A mi irodalmi nyelvünk ötvöződéses jellegét mu-
tatja, hogy bárzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé-ző, olyan í-ző formákat is találunk benne, mint kisér, kígyó,
kímél, illetve az -ít képző stb.; aztán jóllehet e-ző, olyan ö-ző elemek szinténHGFEDCBA
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sajátjai, mint pl.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAöröm, török, fölött, mögött stb.; továbbá noha j-ző (amit
vagy j-vel vagy ly-nal jelölünk), mégis vannak benne l-ező szavak, pl. lány
és leány, mell stb.; és még folytathatnánk a sort. Az elmondottak ellenére
arra kell rámutatnunk, hogy a magyar nyelvi sztenderd alapja elsősorban az
északkeleti vidékek nyelvhasználata volt, és ezenbelül is minden bizonnyal
döntő szerepet játszott az a - mindenekelőtt az írásbeliségben jelentkező
- nyelvi eszmény, amelyet az északkeleti-keleti területek református főis-
kolái (Debrecen, Sárospatak, Nagyenyed stb.) képviseltek, és amellyel XVI-
XVII. századi nyelvtaníróink (Szenczi Molnár Albert, Geleji Katona István
stb.) is kapcsolatba kerültek (1. Szathmári István: Régi nyelvtanaink ... pas-
sim).

Ezzel szemben a finn irodalmi nyelv a kíilőnbőző nyelvjárásterületek
arányosabb keveredéséről, illetve kiegyenlítődéséről árulkodik. Többek kő-
zött Tuomo Tuomi pl. dolgozatában (MNyj. XXVI-XXVII, 9-10) arra mu-
tat rá, hogy Mikael Agricola - akit a finnek az irodalmi nyelv atyjának
neveznek - 1543-as Újtestamentum-fordításában a Turku környéki délnyu-
gati nyelvjáráson kívül a viipuri délkeleti tájnyelv elemeit is felhasználta.
Az 1642-ben kiadott teljes bibliában meg harmadikként ott találjuk a hámei
nyelvjárás jelenségeit. Az 1700-as években a pietisták viszont újítási törekvé-
seikben a pohjalai (északi) nyelvjáráshoz fordultak. Végül a Kalevala (1853.)
elsősorban a savoi dialektus szókincsével és sajátos mondatszerkezeteivel
bővítette a finn nyelvi sztenderdet, kiszorítva közben egyes nyugati nyelvi
sajátosságokat.

3. Még jelentősebb a kíilőnbség az irodalmi (írott) nyelv és a beszélt
nyelv (köznyelv) XX. századi alakulása, pontosabban értékelése között.

A finn nyelvi sztenderd további sorsát illetően ki kell emelnünk, hogy ez
a normtív változat a múlt század hatvanas éveitől J. V. Snellmannak, majd
a fennofileknek a hatására - az akkori politikai és társadalmi viszonyok-
ból nagyon is érthetően - a finn nemzeti tudatnak a kifejezője, illetve a
finn nemzeti mozgalomnak mintegy a szimbóluma lett. Ezzel magyarázható
a XIX. század második felének szigorú purista szemlélete, amely - mint
H. Paunonen rámutat dolgozatában (MNyj. XXVI-XXVII, 3-8) - nem-
csak az idegen eredetű elemek kiküszöbölésére irányult, hanem a nyelvjárási
jelenségek és a beszélt nyelv ellen is. Az irodalmi nyelv erejét jelzi továbbá,
hogy a múlt század végére az lett a finn értelmiség beszélt nyelve, a hivatalos
és a nem hivatalos érintkezésben egyaránt. A múlt század végétől azonban
megváltozott a finn nyelv korábbi helyzete. Ettől kezdve már nemcsak a
finn identitás megtestesítője, hanem inkább a kiilőnbőző részkultúráknakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I és területi csoportoknak a jellemzője. Létrejönnek ugyanis a regionális kőz-
nyelvek, továbbá a kűlőnbőző szociális nyelvjárások (szociolektusok) és a
városi nyelvek, köztük az 1970-es években megerősödő "normaellenes" if-
júsági nyelv. Ezenkívül bizonyos értelemben meghatározó is lett a városi
nyelv.CBA
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Mint H. Paunonen egy másik idevágó tanulmányában (Muuttuvat pu-
hesuomen muodot. Separatum. Kouluikaisten kieli. Tietolipas 88,1982.130-
152) utal rá, az 1950-es években sokan azt gondolták, hogya nyelvjárások
köznyelvivé válása folytatódik, és az irodalmi eredetü beszélt nyelv terjed el
a városokban. Nem így történt. Egyrészt a finn népi kultúra és a nyelvjárá-
sok "értéke" növekedett. Másrészt a városi fiatalok - különösen a helsinki
középiskolások és egyetemisták - mindennapi nyelvüket mintegy céltuda-
tosan eltérítették a normától, így teremtve maguknak a felnöttekévei szem-
benálló, de számukra természetes beszélt nyelvet.

ilyenformán megvan a megfelelö alkalmakkor használt irodalmi nyelv,
és kialakultak az ettöl eltávolodott beszélt nyelvi változatok. A jövöt illetöen
Paunonen ezt jegyzi meg: "Lehet, hogy a köznyelv legirodalmibb formája
leginkább az ünnepségek -ceremónianyelve-sként fog funkcionálni", továbbá:
" ... a várható eredmény a beszélt köznyelv kiilőnbőző változatainak sok-
színü spektruma lesz" (MNyj. XXVI-XXVII, 7,8).

Egyébként Finnországban a szakemberek a beszélt nyelv egyes típu-
sait - beleértve a nagyvárosi fiatalok nyelvét - nem tekintik valamiféle
romlott nyelvváltozatnak (1. Paunonen idézett finn nyelvü dolgozatát: 148-
152). ilyenformán a finn nyelvtudomány fontos feladatának tartja mind a
falvakban és kisvárosokban, mind anagyvárosokban, különösen Helsinkiben
beszélt nyelvváltozatok - mondhatnánk: regionális köznyelvek és 'szocio-
lektusok -leírását, tudományos vizsgálatát. (L. részletesebben a debreceni

Finnugor Kongresszuson elmondott elöadásomat: "Über die Forschungen
zur gesprochenen Sprache in Finnland mit dem Auge eines Ungarn" , sajtó
alatt.)HGFEDCBA

4 . Magyarországon lényegében a nyelvi sztenderdet követő beszélt kőz-
nyelvvel a reformkortól, tehát a múlt század második negyedétől számol-
hatunk. Ezután - kűlőnböző intenzitással - hol az irodalmi nyelv hatott
a beszélt változatra, hol fordítva. Közben, különösen a század hatvanas,
hetvenes éveitől nálunk is kialakulóban vannak a regionális köznyelvek.

A továbbiakban azonban egy lényeges különbségre kell rámutatnunk.
Itt ugyanis a nyelvi sztenderd egyedüli eszménye, a nyelvi egység "minden-
hatósága" megmaradt szinte a legutóbbi időkig. Ezért a szükebb értelemben
vett beszélt nyelvvel és a nagyvárosi nyelvhasználattal stb. alig foglalkozott
nyelvtudományunk, ha pedig igen, akkor rendszerint az irodalmi nyelvhez
mérték, és így elmarasztalták (1. az "argó" kőrűlírását az értelmező szótár-
ban, illetve az ifjúsági nyelv "értékelés"-ét a hatvanas években, sőt később
is). Mindamellett a módszeres beszélt nyelvi vizsgáldatok a hetvenes évek
közepétől hazánkban is megindultak (1. idézett előadásomat).

5 . A jövő nyelvfejlődése mutatja majd meg, hogyan alakul a nyelvi
sztenderd és a köznyelv Finnországban és Magyarországon. A már most
érvényesülő tendenciákat azonban érdemes számba vennünk.

5 9 9



RAGADVÁNYNEVEK

SZOCIOLINGVISZTIKAI ELEMZÉSE

SZÁDVÁRYNÉ KISS MÁRIA

1. A puszta adatkőzlésektől a rövid rendszerezéseken át a nagy összefog-
laló monográfiákig terjed a sora a ragadvénynevekkel foglalkozó munkáknak.
AZalábbiakban e nevek szociológiai hátteréről igyekszem néhány jellegzetes-
séget felvillantani. A "személynévkutatást nem lehet pusztán nyelvi tényekre
támaszkodva, a környezetből kiszakitva vizsgálni, hanem a személynevek és
a névadás mögött meg kell keresni azt az alapot, amire az egész épül: a
gazdasági, társadalmi fejlődést s ezzel kapcsolatban az életformák és a gon-
dolkodás alakulását ... " (Benkö: MNy. XLV, 124). S e szempontot még
fokozottabban kell érvényesíteni a ragadványnév-kutatásban, hiszen e ne-
vek létükben függnek az adott közösségtől. (VÖ.: Lőrincze: MNyj. 1, 64-69,
Nyr. LXXVI, 290; B. Gergely: NytudÉrt. 108. sz. 4; Balázs Judit: Nytud.Ért.
114. sz. 5). .

Sárbogárd, lakóhelyem néhány ismert ősi családját, ill. azok ragadvany-
nevét vizsgálom. A Sárvíz közeli település, az egykor kisnemesek lakta két
falucskából (Tinord és Bogárd) mára tizenhárom ezer fős várossá lett. Így
az egész terület ragadványnévanyagának részletes elemzése jóval túlnő e dol-
gozat keretein. Most inkább a szociológiai szempontú elemzés lehetőségeire,
sokrétüségére szeretnék rámutatni.

A vizsgált nevek és családok az alábbiak:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFoghúzó Huszár , Náci, ill.
Ginci Kiss, Gstirkős Kovács, Főjhő Németh, Nagyfejti Németh, Puntom

Varga. Adatkőzlőim: negyven felnőtt és negyven általános iskolás gyermek.
Pontos felsorolásuktól terjedelmi korlátok miatt eltekintek, de az egyes rend-
szerezési szempontjairnnál megemlítem.

2. a) Ismeretség és használati ssituáeiő és mód. - Adatkőzlőirn legnépe-
sebb köre, 80%-a a Főjhő, 75%-a a Puntom, 68%-a a Gsűrkős nevet ismeri.
Az eredményeket magyarázza, hogy e családok a legnépesebbek, Gsűrkős

(Kovács) Miska pedig a fafűrészelő, így sok emberrel érintkezik. A beszélt
nyelvben legaktívabban szintén a Gsűrkős, a Főjhő és a Puntom név él, s
sokan használják még a Gincit. Ez utóbbi név szintén viselője munkakőre
(kereskedelmi vezető) révén lett népszerű.

A használatban a nevek két alapvető szituációban műkődnek , az emlí-
tésben és a szólításban. A Puntom, a Ginci és a Gsűrkős név a szólitásban
is elterjedt, főleg a munkatársak, ismerősök körében viccelődve, néha csú-
folódásként. Nagyfejű-t és Foghúzó-t kizárólag a megnevezett távollétébengfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I
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mondanak. Általában a szólitásban kevésbé műkődnek a ragadvanynevek
egy részük vezetéknévi jellege miatt, pl.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANáci, másik csoportjuk, pl. Nagyfe-

jű, pejoratív szinezete végett. Ha mégis előfordul ez a megszólítás, többnyire
csak a ragadványnevet használják, pl. Cinci, Puntom. A ragadványnévgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+
vezetéknév + kereszt név formula sem gyakori bonyolultsága miatt. S azért
sem, mert a kőzősség tagjai a ragadvanynévből általában tudják a hivatalos
nevet is. Nagyfejű-nél és Főjhő-nél azonban szükséges az R + V + K vagy
R + V szerkezetű forma, mert így lehet csak pontosan meghatározni a sze-
mélyt. E két család ugyanis rokonságban van egymással. A Nagyfejű Németh

beletartozik a Főjhő Németh családba, tehát ők Főjhők is, de ezt a ragad-
ványnevüket kiszorította az egyénibb, kiilső tulajdonság alapján keletkezett
Nagyfejű megnevezés. S azért is fontos a hosszabb forma, mert az utóbbi
ragadványnév megyegyzik a Szőnyegi család nevével Nagyfejű Szőnyegi.

b) A nevek területi kiterjedtsége. - A ragadványnév az egy utvá-
ban lakók kőzőtt a legelevenebb, mert a szomszédok érintkeznek többet és
közvetlenebbül egymással. Előfordul, hogy ebben a közegben keletkeznek is
ilyen nevek pl. Náci. E családok a város régebbi, zártabb felén, Tinordon:
élnek, így ragadványnevüket ott jól ismerik, s természetesen egymásét is
tudják, néha használják is. A horizontot tágítva egyre csökken a nevek is-
mertsége, hacsak más közegben nem érintkeznek az adatkőzlők személyesen
a megnevezettekkel.

c) A nevek életkor szerinti ismertsége. - A ragadvanyneves megkülön-
böztetések elsősorban az idősek körében népszerűek. A megkérdezett álta-
lános iskolások csak a Puniom nevet ismerik, mert e családból még járnak
iskolába gyerekek és néha csúfolják így őket. Az aktív dolgozók kőzőtt a
Főjhő és a Csűrkös megkülönböztetés a legismertebb. A szétágazó Főjhő

család sok helyen, sokféle emberrel kerűlt kapcsolatba. Csiirkős munkája,
a fafürészelés pedig sokáig szinte egyedüli és nélkülözhetetlen volt a tele-
pülésen. A fiatal adatkőzlők névtudatában a Náci él meglepően élesen. E
keresztnévi eredetű (Ignác) ragadványnév kőzőmbős érzelmi szinezete révén
szinte teljesen vezetéknév ként funkcionál.

d) A ragadványnév a családban. - A fiatal nemzedék már sok eset-
ben saját családja ragadványnevét sem ismeri. A szülők, nagvszülők már
nem adják tovább nevük történetét, vélt vagy valós értelmét. S általában
a fiú ági öröklés a jellemző. Lányok elsősorban akkor viszik tovább, ha a
név és megnevezett közvetlen kapcsolata náluk is megvan, pl. Főjhő "sötét
bőrű, mint a fekete felhő". Ritkán lehetséges az is, hogy a család büszke a
nevére, pl. Foghúzó "régen járta a falut és ingyen húzott fogat". S előfor-
dul, hogy ugyanazon névhez a fiatalabb viselő esetében másféle magyarázá-
tot kapcsolnak, pl. Cinci ; beszédsajátosság vagy vékony testalkat" , későbbVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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"macskaszeretet , s a macska hívószavának alakítása". Más a nevek meg-:
terheltsége az egyes családtagok esetében is, pl. azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACsiirkös-t leginkább az
egyik testvérre használják. A feleségekre csak közvetve vonatkozik a név pl.
"a Csiirkös Miska felesége". Közvetlen használatban ritkán fordul elő az
asszonyra, pl. Náci Mariska - itt a vezetéknévi jelleg indokolja. A család,
mint névadó közeg is számba jöhet, pl. Föjhő, de a családi becéző nevek,
fokozott személyességük miatt, általában megmaradnak ebben a körben.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e ) A r a g a d v á n y n é v a m u n k a h e ly e n . - Az egyén másik fontos élettere
a munkahely. A megnevezettek a postán, a vasútnal és legtöbben a terme-
lőszövetkezetben dolgoznak vagy dolgoztak. Közvetlen munkatársaik vala-
mennyien ismerik ragadványnevüket. Sőt előfordult az is, hogy a fiatalabb,
beszármazott munkatárs évek ig csak ezen a néven ismerte, pl. Foghúzó. A
vezetők csak akkor tudnak e nevekről, ha helybeliek vagy közvetlen mun-
kakőri kapcsolatban vannak a megnevezettel, pl. Cinci - Náci. A munka-
helynek van szerepe a ragadvanynevek keletkezésében, gyakran előfordul,
hogy a munkahelyi kollektíva ad valamilyen megkülönböztetést, pl. Foghú-
zó-t Mérges-nek is hívták közvetlen munkatársai hirtelen haragja miatt.FEDCBA

f ) A r a g a d v á n y n é v a z ig a z g a t á s b a n . - Régen a hivatalos ügyeket is
intézték ragadványnéven. Ma már ez is más képet mutat. Adatkőzlőim
közül az anyakönyvvezetők ismerik az összes nevet. Ök helyi lakosok, és
munkájuk révén sok emberrel kerülnek kapcsolatba. A lakónyilvántartó és
a lakásügyekkel foglalkozó alkalmazott nem helybeli, bár egyikük férje itt
született. Abeházasodott nő férjétől hallott ezekről a nevekről. A nem itt
lakó dolgozó alig hallotta, ill. ha igen, azonosítani nem tudja e neveket, pl.
Föjhő. S ugyanígy a tanácsi vezetés sem ismeri a ragadvanyneves megkülön-
böztetéseket, nincsenek közvetlenebb kapcsolatban a lakosokkal, legfeljebb
csak hallották e neveket. A rendőrség ügyfélszolgálatán dolgozó adatkőzlőm
azonban mindegyik nevet el tudta helyezni. Ö már mintegy harmincőt éve
foglalkozik a kűlönbőző bejelentésekkel. De ő sem a munkahelyén használja
leginkább a ragadványneveket. Tehát az igazgatásból már szinte teljesen
kikoptak ezek a megnevezések.

g ) A r a g a d v á n y n é v a z e g é s z s é g ü g y b e n . -gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA betegellátás ban a körzeti
orvosok kőtődnek legjobban az egyénekhez. Kiválasztott megnevezetteim
egy körzetbe tartoznak. Orvosuk azonban nem tudja ragadványnevüket. A
rendelőkben sem hangzanak el ilyen nevek. Egyetlen személyt ismer, a Főjhő
fiút, akivel iskolába járt együtt és ott hallotta a nevét. Az egészségügyi alkal-
mazottak ismerete elsősorban származásuk, ill. lakóhelyük függvénye. Ök,
a pontos azonosítás végett, még előfordul, hogy egymás kőzőtt használják e

neveket.
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h ) A r a g a d v á n y n é v és az i s k o la . - A városban több óvoda, általános
iskola és egy gimnázium műkődik. Az óvodában a fiatal nevelőgárda alig
ismeri e neveket, az idősebbek pedig a város másik részén élnek és így csak
hallottak egyik másik névről. A két iskolatípus alapvető különbséget mu-
tat, mert tantestülete és diáksága is más összetételű. Az általános iskolában
több a helybeli. A gimnázium felvevő körzete szélesebb, valamint a tanári
karban is kevés a tősgyökeres sárbogárdi. Így a ragadványnév elvesztette
elsődleges megkülönböztető szerepét, használata elkerülhető. Az általános
iskolában azonban az idősebb, helyi pedagógusok még a tantestületben, sőt
a gyerekek előtt is használták a ragadványnevet, pl.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPuntom,Főjhő. Mára
teljesen kiszorult a tanári szobából és a gyerekek köréből is. Változott a név-
adási szokás, melynek következtében a gyerekek változatosabb keresztneve-
ket kapnak. S abetelepültek megszaporodása a vezetéknevek homonimáját
csökkenti. Természetesen az iskola létrehoz megkülönböztető neveket, de
ezek iskolán kívüli rögzítésére már egyre kevesebb az esély. A továbbtanulás
miatt teljesen szétesik a nevet adó közösség, s a megnevezett saját "csúfne-
vét" nem népszerűsíti. Régen ez a forrás is gazdagabb és hagyományőrzőbb
volt, hiszen a gyerekek otthon maradtak, előbb és szervezetben illeszkedtek
a falu rendjébe. Pl. a Cinci-t és a Puntom-ot diákok adták.

i ) A r a g a d v á n y n é v a z e g y h á z b a n . - Az említett családok valamennyien
reformátusok. A nyugdíjas lelkészek azonban nem ismerték a Csűrkős, a
Nagyfejű és a Puntom nevet. Viselőik ugyanis nem templomos emberek. A
többiek viszont járnak templomba, s így a lelkészek-istudják, használják ne-
vüket. A lelkész minden korosztállyal, minden réteggel foglalkozik. Tekinté-
lye neki is van, de a lelkigondozás mélyebb kapcsolatot feltételez, bár kisebb
közösségben. S a harmincnégy év alatt kimunkált személyes kapcsolatok ré-
vén ők "beavatottá" váltak. Az új lelkészházaspár természetesen alig ismeri
e neveket. A Foghúzó-t tudták, hogy ki a gyülekezeti tagokon keresztül. S
más ragadványneveket is hallottak, ismernek, mert a szűkebb tagság őket
sem tekinti idegennek és előttük is használják e neveket. Tehát az egyház
hagyományőrzőbb volta - sokáig részben írásban is rögzítették a neveket
-, valamint sok idős tagja révén tovább fenntartja a ragadványneveket.
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KÉPZŐK ÉS SZÓFAJOK KAPCSOLATÁNAK VÁLTOZÁSA
A KEZDETEKTŐL AZ ÓMAGYAR KOR VÉGÉIG

SZEGFŰ MÁRIA

A szakirodalomban - mind a történeti, mind a leíró szemléletű mun-
kákban - általánosan elfogadott és követett módszer a képzök szófaji ala-
pon történő osztályozása. Első ízben a Tüzetes Magyar Nyelvtanban (1895.)
Simonyi rendszerezte a képzőket az alapszavak és a származékszavak széfaja
szerint; eszempont érvényesítésévei a képzök négy csoportot alkotnak: igé-
ből vagy névszóból igét, igéből vagy névszóból névszót létrehozók lehetnek.

A képzök és szófajok összefüggésének lényegét sokoldalú elemzéssel pró-
bálja feltárni Berrar Jolán"A képzök funkciójáról vallott felfogások fejlődése
a magyar szakirodalomban" c. kiváló tanulmányában (ÁNYT. 5: 69-72).
Történeti ismeretei, a képzök körében végzett alapos kutatásainak eredmé-
nyei azonban nem mindenben igazolják az egyes képzök szófajokhoz köté-
sére irányuló törekvését, s ellentmondásos megállapításokra késztetik. Egy
helyütt ezt írja: "A képző ... általában alakilag is rámutat a képzett szó szó-
faji természetére (sőt több-kevesebb utalást tartalmaz az alapszóera is). Ez
a szófajmeghatározó szerep annyira feltűnő, hogy szorosabb értelemben ezt
nevezzük a képző szerepének (funkciójának)" (i. m. 69). Ám nyelvtörténeti
ismeretei ezt nem támasztják alá: "Általánosan azonban már csak azért sem
lehet az uráli (finnugor, ugor) képzök eredeti és legfőbb szerepe a szófajmeg-
határozás, mivel legtöbb alapnyelvi képzőnk hallatlanul sokféle jelentésár-
nyalatával tíinik ki, és egyáltalán nem korlátozódik egy szófaji csoportra."
(i. m. 71). Majd nem sokkal később ezt olvassuk: "bár a képzőnek szoros
kapcsolata van aszófaj kategóriájával, mégsem kőthető össze vele teljesen.
A képzőnek nem egyetlen és nem is fő nyelvi szerepe aszófajmeghatározás;
egy-egy képző jelenlétéből nem állapíthatjuk meg minden további nélkül a
származékszó vagy az alapszó szófaját." (i. m. 72). E konklúzió ellenére egy
másik cikkében (Új szempontok és módszerek a szóképzés vizsgálatában,
SzóFAlTan. 99-124) a képzök osztályozásában aprólékos szófaji csoportokat
javasol: önálló szempont a képzök szófajváltó-szófajtartó-szófajjelölő sze-
repe; ez tagozódna tovább az alapszó és a származékszó szófaja alapján; ezen
belül is a névszókat mindenütt felbontaná főnevekre és melléknevekre. Csu-
pán ezek után következhet a szemantikai típusok bemutatása (i. m. 123-4).

Mint láttuk, a képzök és szófajok egymáshoz rendelésére tett kísér-
letek nem vezettek vitathatatlan eredményekre. Ennek okát aszófaj és a
jelentés merev elválasztásában kereshetjük. Barczi a szavak nyelvi szerepét
így határozza meg: (a szó) "Funkciója fogalmak, képzetek nyelvi jelölése,VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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azaz szemantikai." (Bevezetés anyelvtudományba, 55). A képzők funkció-
járól ekként vélekedik: "A nyelvtanban rendes en meg szekták különböztetni
a képző jelentését és funkcióját. Jelentésen értik az alapjelentésnek azt a
módosulását, melyet a képző képvisel, míg funkción a képzőnek azt a tu-
lajdonságát, hogy igei vagy névszói alapszóból igét vagy névszót képez. A
képzőnek voltaképpen mind a kettő a funkciója, az utóbbi ugyanis a képző
"jelentés"-ének ugyancsak része." (i. m. 37). Bárczi tehát jelentés és szófaj
egységét, sőt inkább a jelentés elsődlegességét vallja. Bárczin kívül csak a
MMNyR. megfelelő fejezetében találunk rövid utalást a képzők jelentésének
és szófajának összefüggésére: "A képző attól függően, hogy milyen irány-
ban változtatja meg az alapszó jelentését, mindig ilyen vagy olyan szófajú
új szókat alkot", a képző funkciójának a szerző mégis "az ilyen vagy olyan
szófajú szót létrehozó képességét" tekinti (MMNyR. 1: 335).

Honnan ered, miben áll tehát képzők és szófajok kétségkívül szoros kap-
csolata? A készülő Történeti Nyelvtan keretében a névszóképzés funkcionális
rendszerének kidolgozása során magam is szembekerültem a feltett kérdés-
sel. A válaszadást nagyban megkönnyítette a Nyelvtan vizsgálati módszere:
az egyes nyelvtörténeti korszakok (az ősmagyar kort megelőző, az ősma-
gyar és az ómagyar kor) nyelvi rendszeréről megrajzolt szinkron mctszetek
egybevetése árnyaltabb megvilágításba helyezte a képzők jelentés módosító
és szófajisággal kapcsolat os funkcióinak kialakulását, egymásrahatását is.
(Bár kutatásaim a névszóképzőkre korlátozódtak, megállapításaim ezekre
vonatkoznak, a tendenciák, a tanulságok egy része általánosítható, így az
igeképzőkre is érvényes lehet.)

Közismert, hogy al ap nyelvi eredetű képzőink jelentésüket és szófaji tu-
lajdonságaikat nézve is igen sokoldalúak voltak. Legtöbbjük használatát
nem. korlátozta az alapszó szófaja, igéhez is, névszóhoz is kapcsolódhat-
takzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(boldog, balog; rejtek, ének; lakos, hegyes; stb.). A származékszavak
szófaját jelentéstartalmuk szabja meg: a deverbális névszók kőzűl a cselek-

vésnevek, a cselekvőt, a cselekvés tárgyát, eszközét, helyét jelölők főnevek; a
cselekvő jellemző tulajdonságát, a cselekvés elmaradását kifejezők mellékne-
vek; a cselekvés eredményét jelentők lehetnek főnevek (forgács, gombolyag)

és melléknevek (kopár, száraz) is. A denominális névszókon belül a valami-
hez tartozás, az ellátottság, a hiány, a hasonlóság, a mérték tulajdonság-
ként fogalmazódik meg, így melléknevekben fejeződik ki; a foglalkozás- és
gyűjtőnevek, az elvontságot jelentő derivátumok főnevek. Mivel elemi kép-
zőink zöme többféle jelentésmódosítást képviselhetett, általában főnévi és
melléknévi derivátumokat egyaránt alkothatott (csillag, részeg; torok, ke-

rek; tövis, szoros; stb.). Miután a formánsok nagy része semmilyen formá-
ban nem utal szófajra, biztosra vehető, hogya szófajtartás, ill. szófajváltás

megvalósulása az alapszó és a képzett szó viszonylatában nem köthető aVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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képzökhöz. hiszen egyazon képző attól függöen, hogy milyen jelentésmó-
dosítást jelöl, egyik esetben szófajtartó, a másikban szófajváltó lehet: aMLKJIHGFEDCBA-k

névszói alapszón szófajtartózyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(torok), igein szófajváltó (hajlék); az -s pl. főne-
vekből alakult foglalkozásnevekben szófajtartó (aszta los), míg az ugyancsak
főnevekből képzett ellátottság jelentésű szavakban (köves) szófajváltó. Véle-
ményem szerint szófajtartóknak inkább nevezhetnénk a kicsinyítő képzőket
annak okán, hogy ugyanazon jelentésmódosítás mellett a főnévi alapsza-
vakból főnevék (halmod, madárka) a melléknéviekből melléknevek (kicsid,
vékonyka) jönnek létre. - Ősi eredetű formánsaink között is akad azonban
olyan, amely szófaji kerlátokkal műkődik: csak névszókon mutatható ki az
-a /:« (apa , csibe), az -ó/-ö "" -ú/-ii (fiú, szellő) és a szerkezetes -ú/-ii (""
-ó/-ő) (kétágú, nagyszemű). Az is előfordul, hogy egy adott formans azonos
szófajú származékokat hoz létre: a -ta lan/-telen fosztóképző és a szerkezetes
-ú/-ii mindig mellékneveket alkot (ezeknek csak egy-egy jelentésmódosító
funkciójuk van!); az -m (á lom, öröm) és a -t (hit, menyét) csak főneveket
hoz létre.

A gondolkodás differenciálódása minél egyértelműbb nyelvi formákat
igényelt: bizonyára ez a legfőbb oka annak, hogy az ősmagyar kor folya-
mán nagy számú névszóképzővel gazdagodott nyelvünk. Az újabb formánsok
funkcionális sajátosságaikat tekintve lényegesen különböznek az alap nyelvi
eredetűektől. Az egyes képzők, képzőbokrok használati köre jóval szűkebb
lett. Mindenekelőtt alakllag is határozottan szétvált a deverbális és denomi-
nális képzés: a képzök vagy csak igékhez vagy csak névszókhoz kapcsolódhat-
nak. Az alapszavakkal kapcsolatos szófaji kötöttség tehát általános érvényű
lett. Most már az a formáns számít szokatlannak, amely igén is, névszón
is előfordulhat: ilyen a ság/-ség (mentség, kórság). Az újabb keletű képzök
jelentésmódosító funkciói korántsem annyira szerteágazóak, mint legősibb
társaiké: nem ritka a csupán egyféle jelentésmódosításra alkalmas formáns
(-a lom/-elem, -ánk/-énk, -ász/ész ; -cse/-cse, -ékony/-ékeny, -i, -ka l-ke,
-nyi, -s a /s s e , -só/-sö, -ta /-te). Ebből fakad, hogy az ekkor született kép-
zők mindegyike egységes szófajú derivátumokat alkot: pl. az -a lom/-elem,

az -ás/-és, a -mány/-mény mindig főneveket, az -ánkj-énk, az -i, a -nyi
csak mellékneveket. Az ősmagyar kor folyamán keletkezett képzők, képző-
bokrok határozottabb funkcionális karaktere: erősebb szófaji kötöttségük
(mind az alapszó, mind a származékszó oldaláról), poliszémiájuk számot-
tevő mérséklődése a képzett szavak nyelvi helyzetét: keletkezésüket, hasz-
nálatukat, megértésüket megkönnyítette, ezáltal a pontosabb, egyértelműbb
közlést szolgálta.
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A kései ómagyar korban megjelenő képzők, képzőbokrok funkcionális
sajátosságait vizsgálva az előző korszakban megindult tendenciák folytató-
dását regisztrálhatjuk. Az új formánsok mind szófaji, mind szemantikai tu-
lajdonságaikat tekintve az ősmagyar koriaknál is jóval egysíkúbbak. Immár
maradéktalanul megvalósul a képző, aszófaj és a jelentésmódosítás egysége:
valamennyi új formáns csak egyféle jelentésmódosítás kifejezésére haszná-
latos. Deverbális névszókat alkot azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-cs (vakarcs), az -ósj-ős (szúrós) és a
-hata tlanj-hetetlen. Csak névszókhoz kapcsolódik pl. a -beli, a -cskaj-cske,

a -ji, a -ságosj-séges. (Elvétve találkozunk olyan derivátumokkal, amelyek
névszói alapszóból tipikus deverbális képzőkkel alakultak: fejedelem, sokada-

lom, aprólék, á lmékony, véghetetlen. Ezeket analogikus hatások termékének
tekinthetjük.) Az egy-egy képzővel létrejött származékszavak széfaja min-
den esetben egységes: pl. a -cs, a -la tj-let, a né képzős szavak főnevek; aféle,

a -hata tlanj-hetetlen, az -ósj-ős képzősök melléknevek. Az új keletü kicsi-
nyítő képzők - a korábbiakhoz hasonlóan - megőrzik az alapszó szófaját
(hegyecske, ifjúcska; gyermekded 'kis gyermek', távoldad).

A kései ómagyar korban egyes formánsokhoz olyan mértékben hozzáta-
padt a szófaji minőség, hogy merőbengfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú j szerepben: szófajjelölő eszkőzként
is találkozunk velük. Ezt a funkciót (amikor a képzőnek semmiféle jelen-
tésmódosító funkciója nincs, csupán a szófaj jelölésére szolgál) bizonyára
a nyelvi tudatosság erőteljes fejlődése hívta életre. Nagy szerepet játszha-
tott az írásbeliség, kőzelebbről a fordításirodalom terjedése, amely a latin
eredetinek pontosan megfelelő nyelvi formákat igényelt és termelt ki. Mi-
után a szófajjelölő szerepü képzők nagyrészt kettős szófajú alapszavakhoz
járulnak, visszaszorult a főnév-melléknév homonímia, bár az ilyen típusú
származékszavak tőbbsége az írott nyelv eleme maradt.

A szófajiság jelölésére értelemszerűen az adott szófajú szavak alkotá-
sában leggyakoribb képző lehet alkalmas, hiszen nagyszámú származékszó
megléte mélyebben tudatosítja képző és szófaj összetartozását. -Ennek meg-
felelően a főnévi szófaj megtestesítője a -ságj-ség lett. Az adatok tanú-
sága szerint elsősorban az erdetileg kettős szófajú szavak főnévi használatá-
ban terjedt el: AporK. 76: "a fetetfegben ... vloket"; FestK. 33: "aldyatok
hydeghfegh ees nyar wrat"; ApMélt. 42: annerah rezesol a melegseggel";

JordK. 387: "pokolnak meelfeeghere 3alla3 lee"; stb. Ugyancsak jelölhet-
jük ezzel a képzővel a melléknevek alkalmi vagy állandósult főnevesülé-
sét: JÓkK. 115: "A3 bY30nfagot lenny hamoffagnak"; FestK. 22: "feldeknek
kerekfegeben"; CzechK. 9-10: "az korozthffanak alta lssagara ees hozzusa-

gara ... huzaak"; ÉrdyK. 494: "mindden zentffeeghnek es ygaffaaghnak ...

tykőre"; 1533: "Semnek feerseghe" (Gl.) stb. - A melléknevek alaki meg-
különböztetésére a kőzszói származékok ban mindig mellékneveket alkotóMLKJIHGFEDCBA- i

bizonyult alkalmas eszköznek: jelzői szerepben álló főnevekhez kapcsolódott:
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JÓkK. 135:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"apoJtoly tarJokual"; SzékK. 102. "dyaky bőtvről": TeIK. 20:
"azzoni allatockal; 1531: "malomy keowet" (MNy. 2: 210). Grammatikailag
ebbe a típusba sorolhatjuk a népneveket is, amelyek a magyarban változat-
lan alakban állhatnak jelzőként is; a kései ómagyar korban ezeken is feltünik
az -i: BécsiK. 47: pe2Jayaknak; ÉrdyK. 50: "magyary meel földet"; 1530:
"jranczay kyral", "skoyczay kyralnak" (MNy. 37: 350). Néhány -s képzős
melléknévről is feltételezhetjük, hogy képzője csupán a szófaji jelleget erősíti
meg: JÓkK. 126: vaJJaJok 'vasból valók'; GuaryK. 97: bizoúos, 130: orokos

'örökké való'; 1469: Zabados szn. (OklSz.); ÉrdyK. 357: zenttesnek; 1533:

"Ari:mias penz" : Aureus(Gl.); stb.
A képzök funkcionális sajátosságait kerszakonként áttekintve nyilván-

valóvá vált, hogya szófajiságra utaló képesség nem a képzök immanens
tulajdonsága. Több évszázados út vezetett a formánsok szófaji kötetlensé-
gétől aszófajjelölő szerepig. Képzök és szófajok egymáshoz rendelése hasonló
lehetett ahhoz a folyamathoz , amelynek eredményeképpen a képzőkhöz je-
lentésmódosító funkciók tapadtak: nagyobb számú azonos típusú származék-
szó megléte lehetővé tette, hogya szemantikai és a szófaji jellegzetességek a
képzőkhöz kötődjenek. Az a tény, hogy képzök és szófajok kapcsolata nem
eredendő, csupán ráértésen alapul, nem érvényteleníti az eddigi gyakorla-
tot, mely szerint a képzőket első fokon szófaji ismérvek alapján osztályoz-
zuk. A deverbális nomen-, a denominális nomenképzők Céstermészetesen az
igeképzők) ugyanis a szófajiságon túl pontos tájékoztatást adnak az egyes
csoportokba sorolt képzők jelentésmódosító funkcióiról, ill. a képzett szavak
szemantikai típusairól: az igéből létrejött névszók cselekvéssel összefüggő
tárgyat, fogalmat stb. jelentenek; a denominális névszók tárgyak, fogalmak
kapcsolatát, viszonyát (mértéket, összetartozást, hasonlóságot stb.) fejezik
ki. A következő szinten tehát a származékszavak szemantikai kategóriáit
lenne célravezető megadni; s elegendőnek látszik ezeken belül utalni a név-
szók főnév-melléknév megoszlására mind az alapszavakat , mind a szárma-
zékszavakat illetően.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ÉLŐVÉ TENNI NYELVÜNK MÚLTJÁT
AZ ISKOLAI NEVELÉSSELgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SZENDE ALADÁR

Kitüntető feladata az anyanyelvi nevelés problémáinak megoldásán tőp-
rengő szaktanácsadónak az, hogy Benkő Loránd születésének hetvenedik
évfordulója alkalmából megnyilatkozzék a magyar nyelvtörténet oktatása
tárgyában. A középkor egyházi latinságából- amely feldajkálta a magyar
írásbeliséget - hadd idézzem: "Vere dignum et iustum est, aequum et sa-
lutare" (= valóban méltó és igazságos, illő és üdvösséges), hogy az ünne-
pelt életmüvének szellemében néhány gondolatomat leírjam. Célom csupán
annak felmutatása, hogy mit jelent a felnövő nemzedék nyelvi tudatának
megtöltése a történetiség gondolatköréveI.

Nyelvészeti és pedagógiai szempontból tanterveink megadják az alkal-
mat nyelvtörténeti ismeretek feldolgozására. Az általános iskolában - bár
csupán "kiegészítő" anyagként - "Nyelvünk élete" címmel tankönyvi fejezet
példás pedagógiai kezelésben tárgyalja nyelvünk eredetének, szókészletbeli
gyarapodásának, nyelvemlékeink sajátságainak, sőt a nyelvújítás törekvése-
inek tényeit (Takács Etel szerzőségét dicsérve). A középiskolában pedig már
szervesebben épül bele a nyelvtörténeti stúdium két póluson is: az. 1. osz-
tály anyagában jelt ani és rendszertani háttérrel jelenik meg a nyelvrokonság
témája, a IV. osztályban pedig "Nyelvünk élete" címen bevezetés szerepel
a nyelvtörténetbe, amely ősi örökségünktől kezdve mind a szókészlet, mind
a nyelvtani rendszer fejlődését tárja föl, és a nyelvújítás koráig tárgyalja
(s ezzel sajnos végezve is) a fejlődés menetét (Honti Mária és Jobbágyné
András Katalin tankönyvei szerint), olvasmányokkal és feladatokkal segítve
és kielégítve a tanulók érdeklődését.

Anyanyelvünk múltjára irányított pedagógiai figyelmünk nem merül ki
nyelvtörténeti ismeretek oktatásával. Mint ahogyan anyelvtudomány - ha
"csak" történeti is - nem korlátozza kutatásait csupán a diakróniára, az
oktatás sem választhatja el mechanikusan a múltat és a jelent. Sőt időbeli
korlátokon túllépve még a jövőre is kiterjesztheti (s ki is kell terjesztenie)
nevelő hatásait. Nem hanyagolható el ugyanis az a mozgás, amelynek nap-
jainkban tanúi vagyunk életében, és amely normatívákat módosíthat jele-
nünkben, kihat a nyelvhasználat jövőjére is.

Egy példa tegye elfogadhatóvá az időbeli egyetemességre vonatkozó
álláspontomat. Ha tanítványaink megismerik ragrendszerünk történetét és
névutói nk keletkezésmódját, s az utóbbiakra irányít juk érdeklődésüket, ak-
kor nemcsak a már lezártnak minősituero részfolyamatokat kell tudomásul
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venniük (például azt, hogy azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAalapján birtokos jelesgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ határozóragos szó-
alak a névutók szófaji kategóriájába tartozik), hanem azt is észre kell vé- _
tetnünk velük, hogy hasonló szerkezetű alakulatok ma is elindulnak (sőt
már el is indultak) a névutóvá válás útján. A következtében az Ért.Sz.-ban
névutói minősítést kapott (tehát regisztrálva van), a köszönhetően még az
ÉrtKsz.-ban sem szerepel címszóként. Pedig már nemcsak elindult a név-
utósodás felé, hanem kezdi felvenni azt a szórendet, amely a főnevek elé
helyezi. Olvasható, hallható ugyanis efféle szerkesztés is: ;,... köszönhetően az
újraegyesítésnek (ti. a németnek), az NDK mentesül a VSZ-szel szembeni kő-
telezettségei alól" (elhangzott a rádió hirősszefoglalójában 1990. IX. 26-án).
Szekatlan szerkesztésmód ez, de aligha minősithető elszigetelt tévedésnek
vagy gondatlanságnak. inkább normabontó jelenségnek (netán szabály te-
remtő tendenciának).

Ami a példából a szaktanarra vonatkozik, az szemléleti értékű kivána-
lom pedagógiai magatartását illetően (lám: az illetően itt már névutó, de
még nincs annak minősitve szótárainkban). Önmagában és tanítványaiban a
nyelvi éberséget kell kifejlesztenie; azt a magatartást, amely kitágítja érdek-
lődési körét a nyelvi struktúra elfogadott és nyelvérzékké alakult, de lélektani
korlátokat feszegető jelenségei iránt. Mert aki az iskolában megtanulta a vo-
natkozó névmás hagyományosan szabályos (normatív) használatat, annak
el kell gondolkodnia a csoportokra visszautaló aki egyre gyakrabban hall-
ható előfordulásán, vagy az amely alkalmazásán , amikor ez a névmás nem
főnév vel megnevezett dologra vonatkozik, hanem a mellékmondatban kőze-
lebbről meg nem határozott dologra. Ha megtanulta, hogy a nyelv nyitott
rendszer, a használatában ez kétségtelenül így van; de a nyelvi rendszernek
tudományosan rögzített hálózatában' legitímnek minősített köznyelvi szer-
kesztésmód "szabad" áthágása: vétség.

Említhetném a divatszavak áradatát, amely a nyelvi kőztudat renyhe-
sége miatt eluralkodik; az idegen szavak sznobságból eredő elszaporodását,
mint jelét a hivalkodó félműveltségnek. Ez utóbbira jellemző példa aMLKJIHGFEDCBAto -

lemncia főnév "ejtésváltozatainak" megjelenése. Tapasztalván, hogya gö-
rög-latin eredetű idegen szavak használatában milyen sok hiba fordul elő,
iskolai kísérletképpen a gimnáziumban beiktattunk néhány órás témát az-
zal a céllal, hogya tanulók némi ismeretet szerezzenek a klasszikus régiség
szóalkotási módjáról. Tettük ezt annak érdekében is, hogy a tantervekben
határtalanul felszaporodott szaktárgyi szakszavak is némi történeti meg-
világítást kaphassanak. Így az idegen szavak "érthetőkké" váltak, egyben
pedig üzenetet kaptak a tanulők európai kultúránknak nyelviségben rögzült
múltjáról.

Ízlésfejlesztéssel párosulnak a régiség jelenségeinek szépirodalmi m ű-

vekben felidézett, stílushatás szándékával alkalmazott nyelvi formák. Ar-VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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chaizáló alkotásokban sokszor olyan stíluselemek elevenednek, amelyeknek
forrása hajdani szőtárakban és kódexirodalmunkban keresendő. Ady Endre
történelmi felelősségtudatát hangsúlyozzák. Milyen ünnepélyessé válik ne-
vezetes versének a sora egy régi szóalakkal: "Föl-fölhajtott kő, bús akarat-
lan,/ Kicsi országom, példás alakban/ Te orcádra iitők." Kodolányi János
történelmi környezetet varázsol az Árpád-korra jellemző (és többször csak
vélt) szavakkal. Márai Sándor a Halotti Beszéd szavaival köti össze régmúlt
szövegrészekkel mai, tépelődö sorait. S az a tanár, aki nyelvemlékeinkben
nemcsak szavak nyers jelentéseit keresi, hanem a középkor magyar nyelvi
stílusformáit is tiszteli, Benkő Loránd könyvében bő anyagot találhat ah-
hoz, hogy élménnyé tegye szövegemlékeink kifejezésmódját (Az Árpád-kor
magyar nyelvü szövegemlékei).

A pedagógiai gyakorlat természetesen nem kezdheti studiálls szinten a
nyelvi fejlődés történet oktatását. Azt azonban megteheti, sőt meg kell ten-
nie, hogy már a kisiskolások, sőt az óvodások kerosztályát szemléleti szinten
részesít se "előképzésb en" . Azt jelenti a nevelésnek ez a szintje, hogy nyelvi
tényekkel - és ezeknek csupán esetleges és szórványos magyarázatával -
halmozza el a kisiskolásokat olyan módon, hogy emlékezeti tartaléknkat nö-
veli és ezzel alapozza meg a későbbi tudásanyagot - és egyben a hajlandó-
ságot ezek befogadására. A nevelői céltudatosság tehát kellő alapot teremt
a fejlettebb gondolkodás számára.

A korai gyermekkor emlékei szép számmal szervülhetnek bele a felnövő
nemzedék nyelvi tudatába. A mesékzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAja rkas-a már az óvodában magyará-
zatra érdemes nyelvtörténeti adatta mélyülhetanélkül, hogy a tapadás né-
ven ismert szótörténet elméletét érintenénk; tehát csak annyi válnék tu-
datossá, hogy ennek az állatnak neve szemet szúró szervétől kapta nevét.
Mellőzve - ami később a kőzépiskolában nem tehető meg - a toternállatok
körülíró megnevezésének kötelező egykori szokásából eredeztetését, csupán
a látvány könnyen felfogható okával villant hat juk föl a valamikori hitvilág
elemét. Ha pedig olyan analógiaval világít juk meg az ősi természetértelme-
zést, mint a szarvas (á lla t) esete, már a régiség tudatformáló tényezőjét
mozgósíthatjuk.

Ide vág egy maturandus pályadolgozatában olvasott vallomás a Rege a
csodaszarvasról című közismert mondafeldolgozásról: "Nagy élményt jelen-
tett eredet mondánk sajátos nyelvezete, mert visszavitt a múltba." Ingerlő
példa ez arra, hogyan változhat szemléletépítő tényezővé a nyelvi múlt szá-
mos adata, különösen az erre fogékony fiatalokban. Irodalmi múltunk tucat-
jával kínálják az adatokat tanárnak és tanulónak egyaránt anyelvtörténet
tanulmányozására. A múlt évben jelent meg az Aranyas Biblia betűhű kia-
dása, és mindjárt Mózes könyveinek kezdő mondataiban ott vannak a múlt
idejű igealakok akkori (a 17. század végén élő) adatai: "Kezdetben teremtéVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Isten a' mennyet és a' földet. A' föld pedigzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvala ... puszta, és setétség vala .
és az Urnak Lelke táplá lja vala a' vizeket .... Az után mondta az Isten: "

Visszaforgat va az időt nyolc évszázad dal , a Halotti Beszéd szővegéből
afféle "minigrammatika" állítható össze. (Ilyen munkának tanúja is voltam,
mégpedig egy szakmunkásképző iskolában.)

A tanár módszertani szabadsága lehetővé teszi hasznos alkalmak te-
remtését tanulóinak mozgósítására, témánk jegyében. Amikor tanulmányi
versenyekre készíti föl őket, olvasmányokkal és szakirodalommal támogat-
hatja őket. Szakkört alakíthat nyelvtörténeti tanulmányok folytatására. Al-
ternatív lehetőséget aknázhat ki; fakultatív témakörök közül történetieket
dolgozhat ki. Hagyománymentésre szervezheti meg a tanulókat azzal, hogy
- a helyi feltételek szerint - gyüjtést végeztet, s a felgyült adatokat eti-
mológiai vizsgálatnak veti alá (például földrajzi nevek nyomán a nemzeti
múlt egy-egy elemét hozhatja felszínre, a település név- és ragadványné-
vanyaga alapján társadalmi következtetéseket vonhat le). Ha pedig neves
nyelvtudósok műkőd tek városukban. ezek életrajzi adatait kutathatják föl
és működését akár kiadvánnyal ismegünnepelhetik. Hálás terület - egy-
ben hagyománymentő tevékenység nyelvjárási anyag gyűjtése (milyen sok
történeti jelenség bukkanhat föl eközben!). Stb.

Soraim papírra vetése kőzben OKTV-dolgozatokat bírálok. A követ-
kezőt olvasom az "Anyanyelvi életrajzom" cimű pályamunkák egyikében:
"A közmondásokat és szólásokat különösen nyelvi leleményükért, játékos-
ságukért, szemléletességükért kedvelem. De különös en akkor váltak érde-
kessé számomra, amikor egy-egy szólás eredetét is megismertem." Nem az
egyetlen megnyilatkozás ez a pályamunkákban. Megannyi figyelmeztetés a
tanár számára, aki - erről éppen Benkő Loránd beszélt az 1990. évi egri
anyanyelv-oktatási napokon - az oktatás kulcsembere!

A fentiekkel azt a kossut hi gondolatot kívánom képviselni, amely sze-
rint az a nép, amely nem ismeri múltját, nem tervezheti meg jövőjét sem.
Minden ember - legalább egy emberöltő időtartamáig - a nemzet törté-
netével együtt a nyelvtörténet egy szakaszát is átéli. Nem közömbös, hogy
milyen nyelvi tudattal fejti ki tevékenységét, hiszen egyéni és társadalmi te-
vékenysége gondolati (egyben tehát nyelvi) képességeinek színvonala alapján
minősíil hasznosnak vagy éppen jelentősnek.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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SZÉPE GYÖRGY

1. AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhátam mögött, há tad mögött két sor keveredéseként (szinkroniku-
san: metszéspontjában) jellemezhetö.

2. A mög (meg, meg és a régi mig 'kb. hát' jelentésű szó két irányban
grammatikalizálódott. Egyrészt belöle alakult a meg- igekötö, amelyben -
csekély kivételtöl eltekintve - már nincs jelen a visszafelé mutatás mozza-
nata, hanem többé-kevésbé perfectumot, perfectiválást jelöl. Másrészt belöle
alakult a helyhatározók rendszerébe beilleszkedö mögé/mögött:

"lat ivus" "locativus" "ablativus"

mögé mögött - (mögül)

a lá a la tt a lól

elé elött elöl

mellé mellett mellöl

fölé fölött

A "lativus" -i és a "locativus" -i alakok képzése világos; a megfelelö ősi (korlá-
tozott) raggal történik. Az "ablativus"-i alakok esetében némi bonyodalmak
találhatók; erre visszatérek.

3. A helyhatározók rendszerében a "posterioritas"-t a hát- tö segítsé-
gével fejezik ki a magyarban:

"lativus" "locativus" "ablativus"

hátulra hátul hátulról

a lulra a lul a lulrólMLKJIHGFEDCBA

[e liilre felül felülről

kívülre kívül kívülről
belülre belül belülről

előre elöl előről

A "locativus"-i jelentésű alakot a történetileg -1 "ablativus"-i jelentésű
rag segítségével képezzük, akárcsak a hol esetében. (Szinkronikusan ez az -1

egy általánosabb térbeli jelentésű szuffixumnak tekinthetö.) Mind a "lati_"
vus" -i, mind az "ablativus" -i alakok a "locativus" -iból állíthatók elö rendes
névszói ragokkal.
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4. Az itt rendelkezésemre álló Országh László-féle Magyar-angol szótár
(Bp., 1975.5) adatai között megtalálható azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhátul és a hátulról, de hiányzik
a háiulra , Ezen nagyszótár a következő alakokat tartja számon:

"lativus"
hátulra

a lulra

"locativus"

hátul

a lul

felül

kívül

belül

elöl

"ablativus"

alulról

felülről

kívülről

belülről

előről

A "lativus"-i alakok ott hiányoznak, ahol a "lativus"-i jelentésű "ősi" (egy-
szótagú) igekőtők rendelkezésre állnak.

Hadd jegyezzem meg, hogy az én (nagykőrösi) nyelvérzékemben - egy
stílusrétegben - hiányzik aszóvégiMLKJIHGFEDCBA-1 ; tehát a legutolsó sorozat így fest:

"lativus"
hátűra

alűra

feZűre

kívűre

beZűre

előre

"locativus"

hátú

alú
felű

kívű
belű

eZű

"ablativus"

hátúrú

alúrú

feZűrű

kívűrű
beZűrű

előrű

Ebben a sorozatban az előre-nek is helye van.

5. Ha a határozói és névutói sorok "locativus"-i részét összevetjük, ak-
kor a következőt kapjuk:

határozószók

hátul

a lul

felül

kívül
belül

elöl

névutók

mögött

a la tt

felett

(-n kívül)

(-n belül)

(előtt)

mellett

Nyilvánvaló, hogy a hátul és a mögött olyan viszonyban lehet egymás-
sal, mint az alul és az ala tt (most tekintsünk el a többi alaktói). A hátul és
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azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmögött tehát ebből a szempontból - egymást kiegészítő (suppletiv) vi-
szonyban áll egymással. Ennek a feltétele egyszerűen úgy adható meg, hogy
suppletiv viszonyban áll egymással két tő, amelyből nem képezhető azonos
származék. (Nem tévedés: a szinkróniában a mög-gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA---t mögött és a hát ---t,

hátul viszonya képzésnek fogható fel.)VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 . A névutó személyre utaló toldalékkallátható el. (Ez az, amit diakrón
szempontból "birtokos személyragozott névutó"-nak neveznek.)

Az anyanyelvét leírónak módjában áll saját nyelvérzéke révén látszó-
lag érdektelen részleteket is ellenőrizni. Így például elkezdtem "ragozni" a
névutókat; mit lehet tudni: hátha akad olyan alak, amelyet nem mondanék,
vagy amelyet inkább másként mondanék. A mögöttem, mögötted stb. sor
minden tagja mondható ezen próba szerint, tehát "jó" alakokból áll. (Et-
től független az, hogy épp Nagykőrősőn a megesz ige bizonyos alakjaival
homofón viszonyban áll ez a sor.) Mégsem voltak ezek az alakok nagyon
"otthonosan" hangzók.

Ha jól emlékszem, akkor Nagykőrösőn annak idején a mögöttem, mö-
götted helyett inkább azt használtak, hogy hátam mögött, há tad mögött
stb.

7 . A hátam mögött stb. természetesen morfológiai szempontból nem te-
kinthető a hátul és a mögött kombinációjának; lexikai szempontból azonban
annak is tekinthető.

Hasonló kiterjesztett formát találtam még, amelyben a névutó egy ha-
sonló jelentésű főnévvel kerűlt kapcsolatba: hátam mögött, fejem fölött,
szemem előtt, orrom előtt, lábam ala tt.

Ezek természetesen oppozícióban is állhatnak az egyszerű névutói for-
mával; kétségtelen, hogy afölött mást jelent (általánosabb jelentésű), mint
a fejem fölött. A névutó és a névutós szerkezet kűlőnbsége a kővetkező pa-
rafrázissal adható vissza:

n é v u t ó s s z e r k e z e t

hátam mögött
fejem fölött
szemem előtt
orrom előtt
lábam ala tt

p a r a f r á z i s a

'kőzvetlenül mögöttem'
'kőzvetlenűl fölöttem'
'kőzvetlenűl előttem'·
'kőzvetlenül előttem'
'kőzvetlenül ala ttam'

Mind az őt névutós szerkezetnek egy testrésznév a főtagja: az egyszerű
névutó jelentéséhez képest a tőbbletjelentésűk a 'közvetlenség' jelentésele-
mének segítségével írható le.
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8 . A folyamat történeti értelmezése nem érdektelen. Néhány analóglát is
találtam. Ezeket másutt mutatom majd be. Röviden arról van szó, hogy vol-
taképpen valamiféle ismétlődésnek is felfogható ez a jelenség nyelvtörténeti
szempontból; egy adott nyelven belül grammatikalizálódott (vagyis jelentés
szempontjából szabványcsodott ) elemet "megerősít" egy hasonló jelentésű
másik elem.

Ebből a szempontból közömbös, hogy több nyelvben is megtalálható-e
avagy nem az egyszerű vagy a bővíilt alak. Ha szomszédos nyelvek eseté-
ben párhuzamosság található ebben a tekintetben, akkor az külön vizsgálati
téma.

Annyi biztos, hogy aMLKJIHGFEDCBAh á ta m m ö g ö tt és hasonló társai arra is rávilá-
gítanak, hogy a magyarban hosszú történeti időszakon át a testrészeknek
megmaradt a térbeli viszenyitásban betöltött szerepük.
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A BIZALMAS STÍLUS-ÉS A TÁRSALGÁSI NYELV

SZŰTS LÁSZLÓ

A bizalmas stílus a társalgási nyelvnek egyik sajátos formája, a ma-
gyar nyelv stílus rétegei között a beszélt nyelvi stílus alatt, de az argó és
az ifjúsági szleng fölött helyezkedik el. Használati köre hagyományosan a
családi és a baráti közösségekre korlátozódik. Mint ilyen, a szűkebb kőrők-
ben előforduló stílusréteg sok elemet vett át az argóból és a diáknyelvből.
Az argótól megkülönbözteti az, hogya bizalmas nyelv nem titkos nyelv, az
ifjúsági nyelvtől pedig kűlőnbőzik szókészletének fogalmi kőre, s a játékos-

ság erre nem annyira jellemző, mint a diáknyelvre. Mivel a bizalmas stílus
ezekhez a nyelvi rétegekhez áll legközelebb, ezért nyelvtanaink, stilisztikai
szakkönyveink is az argó, az ifjúsági nyelv, illetve a gyermek- és dajkanyelv
keretében tárgyalják. L. A mai magyar nyelv rendszere I. Leíró nyelvtan.
Szerkesztette: Tompa József. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1961.; Szathmári
István: A magyar stilisztika útja, Budapest, Gondolat Kiadó, 1961. A bi-
zalmas stílusréteg szavait részben az argó szókészletébe utalja a kiilfőldi
szakirodalom is. Többek között: Leó Sandry - Marcel Carrese: Dictionnaire
de l'argot modern, Paris, 1975.; Harold Wenworth and Stuart Berg Flex-
ner: Dictionary of American Slang, 1975; Kaarina Karthunen: Nyky slangin
sanakirja, Porvo-Helsinki-Jura, 1979.

A bizalmas stílusra természetesen nemcsak a szóhasználat jellemző, a
bizalmas hangulatú kifejezések alkalmazása, hanem jellemzi a sok hiányos
mondat, a ráértéses szószerkezetek használata, hisz mivel családi vagy ba-
ráti körben fordul elő ez a stílusréteg elsősorban, a beszélgető partnerek
úgymond félmondatokból is megértik egymást, nem kell mindent megma-
gyarázni. A bizalmas stílus nem tévesztendő össze a durva beszédmóddal,
ez ugyanis az alantasabb stílusrétegekre jellemzö.

Az utóbbi évtizedekben azt figyelhettük meg, hogy a magyar nyelvben
a bizalmas stílus egyre inkább kezd betörni a köznyelvbe, azaz bizalmas
hangulatú kifejezések, fordulatok előfordulnak köznyelvi vagy hivatalos sző-
vegekben, párbeszédekben, s ezek itt sokszor stílustörést okoznak. Ez el-
sősorban a magyar nyelv bizalmas stílusát jellemzi, de bizonyos jelek arra
utalnak, hogy más nyelvekben is vannak hasonló tünetek. Ezt tükrözi a
külföldi szépirodalom, elsősorban az amerikai-angol nyelvből, illetve a fran-
cia nyelvből fordított regények, drámák, novellák is. Pl.: Norman Mailer,
Doctorow, Robert Merle stb. művei. A nagyvárosi csavargókat, lumpen ele-
meket a modern szerzők különben is szívesen beszéltetik argónyelven. Ezek
a tolvajnyelvi elemek nagyon hamar válnak ismertté, s különösen a bizal-
mas társalgási stílusban terjednek el. Így például a pénz jelölésére a magyar
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nyelvben a mintegy 30 tolvajnyelvi szinonima kőzűl körülbelül 8-10 előfor-

dul a bizalmas társalgásban iszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(lóvé, steksz, dohány stb.) A n ő tolvajnyelvi
megnevezései közül is egyre több terjedt el a társalgási nyelvben (csa j, tyúk,
spiné stb.), hasonlóképpen aMLKJIHGFEDCBAf iú rokon értelmű szavai is (pofa , pacák, krapek
stb.) átlépték a tolvajnyelv szókincsének határait. Némely kőzűliik pedig
szinte köznyelvi szóvá vált: pl. a srác.

A bizalmas stílus térhódítása, elterjedése talán azzal is magyarázható,
hogy az utóbbi évtizedekben Magyarországon nagy társadalmi mozgások
mentek végbe, s ez sok esetben okozott viselkedészavart, illetve ezzel járt
sokaknál a stílusérzék romlása. A társadalmi mozgások következtében sokan
kerűltek olyan helyzetekbe, gyakran mint kőztisztségviselők, vezetők, amikor
küszködtek a kifejezésekkel, nem találták a megfelelő szót, közlési formát.
Ezért néha a nem megfelelő helyen is a bizalmas szóval, kifejezéssel élnek.
Az indokok, magyarázatok közé sorolható az is, hogy a mai magyar iskolai
kőzoktatásban, az anyanyelvi nevelésben nem mindenütt kap megfelelő teret
és hangsúlyt a szókincs árnyalt használatának tanítása; az, hogya szókészlet
elemeit úgy használják a tanulók, hogy a szavak, kifejezések hangulatár,
stiláris értékét is megtanulják. Hozzá kell tennünk, hogy ez sok esetben nem
is anyanyelvi, hanem pedagógiai kérdés.

·A bizalmas stílus térhódításának sajátos területét alkotják a társas
érintkezésnek a legfeltűnőbb jellegzetességei: a megszólítás, a köszönés, a te-
gezés és a magázás. Sajátos magyar jelenség az, ami a megszólítások kőrűli
zavart jellemzi. 1945 után eltörölték a régi, hagyományos megszólításokat,
amelyek nagy része társadalmi, vagyoni helyzethez kötődött, de az elmúlt
40 évben sem sikerült találni egy olyan általánosan használható főnevet,
amely alkalmas lenne minden helyzetben idegen nő vagy férfi megszólítá-
sára. Ezért sokan a bizalmas nyelv megszólításait, kedveskedő, becézgető
kifejezéseit alkalmazzák olyan helyeken is, ahol nem ez lenne a helyénvaló,
pl. áruházban, postán, közhivatalokban, bíróságon, stb. Pl.: bogaram, gyön-
gyöm, aranyoskám, édesem stb.). Szerencsére az utóbbi 1-1/2 1 évben újra
polgárjogot nyert az uram, a hölgyem, s ezek használatosak már nemcsak
a civil életben, hanem a hivatalos érintkezésben és a közéletben is. Azóta a
bizalmaskodó megszólítások ilyen helyzetekben ritkábban fordulnak elő.

A köszönésekkel hasonló a helyzet. A magyar nyelvben eredetileg a
napszak szerinti köszönésmódok voltak a hagyományos ak (Jó reggelt kiuá-

nok!, Jó napot kívánok!, Jó estét kívánok!. Az utóbbi évtizedekben ezeket
is háttérbe szorítják a bizalmas jellegű köszönésmódok, főként a fiatalab-
bak körében a Szervusz! köszönésmódot szinte egészen kiszorítja a belőle
rövidült alak, a Szia!, illetve angol hatásra a helló.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A BIZALM AS STíLUS ÉS A TÁRSALGÁSI NYELV

Ez utóbbiak korra való tekintet nélkül egyre gyakrabban hallhatók
nyugdíjas korú nők és· férfiak ajkáról is, A bizalmas stílus terjedése talán
leginkább feltűnő az úgynevezett emIítési formákban. Ismert személyeket,
személyiségeket; színészeket, riportereket, bemondókát; nyilvánosan, stúdi-
óban, televízióban egyre gyakrabban emlegetnek becézett utónevükönzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(Ta-

más helyett Tomi, György helyett Gyuri, Ilona helyett Ica járja, stb.)
A bizalmas stílusrétegre, a beszélt nyelvre jellemző még a tegezés, illetve

a magázás használata. A magyar nyelvben eredetileg magázódtak az idegen
felnöttek, kölcsönösen tegezték egymást a fiatalok, a gyerekek; illetve van
még a fél magázódás, különösen vidéken az idősebb tegezi a fiatalabbat, de
visszafelé a fiatal magázza az idősebbet.

Az utóbbi évtizedekben azt figyelhettük meg, hogy a kölcsönös tege-
ződés kerhatára egyre inkább fölfelé tolódik, nemcsak diákkorú idegenek
szólítják meg egymást "egyből" tegezve, hanem gyakran a 30 év körüliek is.

Mindezek a jelenségek azt látszanak igazolni, hogy a bizalmas stílus
funkciója kezd háttérbe szorulni. Régebben a bizalmas stílus jegyei, a ked-
veskedő megszóIítás, a hangulatos szóhasználat, a tegezve szólás valamilyen
meghitt emberi, baráti kapcsolatot jelzett. Ugyanazt a tartalmat másként
fogalmaztuk meg, másként adtuk elő idegennek vagy általunk tisztelt nagy-
rabecsült felnőttnek, idős korúnak, mint például á legjobb barátunknak. Az
utóbbi egy-másfél évtizedben a magyar nyelvben a bizalmas stílus kezd át-
terjedni más, nem bizalmas, jellegű beszédhelyzetekre, s ilyenkor a bizalmas
stílus már nem jelez meghitt baráti, emberi kapcsolatot, sőt idegenekkel való
társalgásban inkább mentálhigiéniai zavarokat okoz. Ugyanaz a bizalmas,
kedélyes kifejezés, amely barátunkkal való csevegésben kedves, hangulatos,
idegenekhez szólva sértő lehet. A bizalmas stílus megkülönböztető funkció-
ja tehát kezd eltűnni, mivel gyakran nem jelöl baráti viszonyt, ily módon
tehát a nyelv szegényedik egy stílusárnyalattal, egy kifejezőeszközzel. Kár
lenne érte! Reméljük, ez a folyamat meg fog állni, s a bizalmas stílus hasz-
nálata visszaszorul újra a családra és a baráti körre, s ezzel visszaveszi régi
hangulatár.
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EGY ESZME TOVÁBBÉLESE
AZ IRODALMI NYELV FOGALMA

HORVÁTH JÁNOS ÉS PAIS DEZSŐ MUNKÁSSÁGÁBAN

TOLCSVAI NAGY GÁBOR

A századforduló utáni két-három évtized a magyar eszmetörténetben
kétségkívül a nagy szintézisek kora. A nyelvtudományban összegzés Simo-
nyi gazdag életműve, a történettudományban nagyívű szintézis Szekfű Gyu-
lától a Három nemzedék, az irodalomtudományban pedig Horváth J ános-
tól A magyar irodalom fejlődés története. Bár Horváth János munkája csak
1976-ban jelent meg nyomtatásban, az Irodalmunk fejlődésének fő mozzana-
tai (1908.) nem csak egy gimnáziumi értesítőben, s A magyar irodalom fej-
lődéstörténete (1922-23.) nem csak kéziratban lappangott, hiszen - ahogy
a kiadás előszavában Barta János, utószavában Korompay H. János meg-
írja - a két évszám kőzőtti és kőriil időkben ez volt egyetemi előadásainak
anyaga, s eszmerendszerének alapjai már itt szilárdan megfogalmazódtak.
Későbbi nagy művei e két összefoglalásból nőttek ki.

Az óriási anyagból e helyen az irodalmi nyelv Horváth János-féle értel-
mezését és nyelvtudományi utóéletét mutatom be, szükségképpen vázlato-
san.

Közismert, s e korai munkák is bőséggel bizonyítják, hogy Horváth Já-
nos milyen határozott fogalmisággal, ugyanakkor természetes jelenségként
kapcsolta össze az irodalom és a nyelv történetét. Irodalmi nyelvről kűlőn-
bőző értelemben már sokan írtak előtte is. Az igényes írásbeliségnek már
jó százéves, folyamatos, egymásból kővetkező s az európai elméletekhez kő-
tődő irodalma volt Horváth János fölléptekor pl. Kazinczy, Kölcsey, Arany,
Gyulai, Péterfy, Szarvas, Simonyi és mások tollából. Ám elvi alapozással a
teljes magyar irodalomtörténetbe és így részben a magyar nyelvtörténetbe
ágyazva bizonnyal Horváth teszi ezt először.

Horváth János irodalmi fejlődéselméletét itt csak röviden szükséges vá-
zolni. A magyar irodalom létrejöttének első lépése az írásbeliség megjelenése,
második lépése a magyar nyelvűség igényének megfogalmazása. Egy sokáig
(Horváth Jánosnál 1772-ig) tartó szakaszban a magyar irodalom fogalmába
szinte minden -nyilvánosságra szánt - írásos emlék beletartozik. A fejlő-
dési szakaszokban (s azokon belül) az irodalom fogalma fokozatosan szűkűl:
előbb a magyar nyelvűség követelménye zárja ki a másnyelvű irodalmat,
később, ill. ezzel párhuzamosan a tartalom szerint is nemzetivé válik az iro-
dalom, majd a művészi követelmény felvetése a szépirodalomra szűkíti le
az irodalom fogalmát. Horváth János gondolatkörében ez láthatóan egysé-FEDCBA
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gesülési folyamatként jelenik meg: az irodalom "körébe tartozó jelenségek
fokozatosan egyneműbbek, kapcsolatuk szorosabb lesz" (i. m. 48).

A folyamat a nemzeti öntudat létrejöttével, az erkölcsi komolysággal,
a gyökeres magyar ízlés artikulációjával, a magyar irodalmi realizmus meg-
teremtésével, a hazai mértékes irodalmi közízlés kialakulásával közös, s ere-
dendő célja és megvalósult végpontja az Arany nevével fémjelzett nemzeti
klasszicizmus.

E tudatosodó és tudatosító magyar fejlődésnek természetes része az
irodalmi nyelv kiművelése. A magyar irodalmi nyelv eszerint hasonló utat
járt be: tudatossá, emelkedetté, művészivé vált, s ezáltal is, magához az
irodalomhoz hasonlóan, egységesült. Horváth János árnyalt megközelítését
egyetlen idézet is jól bemutatja az 1908-ban elkészült első műből: "Geleji
és Tótfalusi e helyt valamennyi társuk fólött kiemelendők, mert mindkettő
arra törekszik, ami bármely nyelvnek irodalmivá tételéhez okvetlen megkí-
vántatik: a nyelvhasználat ingadozásainak megkötésére, az írott nyelv köte-
lező szabályainak megállapítására. Geleji panaszkodik, hogy csaknem ahány
magyar, annyiféleképpen írj sok hibát ejtenek a szólásban is, mert nem vizs-
gálják a szók tulajdonságait, úgyhogy nyelvünk igen elparasztult. [... ] A
sokféle, ingadozó, kőznapi, sokszor magyartalan. logikátlan, pongyola s fo-
gyatékos szókincsű élőnyelv helyett s mintegy a fólé kíván egy egynemű,
szabályokkal biztosított, emelkedettebb, magyaros, logikus, szabatos és gaz-
dag irodalmi nyelvet megállapítani. Első jelentékeny kísérlet ez az irodalmi
nyelvhasználat megkötésére s a nyelvtanban egy irodalmi, kritikai kánon

- megteremtésére" (i. m. 27).
A magyar irodalmi nyelv tehát szintén egységesül, tudatos tevékenység

eredményeképpen. Ám ennek az egységesülésnek jellegzetessége az ízlésben
és művésziségben való emelkedés. Az irodalmi nyelv együtt változik magával
az irodalommal: műfajai határozott kőrvonalazódásában, kifinomulásában,
témái alakulásában, mind művészibbé válásában, ezzel beszűkülésében, iro-
dalmiasodásában követi azt, ill. annak egyik fő eszköze, közvetítője. Horváth
János nem a teljes magyar nyelvre vonatkoztatja az egységesülési folyama-
tot, hanem az írásbeliségbőllétrejövő szépirodalomra, s csúcspontjaként így
a nemzeti klasszicizmus korát jelöli meg. (Ezért volt kissé értetlen Babits ha-
sonlóan klasszicizáló, összefoglaló irodalom- és nyelvszemléletévei szemben.)
Későbbi műveiben, pl. A magyar irodalmi népiesség Faluditói Petőfiig c.
könyvében (1927.), különösen annak bevezetőjében az irodalmi népiesség
meghatározásakor egyértelműen elkülöníti a népi és a magas kultúrát. Az-
zal, hogy a szépirodalmat ez utóbbi részeként értelmezi, kijelöli az irodalmi
nyelv helyét is.

Nem túlzás, sem pedig a véletlen műve, ha Horváth János eszmerend-
szere az irodalmi nyelv következő nagy összegzésére, Pais Dezső 1952-benVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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elhangzott előadására irányítja a figyelmet (A magyar irodalmi nyelv. 1.
OK. IV, 425-66). Tudott dolog, hogy Pais és Horváth igen jó barátságban
voltak már a korai időktől fogva, így a valamivel idősebb Horváth átfogó
elmélete bizonnyal hatással volt Paisra, aki korai nyelvtörténeti munkáival
kétségkívül gazdagította Horváth János gondolatait. (Pl. A magyar iroda-
lom fejlődéstörténete 1976. évi kiadásának utószavában Korompay H. János
idéz a szerzőnek Pais Dezsőhöz írt, 1926. VIlI. 5-én kelt leveléből, melyben
Horváth János a Fejlődéstörténet kiadásának kérdéséről íro Maga Pais pe-
dig a Valóság 1971/6. számában megjelent Írásában utal igen korai, a tízes
évek legelejéről való szoros kapcsolatukra, ) Pais Dezső előadásában többször
hivatkozik Horváth János különböző munkáira (a Fejlődéstörténetre persze
nem), s ezzel irodalomtörténész barátjának elszigeteltségét is oldotta. A két
nézet közötti hasonlóságra Pusztai Ferenc a megjelenés után röviden fölhívta
a figyelmet (MNy. LXXIV, 390).

Pais előadása szintén az irodalom nyelv kialakulásáról, azaz a magyar
nyelvegységesülési folyamatáról szól, s ő is átfogja a teljes magyar nyelvtör-
ténetet az első írásos emléktől. Pais Horváth rendszeréből a korai történeti
szakasz irodalomfogalmát veszi át , s azt általánosítja a jelerikorra is: "Az
irodalom szélesebb kőrű nyilvánosságnak és távolabbi jövőnek szánt írásos
tevékenység" (i. h. 425). Tehát Horváth János eszméiből indul ki, de elvi kér-
désben tér el tőle. E módosítással az egységesülés folyamatát kiterjeszti az
egész magyar nyelvre. Így - szintén nemzeti, de társadalmiasitett nemzeti
keretben - az irodalmi nyelv legfőbb jellemzője a nyelvjárások és nyelvi
rétegek fölöttiség és a kiművelt ség lesz, előtérbe kerül anyelvszociológiai
szempont s Horváth Jánoshoz képest háttérbe szorul a művésziség elve. A
fejlődési folyamat Paisnál is Aranynak és körének tevékenységéhez kötődik:
az irodalmi nyelv vonásai hosszas alakulás után ekkorra rögződnek.

Pais Dezső elgondolása is fejlődéselvű. Jól mutatja ezt az az egyébként
is fontos gondolat, amelyet előadásában a nyelvnek államnyelvként uralkodó
szerepéről mond: "az állami élet magasabb fejlődési fokára jutott társada-
lom addigi ösztönszerű, hézagos és ellentmondó szokásjogából a maga ré-
szére normát alkot" (i. h. 459), se normát az iskolában terjeszti. A magyar
nyelv hivatalossá válasával járó egységesítő folyamatnak az irodalmi nyelvet
erősítő eme vonatkozása Horváth Jánosnál természetszerűleg nem szerepel.
E jelenség első határozott leírását egyébként Szekfű Gyulánál olvashatjuk
az Iratok a magyar államnyelv kérdésének történetéhez (Budapest, 1926.) c.
forráskiadványának bevezető tanulmányában.

A magyar nyelvtudomány történetében Pais Dezső nagy hatású előadá-
sa Benkő Lorándhoz, az irodalmi nyelv elméletévei és történetével foglalkozó
munkáihoz , a következő, máig is érő nagy nyelvészeti kerszakhoz s így e
tanulmány, e kötet ünnepeltjéhez vezet.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ZUR BESCHREIBUNG GRAMMATISGHER KATEGORIEN
UND IHRER KORRELATIONSGLIEDER:

BEMERKUNGEN ZUM INESSIV IM UNGARISCHEN

VVOLFGANG VEENKER

Die groííe Zahl uralischer Sprachen, die besondere Vielfalt von Formen
und Funktionen, die durch die einzelnen Korrelationsglieder der verschiede-
nen grammatischen Kategorien reprásentiert werden, Hifites, um eine Verg-
leichbarkeit zwischen den Sprachen ermöglichen zu können, als notwendig
geraten, sich über eine angemessene Darstellung Gedanken zu machen, die
nach entsprechender Erprobung an verschiedenen Sprachen mög1icherweise
als Richtschnur oder Leitidee fiir künftige Beschreibungen dienen kann.

Aus unterschiedlichem An1aB und an verschiedenen Stellen habe ich
mich hierzu gauBert und entsprechende Vorschláge vorgetragen, um das
zuweilen recht heterogene Material unterschiedlicher Sprachen in eine s01-
che Anordnung und Systematik zu transferieren, die eine Verg1eichung
ermőglichen".

Um mein An1iegen zu verdeutlichen, möchte ich mich hier nur mit einem
einzigen Morphem einer uralischen Sprache befassen, die Darste11ung ist
synchron und so11mit einem Ausblick vom Ungarischen auf andere uralische
Sprachen die Prob1ematik aufzeigen.

In der Nominalflexion der ungarischen Sprache 1assen sich die folgenden
Kategorien unterscheiden: es gibt eine allgemeine [absolute) F1exion mit Nu-
meruszeichen und Kasusmorphemen und eine weitere, bei der zusatzlich zu
diesen Kategorien noch die Bezéichnung derPosessivitat kommt, d.h.durch
die Anfügung eines Possesivsuffixes wird der jeweilige Besitzer bezeichnet.
Hierfür werden in anderen Sprachen Possessivpronomina verwendet. Zur

1 VgL W, Veenker: Entwurf einer systemimmanenten morphologischen Beschreibung
der uralischen Sprachen , - Congressus Quintus Internationalis Fennc--Ugristarum ...
Pars VI. Turku 1981: 312-32l. - W. Veenker: Zur grammatischen Terminologie der
Uralistik. Bemerkungen am Beispiel der Kasusn amen des Syrjánischen, - Ural-Altaische
Jahrbűcher NF 2 (Wiesbaden 1982): 35-62. - W. Veenker: Besonderheiten und Schwie-
rigkeiten der ungarischen Sprache aus deutscher Sieht. - W. Bachefer / H. Fischer (ed.):
Ungarn - Deutschland. Studien zu Sprache, Kultur ... München 1983: 77-99. - W. Veen-
ker: Vorschlag für ein morphologisches Beschreibungsmodell der uralischen Sprachen und
Dialekte. - W. Veenker (ed.): Dialectologia Uralica ... Veröffentlichungen der Societas
Uralo-Altaica, 20. Wiesbaden 1985: 57-66. - Proekt podrobnoj instukcii po edinoobraz-
nomu opisaniju dialektov ural'skich jazykov. Sostaviteli: K. E. Majtinskaja, W. Veenker.
Moskva: AN SSSR, Institut jazykoznanija 1988. - K. E. Majtiuskaja / W. Veenker:
Leitfaden zur einheitlichen Gestaltung von Monographien der Dialakte der uralischen
Sprachen. - Mitteilungen der Societas Uralo-Altaica, 9. Hamburg 1990.

623



WOLFGANG VEENKER

Vermehrung des Formenreichtums tritt dann noch das BesitzzeichenMLKJIHGFEDCBA-é bzw.
im PluralzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAéi auf, welches ich hier vernachlássigen möchte. Zu den zwei Nu-
meri (Singular und Plural) und den sechs Besitzern (sg 1,2,3; pl 1,2,3) treten
in der Kategorie des Kasus zahlreiche weitere Morpheme, die zumeist mit
den beiden vorher genannten Kategotien bzw. ihren Korrelationsgliedern
verknüpft werden können.

Die unterschiedlichen terminologischen Traditionén haben dazu geftihrt,
daf über den Umfang des Kasusinventars sehr unterschiedliche Auffássun-
gen bestehen, analog gilt dies dann natűrlich in noch verstárktem Mafie
fűr das Kasussystem. Es kommt hinzu, daf die uneinheitliche, zum Teil
willkürliche Verwendung der Termini leicht zu einer Verwirrung und Ver-
mischung führen kann , die besonders dann verhángnisvolle Wirkungen zeigt,
wenn der Bereich einer Sprache - zum Beispiel in vergleichender Betrach-
tungsweise - überschritten wird.

Die verschiedenen Grammariken und Lehrbücher des Ungarischen
ftihren die Kasus in unterschiedlicher Zahl und teilweise abweichender Rei-
henfolge an. Ich folge hier, um einer langwierigen Diskussion zu entgehen,
der ungarischen Akademiegrammatik, die 27-28 Kasus annimmt".

Um einem vollstandigen Überblick über die Ausgestaltung des Sy-
stems der Nominalflexion zu bekommen, benötige ich die verschiedenen Su-
binventare mit den entsprechenden Regein über die Verknüpfbarkeit und
Verknüpfung derselben, wobei phonologische, morphonologische, morpholo-
gische und semantische Kriterien zu berücksichtigen sind.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*

Ich verweile bei einem ungarischen Kasus, und zwar beim Inessiv. An-
hand dieses Kasus möchte ich die Problematik der Beschreibung exempl a-
risch schildern und zugleich eine Lösung anstreben bzw. andeuten.

In der Anordnung der Kasusdarstellung der meisten Grammatiken folgt
er an dritter Stelle nach dem Nominativ und Akkusativ, was indirekt schon
einen Hinweis darauf gibt, daf es sich um einen "wichtigen" Kasus handelt.
Der Inessiv ist im Ungarischen ein "vollwertiger" Kasus, d.h. er ist mit
den verschiedenen Korrelationsgliedern anderer Kategotien des Nomen zu
verknüpfen.

2 'A mai magyar nyelv rendszere. Leíró nyelvtan, I. kötet. Budapest 1961: 586-587.
- J. Tompa: Ungarisebe Grammatik. Budapest 1968: 206-209.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Zahlenma6ig ergibt sich folgendes Bild:

absolute Flexion: sgMLKJIHGFEDCBAj pl
Possesivflexion:
2 Numeri x 6 Personen

2 Formen

12 Formen

14 Formen

- diese sich ergebenden Formen können - theoretisch - noch mit dem
Besitzzeichen -é und -é i verbuden werden, mithin ergibt sich eine Summe
von 42 Formen des Inessivs in seiner unterschiedlichen morphologischen
Verknüpfbarkeit.

Dieses Verfaliren ermöglicht bei Anwendung auf alle Kasus eine ungehe-
ure Menge von Formen (Suffixkombinationen), die nur deswegen überhaupt
realisietbar ist, weil dieses grammatische Bauwerk nach konsequenten und
logischen Regéln der Architektonik errichtet worden ist bzw. werden kann.

Um zu einer Charakteristik des Inessivs im Ungarischen zu gelangen,
die einer Vergleichung mit Kasus anderet Sprachen standhált. kann ich den
Inessiv nun neben einer allgemeinen Definition auf fiinf Ebenen beschreiben:

(1) Form; (2) VerknüpfbarkeitjVerknüpfung; (3) Morphonologie; (4) se-
mantische Charakteristik; (5) semantischjsyntaktische BedeutungjFunk-
tion.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*

Der Inessiv in Ungarischen ist ein Kotrelationsglied der nominalen Ka-
tegorie "Kasus" (nach meinem morphologischen Beschreibungsmodell durch
folgende Darstellungsweise zu beschreiben: CODE: N-DE-13 - ine).3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(l) Form. - Das Morphem des Inessivs -b.n tritt in zwei Allomorphen
-ben/-ban entsprechend den Regein der palatovelaren Vokalharrnonie auf,
z.B. a kert/ben 'in dem Garten', a ház/ban 'in dem Haus'.

(2) Verknüpfung. - Das Suffix des Inessivs kann mit den entsprechenden
Korrelationsgliedern der Kategoric Numerus (CODE: N-C) und der Kate-
gorie des Besitzers (CODE: N-F) verknüpft werden. Es nimmt dabei immer

3 Bei der Nominalflexion unterscheide ich die folgenden Kategorien: B: Kategorie der
Flexionsart (B-l: absolute Flexion, B-3: Possessivflexion), C: Numerus (C-l: Singular,
C-3: Plural), DE: Kategorie des Kasus, F: in Verbindung mit B-3 Kategorie des Besitzers
(Numerus und Person). Aus der entsprechenden Kornbination der jeweiligen Korrela-
tionsglieder ergibt sich der CODE; náheres hierzu findet sich in der in Anmerkung 1)
angeführten Literatur.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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die Endposition im Worte ein. Das Suffix des Inessivs kann verknűpft wer-
den:
(a) mit den entsp'rechenden Korrelationsgliedern der Kategorien

- Numerus (CODE: N-C -1 sg, -3 pl)
- Besitzer (CODE: N-F -1 Isg, -2 2sg, -3 3sg,

-71pl, -82pl, -93pl)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(3) Morphonologie. - Die Anfügung des Suffixes -benf-ban an den Worts-
tamm erfolgt unmittelbar (d.h. ohne "Bindevokal"), desgleichen auch an
durch das Zeichen des Numerus Plural oder durch Possessivsuffixe erweiterte
Stámrne:

hajó-ban
hajó-k-ban
hajó-m-ban
hajó-d-ban
hajá-i-m-ban

CODE: 011130 'in einem Schiff'
013130 'in Schiffen'
031131 'in meinem Schiff'
031132 'in deinem Schiff'
033131 'in meinen Schiffen'

Endet der Stamm oder der durch Possessivsuffix erweiterte Stamm auf kur-
zen Vokal (mit Ausnahme vonMLKJIHGFEDCBA- i, -ü , -u), so wird dieser YOr dem Suffix des
Inessivs gelangt: ..'

hajó-ja CODE: 031113 'sein Schiff'
+ -ban
hajó-já-ban 031133 'in seinem Schiff'

(4) Semantische Chamkteristik. - Der Inessiv kann im Ungarischen als ein
Lokalkasus bezeichnet werd en - in Korrelation zu den grammatischen und
adverbialen Kasus; er ist ein Ruhekasus (antwortet auf die Frage 'wo?',
ist mithin lokativisch in Korielation zu den lativischen und ablaÜvisch'engfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. .

Richtungskasus, die auf die Fragen 'wohin?' resp. 'woher?' antworten}; er
drückt das innere Verhiiltnis aus (und steht somi t in' Kerrelation zu den
áuííeren Lokalkasus mit vergleichbaren charakteristischen Merkrnalen,", im
Ungarischen somit in Korrelation zum Superessiv und Adessiv)."

S. Semantisch/syntaktische Bedeutunq/Funktion. - Die weite und
haufige Verwendung dieses Kasus hat im idiomatischen Gebrauch zu einer

4 Zum Begriff und zur Anwendung des Terminus "charakteristische Merkmale" vgl.
jetzt die Dissertation meines Schülers Sang-Hyup LEE: Konfrontative Analyse zwischen
dem ungarischen und koreanischen Kasussystem. - Veröffentlicheungen der Societas
Uralo-Altaica, 28. Wiesbaden 1990. ,

~ Bei einer solchen Charakterisierung kanu man sehr deutlich die Stellung des Inessivs
im System darstellen, zum anderen aberzugleich einen Beschreibungsmodus entwickeln,
um den ungarischen Inessiv etwa zu konfrontieren mit dem finnischen Inessiv oder dem
Lokativ im Vogulischen oder Ceremissichen usw.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Erweiterung oder auch Verengung der ursprünglich konkreten Bedeutung
geführt; in Abhángigkeit von dem Kontext, insbesondere auch vom Verb
kommt es zu einer Reihe von Gebrauchsweisen, die regelhaft nicht unbe-
dingt zu erkláren sind. Ich gebe im nachfolgenden eine kurze Sammlung von
Beispielen für den Gebrauch des Inessivs; diese Beispiele sind im wesentli-
chen dem Anhang zum Ungarisch-deutschen Wörterbuch von E: Halász"
entnommen:

Entsprechungen des ungarischen Inessivs im Deutschen (DEU):

(a) DEU 'innen, in (+ dat), .
e.g.:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaz ágy/ban 'in dem Bett, im Bett'
(egy) autó/ban 'in einem Auto, im Auto'
szobájá /ban 'in/auf seinem Zimmer'

(b) (sonstiger Ort, übertragen auch Zustand usw.)
DEU 'in/auf/an/bei (+ dat),
e.g.: Amerika/ban / Angliá /ban 'in Amerika / in England'
a bál/ban 'auf dem Ball'; dél/ben 'zu Mittag, mittags'
a Duná/ban 'in der Donau', a fa lu/ban 'im Dorfe'

(c) (Zeit)
DEU 'in (+ dat), wahrend (+ gen/dat)'
e.g.: jövő május/ban 'nachsten Mai', május/ban 'im Mai',
kezdet/ben 'zu/am Anfang, anfanglich, anfangs":
az élet/ben 'in dem Leben, im Leben'
élet/ben van 'am Leben sein'
jó erőben 'bei Kráf ten, kraftig und gesund'

(d) (Maf3)'
DEU 'in/nach (+ dat)'
e.g.: a sor/ban 'in der Reihe'
sor/ban 'der Reihe nach, reihenweise'
regény két rész/ben 'Roman in zwei Teilen'
méter/ben 'in Meter( n)', ebben az árban 'in diesem Preis, in dieser
Preislage' , nagy/ban 'en gros'
a legnagyobb mérték/ben 'im gröf3ten Masse, aufs höchste'
eb/ben az irány/ban 'in dieser Richtung'

(e) (Art/Weise)
DEU 'in/bei (+ dat), mitgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(t dat), auf (+ ace), -weise'
e.g.: szín/ben más 'in der Farbe anders, andersfarbig'

6 Halász Előd: Magyar-német kéziszótár. Tizenegyedik kiadás. Budapest 1985.1049-1050.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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(egy) más szín/ben 'in einer anderen Farbe' (übertragen) in einem an-
deren Licht'
(a) szabadság/ban 'in der Freiheit'
legnagyobb rész/ben 'zum grö6ten Teil, grö6tenteils'
az első rész(é)ben 'im ersten Teil (davon)'
e rész/ben 'in dieser Hinsieht, in diesem Punkte'
kettes/ben 'zu zweit'
részek/ben 'in Teilen, aufgeteilt'
rész/ben 'zum Teil, teilweise, teils'
a politiká /ban 'in der Politik, auf dem Felde der Politik'
őrség/ben 'auf Wache'
téved az órában 'sich in der Stunde/Zeit irren, die Stunde verfehlen'
minden/ben 'in allem (übertragen) an allem'
matt 2 lépés/ben 'Matt in zwei Zügen'
lépés/ben 'im Schritt'
eb/ben a hideg/ben 'bei/in dieser Kálte'

(f) (Grund)
DEU 'an/in (+ dat), vor (+ dat),
e.g.: bízik az orvosok/ban 'den Á.rzten vertrauen, Vertrauen zu den
Arzten haben'
csalódik az orvosok/ban 'den Glauben an die Arzte verlieren, sich in
den Arzten tauschen, sich von den Arzten getauselit fühlen'
hiány van orvosok/ban 'es fehlt an Arzten'
örömé/ben (Gelegenheit:) 'in seiner Freude' (Grund.) 'vor Freude'
rák/ban 'an Krebs (krank, gestorben sein)'
bővelkedik / gazdag ilyen részek/ben ' ... ist reich an solchen Teilen'

(g) in festen Adverbialbestimmungen und Phrasen
(ef. hierzu die entsprechenden Eintragungen in Wörterbüchern).gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*

Mit meinen knappen Ausführungen wollte ich zum einen auf die Viel-
schichtigkeit der notwendigen Beschreibung hinweisen, zugleich an einem
ausgewáhlten Beispiel verdeutlichen, auf weiche Probleme zu achten ist.
In ahnlicher Weise könnte man nun einen Fragebogen entwickeln, um je-
des Korrelationsglied der verschiedenen grammatischen Kategorien der ein-
zelnen uralischen Sprachen zu charakterisieren und in eine verbindlich-
vergleichende Daratellung zu kleiden.

Bei Verwendung des von mir bereits propagierten CODE-Systems,
das in einigen Bereichen sicherlich noch weiteren Überlegungen und
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Ergánzungen bedarf, wird es möglich sein, die verschiedenen Trager gram-
matischer Funktionen in den einzelnen Sprachen miteinander zu vergleichen.

Im Bereich der Phonologie habe ich dies bereits an verschiedenen Stel-
len versucht und erprobt; der Bereich der Morphologie mit dem immensen
Inventar bedeutungstragender Suffixe (Morpheme) erfordert hier neben der
Form die Einbeziehung auch der betráchtlich divergierenden Funktion(en)
und Bedeutungten]."

7 Vgl. dazu im Gegensatz die etwas dürre allgemeine Beschreibung des Inessivs bei
Ro Conrad (ed.): Lexikon sprachwissenschaftlichen Termini. Leipzig 1985: 99:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"Ine66iv:
Kasus der finno-ugrischen Sprachen mit der Bedeutung 'in etwas': s.B. ungar. ágyban 'im
Bett'."VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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"SZERET JÖVENDŐRE"

SYLVESTERzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJÖVENDŐRE HATÁROZÓSZÓS JÖVÖ IDEJÉRŐL.

VELCSOV MÁRTONNÉ

1. Sylvester János Grammatikájában bemutat egy sajátságos kőrűl-
írt jövö idejű formát, amelyben az igealak mellett a jövendőre határozó-
szó utal a jövőbeliségre. Szerinte ugyanis a jövő időt a magyar nyelvben
csak kőriilírással tudjuk kifejezni:VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF u t u r u m . Sing: amabo, bis, bit, f3eretek,
f3ereccz, f3eret iőuendóre. Plur: bimus, bitis, butit, túnk, rettek, retnek
iőuendóre. Futurum exprimere nequimus, nisi circumloquamur; quae etiam
circumlocutio distinguitur inter person as et hoc tempus: Imperatiuo. Sing.:

ama, f3ereff; amet, f3ereffen. P lur: amemus f3ereffllnk; ametis, f3ereffetek;

ament, f3ereffenek. Futuro. Sing: amato tu, f3ereff te iőuendőre;" (CorpGr.
60-61; 1. még 58., 68.). Az -and/-end időjeles jövő nála - éppúgy, mint
korábbi nyelvemlékeinkben, ill. később is, egészen a nyelvújításig - függő
jövő: csak mellékmondatokban fordul elő (VÖ.Velcsovné: Az and/end idője-
les jövő idő történetéhez, ill. Újabb adatok az and/end időjel történetéhez:
Népr. és Nytud. XIX-XX. 303, ill. XXI, 35.).

Az, aki Sylvesternek csak nyelvtanát olvassa, mesterséges magyarázat-
nak, a jövő idő magyar nyelvbeli kifejezöeszközeinek a latinéval való össze-
hasonlítására szolgáló értelmezésnek találja a ragozott példákat. Újtesta-
mentum-fordítása azonban megmutatja, hogy ő maga igen gyakran hasz-
nálja ezt a - mondhatnánk - maga teremtette jövő időt. Lássunk rá né-
hány idézetet: "Mert meg vagon iruán ...•A3 űangalinak parancyol ibuendbre

te felőled".l (Sylvester: Vy Teftamentü 6r: Máté IV.), ,,'" e3 úduó3ijti
ibuendore a3 ú nipit a3 II bűneiből." (i. m. 3v: Máté 1.).

A következő összefüggő részben közvetlenül egymás után négyszer is
előfordul a jövendőre, a harmadik és negyedik -and/end-es igealak tár-
saságában: "Peter vag a3a3 kúf3ikla 'ts e3 kúf3iklan ippijtemfel a3 en
egghásamot es a3 pokolnak kapui erőuel el nem hata lmasluitnak ú ellene
ibuetulbre, ~s adom teneked ibuendbre a3 menn or f3iignak kolcsait (es va-
lamit megkótó3endef3 ibuendbre ez főldőn megkötősue lif3en a3 menriekben
es. Es valamit megodo3andaf3 ibuendbre e3 főldöü ) megodosua lif3en a3
menriekben es." (i. m. 26 r: Máté XVI.) A latin megfelelő a kővetkezőkép-
pen hangzik: "... tu es Petrus, et super hane petram aedificabo ecclesiamgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.1 Az idézett részek a fakszimile kiadásból valók: Sylvester János: Új Testamentum,
Bibliotheca Hungarica Antiqua 1., Bp. 1960.
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meam, at portae inferizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnon praevalebutit adversus eam. Et tibi dabo da-
ves regni caelorum. Et quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum et
in caelis, et quodcumque solveris super terram, erit solutum et in caelis."
(Máté XVI, 18-19.) Jóllátható, hogy az első két esetben futurum imperfec-
tum, a második kettőben futurum perfectum a megfelelő igealak, e kiilőnb-
séget jelzi tehát, hogy az utóbbiak -and/end-es jövőformához kapcsolódnak
(mellékmondatokban). De hogy mégsem mindig érvényesül következetesen
Sylvester maga alkotta szabálya, azt abból is láthatjuk, hogy az első latin
fut. imp. helyén (aedificabo) magyar jelen igealak áll (ippijtemfel). Igaz vi-
szont, hogy az első jövendőre ide is vonatkozhat, ha szokatlanul messze is
került tőle, bizonyára az ismétlés elkerülésére. Így egyfajta változatosságot
és ennek következtében választékosságot is szolgál.

Feltűnő, hogy nyelvtanában külön fejezetben, az akar társaságában be-
mutatott (defektív igéknek nevezi őket: CorpGr. 69-71.) létige jövő idejü
alakja mellett is használja a kérdéses határozószót a jövőbeli ség kiemelésére:
"Ezenkippeii lif; ,en ibuendbre e3 vilagnak eluighexijiben" (Vy Tejtamentű
21v: Máté XIII.) A mondat folytatásában jelen alakok állnak jövő értelemben
( eljűnek, kiválasztják, elbevetik), ill. a magában szereplő liszen ige.

Gyakran megtaláljuk Sylvester Újtestamentumában a ma fog segéd-
igésnek emlegetett analitikus jövő időt is, bár ezt nem vette be Grammari-
kájába, Feltehetően azért nem, mert még nem egybe tartozó, ún. összetett
igealaknak, hanem az azt megelőző, azt létrehozó határozós szerkezetnek
érezte, tekintette: '(bele)fog vmibe', '(hozzá)fog vmihez', mint: 'hozzákezd
vmihez', jóllehet ugyanolyan módon használja már, mint ma is használ-
juk. (A fog segédigével alkotott jövő idő keletkezésére vö. többek között
Mészöly: Nyelvtörténeti fejtegetések a Halotti Beszéd alapján 7-9; Bárczi-
Benkő-Berrár: A magyar nyelv tört. 421/F pont stb.). Az alábbi Újtesta-
mentum-részben egymás után következik egyetlen összetett mondaton belül
e két jövő idő értékü körülírás: "Kbuetke3ik e3 ibueruibre hog a3 ember-
nek fia embereknek kesekbe adattaffik / ~s meg fogiiik blnigfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAű te t ... " (Vy
Tejtamentü 27v: Máté XVII.). ,

Nyelvtanának fentebb idézett részletében olvashattuk, hogy nemcsak
kijelentő, hanem felszólító módú igealak mellett is állhat a jövendőre

szócska, pl.: " ... f;,orgalmato fok ne legetek / a3 tu iletetekrúl / mit ege-

tek ibuendbre / es mit igatok. Sem a3 tu teftetekrúl minemű öltőjetuel
fogia tok ilni ibuendbre", (Vy Tejtamentü 9v: Máté VL). Az utóbbi rnondat
állítmánya tipikus példája annak is, milyen filológusi pontossággal írja körül
a megállapítás tartalmának jövőre vonatkozó érvényét: a fog és a jövendőre

együtt nyomatékosít. A fog azonban nem ún. segédigei alakban, kijelentőVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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módban , hanem teljes paradigmájú ige felszólító módú formájaként szere-
pel, de értelme idővonatkozású, nem is helyettesíthető be azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkezdjetek szino-
niniával. Csak az írott-irodalmi nyelv viselt el ilyen mesterkélt fogalmazást,
amelyhez hasonló nehézkesség Sylvesternél másutt is gyakori. (Az idézett
részlet első felének párhuzama Lukács evangéliumában is megtalálható: "Tú
es ne kerdeskeggetek a30n mit egetek / auag mit igatok ióuendóre." (Vy
Tejtamentű 1p3r: Lukács XII.)

A példákat még bőségesen sorolhatnánk és elemezhetnénk tovább.

2. Kérdés, honnan származik Sylvester tudatos-tudősi jővőidő-formája:
merőben a saját, mesterséges, nyelvújító, irodalmi nyelvi alkotása-é, vagy va-
lamilyen minta alapján tudatosította, alkalmazta, akarta meghonosítani. Az
élő beszédben nem használrák. Mészőly írja a HB. emdul szavának magyará-
zata kapcsán: "Természetes, hogy soha nem beszéltek így: -szeret jövendőre«,

ezt a jövendőre szót csak magyarázatul függeszti oda Sylvester a beszélő és
hallgató bizonyos helyzetében futurum értékü szetet után" (i. m. 7.).

Volt-e esetleg írott mintája a kérdéses kőriilirásra, vagy legalább valami
nyelvi indítéka arra, hogy éppen ezt a határozószót válassza? Úgy látszik,
hogy nem véletlenül alkalmazta, s így mindkét felvetett kérdésre igennel
válaszolhatunk.

Fordítói munkája közben kezébe kerülhettek korábbi magyar szenti-
rásszövegek, amint ezt Varjas Béla feltételezi például a Miincheni Kódex-
ről (vö. Kísérőtanulmány Sylvester Újtestamentumának fakszimile kiadá-
sához 9. 1.). A MünchK.-ben azonban ez a forma nem található meg. A
JordK.-ben viszont - jóllehet elvétve - olvashatunk ilyen körülírást, pl.
" ... es megh beseellsjed yewendqre the ffyaydnak ... myneser megh tőrtern
egiptombelyeketh" (JordK. 26r: Mózes II, 10)); "Merth remeenlem en ma-
gamat yewendqre tynalatok lennem es 3ammal 3atoknak 30lnom" (JordK.
186r: János II. epist.j ' Az utóbbi idézet igeneves szerkezete jól érzékelteti,
hogy ebben a szővegkőrnyezetben valódi időhatározó(szó) a jövendőre. A
latin eredeti nek tömör, részben hiányos igeneves szerkezete nem könnyen
fordítható magyarra: " ... spero enim me futurum apud vos, et os ad os
loqui"; a futurum szó pontos fordítása is egyben a magyar jövendőre szó a
JordK.-ben. Itt Sylvester fordítása a természetesebb, szabadabb, nála fog-os

jövők szerepelnek (Vy Tejtamentű 133r).
A feltételezhető közvetlen, olvasmányon alapuló Írott nyelvi minta mel-

lett a jő ige szócsaládjának jelentésbeli analógiája is támogathatta Sylvester
újítását. A jövendőre határozószó relatív és abszolút töve egyaránt gyakran

2 Az idézetek az 1984-ben, a Helikon Kiadónál megjelent fakszimile kiadásból valók.
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szerepelt magyar szentírásszövegekben jövőben játszódó események leírásá-
ban, így főként azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAeljő ige, ennek jövő idejű eljövend alakja, ill. a jövendő

igenév. A JordK. szerzője is sokszor használja. A terjedelem korlátai miatt
itt csupán egy-egy példát idézhetűnk: "A3ert egy napon yewnek el a3 ew
c3appafy" (JordK. 192v: János Jel. XVIII.); "Ez az, kyt mondok vala: Ky
en vtanná yewend9'" (JordK. 135v: Ján. 1, uo. lejjebb is). Gyakran fordul elő
Isten örökkévalóságára utaló állandó fordulatokban, pl. "Halaakath adwnk
teeneked my wrwnk es myndenhato If ten, ky vagy, es ky valaal, es ky ye-

wendew vagy" (JordK. 190v: János Jel. XI; hasonlóképpen még 187r: János
Jel.L, kétszer is.) Az ÉrdyK.-ben is gyakori a jővővel kapcsolatos események
leírására az (el)jövend igealak és a jövendő igenév.

Sok adat - amelyek további gyűjtése az egyes nyelvemlékekegymásra
hatását is megvilágíthatja - támasztja alá feltételezésünket, hogy voltak
előzményei Sylvester jővő-kőriilírásának a korábbi, irodalmi nyelvünket is
megalapozó nyelvemlékekben, de maga a fordítandó szöveg is sugalihatta né-
hol a választott fordítói megoldást. Ezeknek a hatásoknak együttese alapján
teremthette meg a maga sajátságos, általa gyakran használt, Grammatiká-
jában külön is bemutatott körülírt jővőidő-forrnáját.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A KORSZERŰ MAGYAR NYELVJÁRÁSKUTATÁS

ELVI, MÓDSZERTANI KÉRDÉSEIHEZ

VÉGH JÓZSEF

1. Benkő Lorándról az I963-ban megjelent Magyar irodalmi lexikon a
kővetkezőket írja: "Munkásságának fő területe a magyar nyelvfőldrajz és
az irodalmi nyelv kutatása". Ezt a jellemzést ma lényegesen bővíteni le-
hetne. Ünnepeltünk sokat foglalkozik a magyar nyelv őstörténetének kérdé-
seivel, továbbá a grammatikával. Van még egy másik fontos kiegészítésem
is. BenkőgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 . azon kevés magyar nyelvtudóshoz tartozik, akik szükebb szak-
területükön kívül szívükön viselik a magyar nyelvtudomány és a magyar
nemzeti tudományágak helyzetének ügyét, bölcsen, mértéktartóan támogat-
ják az ezekkel foglalkozókat. Jómagam szerény képességeimnek megfelelően
főleg a nyelvjáráskutatással törődöm, igyekszem a nyelvjárás- és néprajzku-
tatás kapcsolatait bővíteni.

2. Mondanivalómat egy hosszabb Benkő-idézettel kezdem.198I márci-
usában Benkő a Szombathelyen tartott dialektológiai szimpozionon nagyon
sok hasznos tanácsot adott a nyelvjárástani monográfiák készítéséhez. Ezek
közül most egyet emelek ki: "Annak ellenére is, hogy én a nyelvjárásoknak
a mai helyzetét, változásokban levő helyzetét tekintem, hogy ennek vizs-
gálatát tartom elsőrendűen fontosnak, azért nem zárnám ki teljesen azt a
vizsgálati lehetőséget, amely - hogy úgy mondjam - a nyelvjárási alapré-
tegre, mélyrétegre vonatkozik. Mcstanában nem egy olyan megnyilatkozást
hallottam, olvastam, hogy tudománytalan dolog keresni az archaizrnusokat,
azok talán nincsenek is meg, talán csak az öregek tudják még őket stb.
Azt hiszem, hogy ezekben a megnyilatkozásokban van bizonyos igazság, de
van túlzás is. Még mindig meg lehet találni, ha nem is mindenütt egyforma
mértékben (lehet, hogy vannak olyan vidékek, akár már faluk is, ahol már
egyáltalán nem, de vannak, ahol még igen) azt a nyelvjárási alapréteget,
amelyből a fejlődés a köznyelv felé indult. Ezt az alapréteget még mindig
nemcsak lehet, hanem kell is vizsgálni - véleményem szerint -, ha má-
sért nem, akkor a nyelvi hagyománymentés miatt , hiszen ezek olyan értékes
nyelvi hagyományok, amiket nem volna szabad veszendőbe hagyni azért,
mert ezek már archaizmusok, ezeket már szinte "ki kell verni" a beszélőkből,
mert másként aligha ismerhetők meg, mert ezeket az archaizmusokat ismerik
azért, és bizonyos szituációkban használják is, tehát meg lehet találni őket
a módszeres vizsgálat ban. Nekem legalábbis korábbi nyelvjárásgyüjtő ta-
pasztalataim ide mutatnak, s nem hiszem, hogy a mai helyzet annyit, olyan
drámai módon változott volna, hogy ilyen kutatást már ne lehetne végezni.
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De nemcsak azért volna szükséges a nyelvjárási alapréteg vizsgálata, hanem
azért is, mert valamely terület, település nyelvjárási alaprétegét tudomá-
nyos szinten, a teljes nyelvi rendszer megragadásának igényével még senki
sem írta le" (Dialektológiai Szimpozion, VEAB Értesítő 1982. II. Szerk.:
Szabó G., Molnár Z.22-3).

Nos ezekkel a kérdésekkel foglalkoztam én is 1986-89 között. Négy al-
kalommal összesen negyven napot töltöttem el az Őrségben. Kutatási ered-
ményeimről már két helyen is jelent meg beszámoló: Észrevételek az őrségi
nyelvjárás újabb kori állapotáról: MNy. LXXXIII, 548-55. Részletesebb tá-
jékoztatást nyújtottam és a fontosabb nyelvi példákat ismertettem Az őrségi
nyelvjárás mai képe (A nyelvi változásokról) c. előadásomban: Élőnyelvi ta-
nulmányok az MTA Nyelvtud. Intézetében 1988 október 5-6-án rendezett
tanácskozás, Linguistica, Series A Studia et Dissertationes, 3. Szerkesztette:
Balogh L., Kontra M. 113-20.

A nyelvi változások kérdése ma a magyar dialektológia központi kér-
dése. Erről sokan írtak. Hely hiányában nincs lehetőségem arra, hogy a
kérdés irodalmát itt tárgyaljam, csak a legfontosabb megnyilatkozásokból
emelek ki néhányat. Bárczi: 1. OK. VI, 86, Deme: Nyelvünk a reformkor-
ban, 1955. Szerk. Paizs, 80, Deme - Imre: Magyar Tud. 19'62. évi 9. száma,
Imre: Ált. Nyelv. VIlI (1972) 85-100, Kiss: Nyr. XCVII, 100-13, Szabó J.:
MNy. LXXII, 100-13, Kálmán B.: DialSzimp. 29-34, Deme: uo. 187-91,
Sebestyén Á.: Nyr. CV, 319-28, Bokor J.: MNy. LXXVII, 347-52, Végh:
ŐHA., uő.: MNy. LXXXII, 93-9, uő.: MNyj. XXVIII-XXIX, 37-8, Szabó
G.: NytudÉrt. 58. sz. 387.

3. A Magyar Tud. 1962. évi 9. számában Deme L. és Imre S. kőzős
tanulmányban mutat rá a nyelvjárást beszélők "kétnyelvüségére". Ez azt is
jelenti, hogy ma már a magyar nyelvjáráskutatás, a nyelvjárási gyüjtés, az
adatok mérlegelése sokkal nehezebb, mint pár évtizede volt.

Azt már régóta hangoztat juk , hogy a legelső feltétele a jó gyűjtésnek az
adat közlök kiválasztása: csak értelmes, munkánk célját valóban értő paraszt
emberekkel szabad dolgoznunk. Nem kell az időt sajnálni az ilyen képessé-
gekkel rendelkező adatszolgáltatók kiválasztására. Akadémiai nagydoktori
értekezésemben sokat foglalkoztam a gyűjtés feltételeinek, pl. a lélektaniak-
nak megteremtéséveI. Őriszentpéteren az utóbbi 3-4 évben mintegy har~!nc
emberrel beszéltem, (az egész Orségben 50 adatközlővel) ámde igazában Ori-
szentpéteren 8-10 'volt kiváló beszélö és válaszoló (nem jelenti persze azt,
hogy a kevésbé jó adatkőzlők néhány megnyilatkozását kellő kritika és meg-
fontolás után nem lehet felhasználni). Én úgy látom, hogy a régi jó latin
szólást kell alkalmazni: Non numerantur, sed. ponderantur.

A már említett akadémiai nagydoktori értekezésem "Kapcsolatok a je-
lentéstan, a nyelvjáráskutatás és a néprajz között" opponensei, mind a hár-VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 3 5



VÉGH JÓZSEF

man kiemelik, hogy hogyan sikerült az őrségi emberek teljes bizalmát el-
nyernem. Talán nem veszik cikkem olvasói hivalkodásnak, őndícséretnek,
ha ezek kőzűl két megállapításra hivatkozom. Kálmán Béla: "Szinte csa-
ládtagja, tiszteletbeli polgára lett Őriszentpéternek és kőrnyékének. Adat-
kőzlőinek sorsát is végigkísérhette. Kiválogatta a legmegbízhatóbbakat ....
Pontosan kőveti a kiilőnbőző hangtani és nyelvjárási adatokat, mindegyi-
ket a kőzlő nevével, kerával és a feljegyzés kőrülményeivel (spontán beszéd,
kérdésre felelet, rákérdezés) együtt pontosan feljegyezve .... Mivel így fel-
oldotta a feszes, szófukar, csak százalékra menő adathalmazt, még a nem
nyelvész is könnyen megérti írását."

Deme L. oppositiójából idézem a kővetkezőket: " ... a helyszíni újrakér-
dezés - ami nagyon is gyakorlati, majdhogy kétkezi feladatnak tűnhet sok
kívülebb álló szemében - hallatlanul nagy elméleti és módszertani tanul-
sághalmaznak vált eddig is sokkal kevésbé ismert és igénybe vett bázisává.
Ez kínálta fel ugyanis a lehetőséget - s ezt Végh József jó érzékkel felismerte
és a bulldog szívósságával ki is aknázta -, hogy beletekintsen a nyelvjárás
- s ezen keresztül a nyelviség életének mélyébe, aprajába, mozgásának-vál-
tozásának mechanizmusába olyan mélységben és részletességgel, amilyen a
madártávlatból szemlelő atlaszgyűjtőnek végképp nem adatik meg, de még
a monográfiakészítőnek is csak akkor, ha olyan szerencséje van, hogy anya-
nyelvjárását vizsgálhatja, s vele kapcsolatos genetikusan szerzett élményeit
- Antaioszként - újabb és újabb visszakerülésekkel időről időre feltöltheti.

Igaz, Végh József Békés város szülötte, s első gyűjtőterülete a Nagy-
sárrét volt. De hosszabb őrségi és Őrség környéki tanárkedása a nagyrészt
ehhez az idŐhöz kapcsolódó, vagy ezt kővető gyűjtőmunkája második ha-
zájává tette ezt a tájat, s - mi nélkülözhetetlen kelléke amikrofilológus
szociolingvisztikai vizsgálatnak - genetikusan familiárissá tette őt az ot-
tani beszélők kőzűl sokak számára; olyanná, akivel szemben feloldódnak a
poliglosszia természetes - de ebben a munkában igen káros hatású - refle-
xei; akiknek a kedvéért a tudatosabb beszélők képesek és hajlandók felhozni
a tudat alatti. rétegekből a tudatosítottba a már kevésbé használt, de még
ismert archaikus formákat is."

Örömmel fogadtam, hogy értekezésem bírálói a legfontosabb eredmé-
nyemet vették észre. Az őrségi emberek szeretettel vettek körül, rájöttek
arra, hogy a nyelvi múzeum felállítása is fontos. Igyekeztek kérdéseimre, rá-
kérdezésemre úgy felelni, mintha én szomszéd va~y koma volnék. Az örségi
adatkőzlőim jó szándékát tapasztaltam már az OHA. anyagának gyűjtése
közben, de most sokat jelentett, hogy négy alkalommal, dolgozatom fogal-
mazása közben a nem teljesen tisztázott nyelvi tényekre rákérdezhettem.
Volt, előfordult, hogy három családnak Zsohár Istvánéknak. Szabó Sándor-
nak és Gömbös Emilnek (34 éves) levelet is írtam, hogy jól jegyeztem-e fel
a nehezebben kérdezhető adatokat.
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Két esztendőben, 1986-ban és 1987-ben Zsoháréknál (a férj 67, a neje

63 éves) laktam két hétig. Így magam figyelhettem, hogyan beszélnek az '

őrségiek egymás között. Örömmel hallgattam a szavakat, mikor Zsohár Ist-
vánné Szabó Olga (63 éves) az unokáit szidta, kerholta.

4. Deme László alkotta meg a kővetkező müszót:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAinformátor. Azokat
az adatközlőket minősítette Deme így, akikkel el lehetett beszélgetni arról,
hogy miképpen él egy-egy alakváltozat, kik használják (Bárczi-Eml. Nyelv-

tud. Ért. 40. sz. 70-1). Az informátorok szerepe -nagyon felértékelödött -
szerintem - az utolsó 10 esztendöben. Az informátorok segítségével tud-
tam me~. pl., hogyaMLKJIHGFEDCBAg y e g 'jég' szó nemcsak a hetési Bődeházán van meg,
hanem Oriszentpéteren, Kercaszomoron, A köznyelvi szén s z e n y alakban
Öriszentpéteren és Kercaszomoron is megvan stb.

A nyelvjárási elemek visszahúzódásában a dialektológusok nagy jelentő-
séget tulajdonítanak az életkori szempontoknak. "Úgyszólván valamennyi,
a nyelvjárásban mutatkozó változás és változat a generációs különbségek
számlájára írandó": Kiss J. MihHal, 162.

Eme általánosan elfogadott nézettel kár volna vitatkozni. Ámde az
utóbbi négy esztendös örségi vizsgálódásaim kőzben egyre inkább azt ta-
pasztaltam, hogy az életkor, a környezet, a beszélgetés témáján kívül van
még egy szempont, amit a jövőben nagyon is figyelembe kell vennünk. Ez
az adatközlő megértése, intelligenciája. Öriszentpéteren a legérdekesebb és
legarchaikusabb alakokat először nekem a 34 esztendős, érettségizett Göm-
bös Emli mondta. Csak egy példát említek most: N e ti. id e ! = Ne ülj ide!
- Persze meg kell gondolni, hogy Gömbős Emilnek a figyelmét a körmendi
gimnáziumban már két tanára - az őrségi, nagyrákosi származású Vörös
Ottó és Szabó László (ő a Vas megyei földrajzi nevek gyűjtésében nagy
szerepet játszott) felhívta a népnyelv és a néprajz kutatására. Két szép pá-
lyamunkát is készített Gömbös az MTA Nyelvtud. Intézete és a Néprajzi
Múzeum pályázatára. E kedves és rendkívül tehetséges, szubjektív egyéni-
ségről több, mint egy oldalt írtam nagydoktori értekezésemben a fontosabb
adatkőzlők jellemzése c. fejezetben.

Gömbös Emil nélkül nem sikerült volna az örségi nyelvjárás alaprétegét
igazában felszínre hoznom és megörökítenem. Nagy szornorúsággal értesül-
tem, hogy a fiatal férfi légzőszervi betegségben 1990 októberében váratlanul
eltávozott az élök sorából. Nagy fájdalommal gyászolom őt ma is. Enged-
tessék meg, hogy kis cikkemet egy, már kicsit sokat emlegetett, de igaz
szólással fejezzem be. Gömbős Emilről elmondhatjuk: Non omnis moriar.
Adatai, megállapításai belekerültek a magyar nyelvjáráskutatás vérkeringé-
sébe. Megérdemli ugyanúgy a rá való emlékezést, mint egy kutató.
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VOIGT VILMOS

1987 márciusában a Magyar Nyelvtudományi, Társaság szemiotikai
szakosztályában tartottam - az ünnepelt figyelmére is utalva - ugyan-
ilyen tárgyú előadásomat, amelyben arra igyekeztem rámutatni, hogya ma-
gyar kultúrában tudtommal Apáczai volt az első, aki 1653-ban megjelent
"Magyar encyclopeedia" cimű tudományos kézikőnyvében legelő szőr adta
a jeltudomány meglepően teljes, sokoldalú magyar terminológiáját, azt is
sejtetve, hogy e mőgött valamilyen szemlotikai-szemantikai (jelentéselmé-
leti és nyelvelméleti) rendszer sem volt előtte ismeretlen. A mai magyar
szemiotikának talán legkevésbé feltárt része a tudománytőrténet, a nemzet-
közi szemiotikatörténeti kutatás pedig sajnos érthető okokból nem szokott
magyar részkérdésekkel foglalkozni. Éppen ezért Apáczai jeltudományi ész-
revételeiről korábban csak magam írtam, majd Egyed Péter (NYIK XXX:2,
1986, 103-110) foglalkozott "régi erdélyi filozófusok" jelelméleti felfogásá-
val. Természetesen mindenki, aki korábban és kézbe vette Apáczai klasszi-
kus művét, észre vehette, hogy ebben meghatározott jelentéseimélet rajzo-
lódik ki. lrodalomtörténészeink és művelődéstörténészeink közül sokan fog-
lalkoztak Apáczai tudományos rendszerének forrásaival- anélkül azonban,
hogy ezfjeltudományi szempontból vizsgálták volna, vagy e felfogás forrá-
sait akárcsak megkísérelték volna is feltárni. Minthogy magam évtized(ek)
óta utaltam erre, 1985-ben németül, 1990-ben pedig angolul tárgyalhattam
e kérdéskört (vö. tőlem A Hungarian Encyclopedia (1653) with references
to semiotics; Semiotica LXXIX-3j4, 235-255, itt a szükséges további iro-
dalmat is idézve) most csupán a legfontosabb mozzanatokat említhetem.

A mai magyar jelzései gyakorlat és jeltudományi szakszókincs igazán
régi előzményekre vezethető vissza. MindzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjel, mind jegy (és innét az igék:
jelez, jegyez stb.) szavaink finnugor, sőt uráli hátterűek, legeredetibb, még
bizonyítható jelentésük 'lábnyom, nyom' lehetett, és egy igen korai vadász
életmóddal függhettek össze (vö. áttekintésemet, legutóbb Voigt: Auf den
Spuren eineruralischen (Vor)Semiotik; Specimina Sibirica Ill, 241-250). Kő-
zépkori írásbeliségünkből tőbb olyan adatot is említhetünk, amelyek azt
bizonyítják, hogy a szavak és összefüggéseik használata nem volt véletlen,
hanem összekapcsolható a kor európai, latinayelvű jelentés- és jelfelfogá-
sával. A Serm. Dom, több adata, 1538-ból Pesti Gábor Nomenclatvra sex
lingvarvm szótára, Sylvester János 1539-es Grammatica Hvngarolatina cimű
nyelvtana, ezen kívül is több nyelvészeti szempontból fontos forrásmű, mintVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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például 1560 kőrűlről a Gyöngyösi Szótártöredék, olyan felfogásban használ-
ják e szavakat vagy származékaikat, mely már-már terminológiai tudatos-
ságra vall. Sajnos, egyelőre el sem tudjuk lépzelni, mikor és hogyan lett az
uráli eredetű szavakból olyan pontos, latin megfelelőkkel egyeztetett rend-
szer, mint amit a Serm.Dom. 1:135 képvisel:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEt hoc vobis signum i.e. signa-

tum vel pro signo jel. Itt a teológiai, szemantikai, sőt talán filozófiai háttér
feltételezhető, ám eddig nem kutatott. Az köztudott a latin nyelvű euró-
pai bölcselet történetéből, hogyasignumgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfV signatum szembeállítás nem
új ötlet (és nem is Saussure ny,elvelméletében fordul elő először); hanem
legalább a római építészet-teoretikus, Vitruvius óta közismert. A középkor
teológiája igen fejlett és bonyolult jelelméletet dolgozott ki. Ám ez Európá-
ban szinte mindenütt latin nyelvű, vagy abból eredeztethető volt (vö. a mai
angol sign, francia signe, olasz segno stb. = latin signum ) 'jel' ahol is tehát
nem kellett egy ettől merőben kiilőnbőző, anyanyelvi hátterű szókészlettel
összekapcsolni ezt a szemiotikai felfogást.

Nyelvtörténeti adatainkból úgy látjuk, teológiai és jelentéstani vonat-
kozásban ezt az európai hátteret már a 16. sz. előtt érvényesítették nálunk.
Igen tanulságos, hogy az orvostudományi tünettan (szimptomatológia, il-
letve mind a nemzetközi, mind a magyar szóhasználatban egészen századun-
kig semiotica névvel is) már Apáczai előtt is 'tünet' értelemben használják
eszavakat. Ugyancsak feltűnő, és szinte rendelkezik nemzetközi párhuza-
mokkal a jel 'csoda' értelmezése (égi jel). Amíg 16-17. századi művelődés-
történetünk ilyen adatait kűlőn is nem tekintettünk át, legfeljebb csak arra
hivatkozhatunk, hogy viszonylag sokrétű, terminológiai szintű használatban
a 'jel' fogalomköre Pázmány filozófiai és teológiai munkában található meg.
(Érdemes lenne viszont magyar kutatóknak is átnézni eszempontból Co-
menius ugyancsak gazdag szemiotikai szóhasználatát.)

Apáczai tehát igazán sokrétű magyar nyelvű hagyományból meríthe-
tett, és az a körülmény, hogy enciklopédiáját hazájától távol írta, arra enged
következtetni, hogy az ígyemlített szavakat nyelvi tudatának mintegy kőze-
péből idézte, azaz nem egyedi terminológiát próbált fabrikálni, hanem egy
többé-kevésbé érthető szóhasználatot vett alapul jelelméleti rendszerének
kidolgozásakor .

Művének szárnos fejezetében találunk ilyen adatokat. A matematikai
részben (IV. fejezet) a számjegyekkel kapcsolatban beszél lejegyzésükről.

Az asztronómiában a csillagkép neve jegy (VI. fejezet). A zenében a hangje-
gyekkel kapcsolat ban használja mind a jel, mind a jegy megnevezést (VII. fe-
jezet), meglehetősen pontos megkülönböztetéssel. A VII. fejezet négy alfe-
jezetében (XXXIII-XXXVI) foglalkozik a betegségek jegyeivel, használva
ezekkel kapcsolatban mind a jelent, mind a jegyez 'jelent' igéket is. A recep-
tek rövidítéseit is így nevezi. Időjárásra utal (VIlI. fejezet, XXV. alfejezet,VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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V. rész első mondatában) azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbő esztendőnek ... jelei-ről szólván. Utal az
"eljegyzés" fogalmára, állatok viselkedésének jeleire is. A legérdekesebb -
ismeretelméleti és teológiai szempontból egyaránt - az a teológiai jelentés-
elmélet, amely művének XI. fejezetében tőbszőr is megnyilatkozik. Anélkül,
hogy részleteznénk ennek minden vonását, csupán arra kell hivatkoznunk,
hogy itt már nyilvánvalóan egy igen kifinomult terminológia jelenik meg,
amelynek kialakítását - minden zsenialitása ellenére sem - nem gondol-
hatjuk egyedül az ő művének.

A ' ~ termepetnek folyaJa [belé oltodot tula jdonJaga] mellyel jeles esMLKJIHGFEDCBAts u -

dala tos dolgokat tselekepnek az álla tok (347.lapon, XI. fejezet, V. alfejezet,
(1 szakasz) 5:3. mondat/ - a természeti jelek, szignálok finom jellemzése.
Az ember maga is jel, főként társadalmi hovatartozása szerint: Kúlsó jegyek

adatta ttanak nekik, mellyek álta l mint tapaflta lhato dolgok álta l, kbzónJeges

engedelmeJJegre kbieleztetnek (378. Iapon, XI. VII. 6:2 mondat ), ahol ismét
egyértelműen utal a jelek tranzitivitására. Külön is tanulságos lenne min-
den "jelelméleti" teológiai megjegyzését ide iktatni. Erre azonban itt nincs
terünk, ezért csupán egyetlen ilyen részletet idézünk. A megváltásról szól-
ván többek kőzőtt ezt olvashatjuk: (405. lapon, XI. XXIII. 15-17): 15. "A'
meg valtas rank Babattajanak majedik mondja vagyon a' Bent jegyekben: a'
Bent (g) jegy penig oly tapaíitalhato dolog, mely a' felet azgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÖ tekinteti felett
mellyet az erzekenJegnek kőzben vetés nelkűl mutat , valamely lelki dolgot
jutat embernek elmejebe. 16. Ez, vagy tsak tJupa jegi, vagy ugyan petsétis:
emez tsak mutat valamint: 's e' penig ugyan kiis adja el petsételven azt a'
mit mutat. 17. Mivel penig a' jegyző teJ ti, és a' jegyeztetet lelki dolog kőzőt
valo valamiben megeggyezés téfii a' jacrarnentomnak állato okat: 1. a' jegy
neha magának a' jegyzet dolognak mondatik: és meg viííontag. 2. A' jegyzet
dolognak tselekedete a' jegyenek. 3. A' jegynek tulajdonjaga a' jegyzet do-
logenak: es viííontag." (Megemlíthetem, hogya kűlfőldőn készült szedésben
elég sok az apróbb hiba, helyesírási következetlenség, amelyek mindegyi-
kének pontos kijavítása nem is egyszerű feladat.) Ehhez aszövegrészhez
tartozik még egy lapalji jegyzet is: 9 Signum Sacrum.

A rendkívül bonyolult érvelés arra vonatkozik, hogy a szentségek olykor
csak szimbolikusan jelölik a szen tséget, máskor annak részei (mai szemiotikai
terminológiával indexei). Apáczai világosan utal a "testi" és "lelki" vonat-
kozások eltérő voltára is. Olyan ma&asröptű szemiotikai-teológiai érvelés ez,
amelynek bizonyára van forrása is. Am ezt eddig senkinek sem sikerült kimu-
tatni. Legutóbb ú jabb összegzés látott napvilágot az angol puritán - pres-
biteriánus teológia hazai hatásáról (Koltai Klára: Amesius és Perkins míivei
Magyarországon; Múzeumi Kurír 1987. július, 54. szám, VI. kötet 4. szám,
18-25.). Eszerint maguk az angol szerzők művei ugyan csak a 17. század vé-
gétől vannak meg mai kőnyvtárainkban, ám a hatás ennél korábbra nézve isVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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bizonyítható. A hollandiai Franeker egyetemén 1625-töl 1633-ig tíz magyar
egyetemi disputáció volt Amesius vezetésével. Amesius teológiáját 9gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ű

magyarázta (1658 és 1675 között), ugyancsak 9 munkában olvasható ma-
gyar fordítás Amesiustól: kőzűlíik az első 1620-ban, a végső 1678-ban je-
lent meg. Medgyesi Pál (1650), Komáromi István (1651), Nagy-Ari Bene-
dek (1651), Szathmári Baka Péter (1653), Váczi András (1653), majd már
Apácsai enciklopédiájának megjelenése után Martonfalvi György, Vásárhe-
lyi Péter, Csuzi Cseh Jakab, Drégely-Palánki János és Felvinczi Sándor egé-
szen a 17. század utolsó negyedéig folytatják ugyanezt a hagyományt. Ez
összefüggő teológiai irányzat szemiotikai terminológiáját egyszer külön is
megvizsgálni lenne érdemes. Minthogy Apáczai tudományos, filozófiai ér-
tékű jelelméletének is a teológiai rész a csúcspontja, ilyen szempontból is
fontos lenne a kérdés további vizsgálata.

Már első ilyen tárgyú beszámolómban megkíséreltem, hogy az európai
hát tért értelmezzem. Pázmány szemiotikája esetében ez minden bizonnyal a
salamancai Francis Suarez nevével összekapcsolható szakramentalista katoli-
kus jelfilózófia. Ehhez azonban Apáczainak nem lehetett sok köze. Korábban
csak hivatkozásokból tudhat tunk az európai szemiotika óriásának, a Juan
de S. Thomas néven író szerzőnek 1631 és 1635 kőzőti klasszikus művéről.
Most John N. Deely mintaszerű kiadásából (Tractatus de signis. The Se-
miotic of John Poinsot. Berkeley - Los Angeles - London, 1985. University
of California Press) úgy látom, hogy itt sem kereshetjük Apáczainak vagy
mestereinek jelelméleti forrásművét. Amelynek ~urópai jelentősége abban
áll, hogy mind a Port Royal szakramentális szemiotikája, mind John Locke
szemiotikai ismeretelmélete előtt, ráadásul nemzeti nyelven (nem latinul)
igazán magas szintű jelelméleti tudatosságot képvisel. Erre, az eddig nálunk
sem kellőképpen hangoztatott erényre szerettem volna e rövid írásban fel-
hívni a figyelmet. Mindez természetesen összefügg Apácsai kartéziánus és
ramista filozófiájával, ám túl is mutat azokon, gondolatrendszerének más
összetevőit is jelzi. ilyen értelemben is gondolatrendszer-egyesítő, valóban
enciklopédista a múlt nagy erdélyi tudósa.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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" ... luktu hom' kaj firme fidu!"
Madách- Kalocsay

A MAGYAR NYELVNEK
AZ ESZPERANTÓRA GYAKOROLT HATÁSÁRÓL

WACHA BALÁZS

A magyarnak az eszperantó nyelvre való kisebb hatását minden nyelvi
szinten feltehetjük. (Mert hiszen tapasztaljuk.)

Mióta Bálint Gábor orientalista, az ural+altáji nyelvek professzora,
1897-ben, tíz évvel az eszperantó közzététele után, Kolozsvárott megtar-
totta eszperantó-tanfolyamát, a magyarok részvétele az eszperantó nyelv
használatában és müvelésében mindig számottevő volt (vö. pl. Kökény La-
jos: Gvidlibro por supera ekzameno [szerk. Pechan Alfonz]: La movado en
Hungario, 62-82; Rátkai Árpád: A Magyar Eszperantó Szövetség és a nem-
zetközi nyelvi mozgalom Magyarországon, 1991, 24-40).

A magyar eszperantisták döntő többségének az eszperantó második
vagy többedik, tehát tudatos módon elsajátított, tanult nyelve.

Kezdetben (1887-8-tól) az eszperantót nagyobbrészt írásban használ-
ták. 1905-től az írásbeli használatot növekvő mértékű szóbeli alkalmazás
kíséri. A mai eszperantisták nem elhanyagolható hányada a nyelvtanulás
.időszakától eltekintve sokkal több időt tölt eszperantó nyelvű beszélgetés-
sel, vitával, tréfálkozással, játékkal, pletykával, vagyis beszéddel, mintsem
levelezésseI, olvasással, tanulmányírással vagy egyéb vizuális jellegű nyelv-
alkalmazással. Az eszperantóul beszélő gyerekeknek egy kisebb része - "ko-
ránál fogva - írni, olvasni nem is tud. Az eszperantisták önkéntelenül is,
tudatosan is hatnak egymás nyelvhasználat ára. A fentiekből adódik, hogy
a magyar nyelvi sajátságok eszperantóra való átvitelének számos lehetősége
van; valfajai kimutathatók (vö.: pl. Bernard Golden: Margene de lernolibro.
1970, Budapest, Hungara Esperanto-Asocio; további irodalommal).

a) Szóljunk először arról az esetről, amikor a magyar nyelven alapuló je-
lenség az eszperantó nyelvnek L. L. Zamenhoftól rögzített alapvető normáit
egyértelm űen megsérti.

Ismeretes, hogy L. L. Zamenhof - dr. Esperanto álnéven - 1887-ben
egy 40 lap terjedelmű kiadványban tárta nyelvtervezetét a világ elé: .ungfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3cnepaHTo : M e :>KAyHapoAHb IH .H 3HK 'b . IlpeAHCJIO B le H nO JIH b IH y 'le6HHK 'b .

[por Rusoj]. (Bapmaaa, 1987).
Az eszperantista hagyományzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAUnua Libro, azaz 'Első könyv' címen tartja

számon Zamenhofnak ezt a munkáját, Itt olvashatjuk az eszperantó nyelvVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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alapvető, mindmáig mérvadónak tekintett - nagyrészt alaktani -leírását.
A 16 pontból álló, alig hat lap terjedelmű nyelvtan 10. pontja a szóhang-
súlyt egyértelműen a szó utolsó elötti szótagához köti. A gyengébb - netán
rosszul tanított - magyar eszperantista első szótagi hangsúlyozása így hi-
bának minősiil. AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdiligente 'szorgalmasan' szó helyett mondott diligente

formát a jó tanár kezdettől fogva javítja; mégis, előfordul - kűlönösen, ha
a szó a mondat fő hangsúlyának is hordozója - hogy a magyar eszperan-
tista vét aszóhangsúly említett, Zamenhof-adta szabálya ellen. Rejtettebb,
a normát "leleplezhetöen" nem sértő hatást látok abban, hogya magya-
rok beszédében a szólamhangsúlyos szó hangsúlya gyakran mintegy törli
néhány rákövetkező másik szó hangsúlyát (*Eva ne' estis ' hejme ehelyett:
Eva negfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI estis I hejme). Minthogy az eszperantóban aszóhatárok és szint ag-
mahatárok olykor kevésbé jelöltek, mint a magyarban, az említett jelenség a
hasznos szintaktikai redundancia nyilvánvaló csökkenését jelenti. - Egyér-
telmű normasértésről beszélhetünk, ha a magyar eszperantista - a magyar
mintát követve - elhagyja az összetett állítmány igei részét (Eva estas jorta

'Éva erős' ----+ * Eva jorta) vagy ha nem egyezteti a jelzőt és a jelzett szót
(bela j esperoj 'szép remények' ----+ *bela esperoj). A fentiekhez hasonló, más
nyelvek tanítása során gyakran tapasztalt téves átvitel ugyan itt nyilván
eszperantó beszédtényt eredményez, a nyelvi rendszerre gyakorolt hatásról
- a nyelv rendszerébe való beépülésről - azonban ezekben az esetekben
nem beszélhetünk. (L. Barcsay Zsuzsa: Metodiko en la praktiko [szerk. Bar-
csay Zsuzsa]: Transfer-valoro de Esperanto por hungaroj en la lernado de
hindeűropaj lingvoj. Hungara Esperanto-Asocio, Budapest, 1982; Szerdahe-
lyi István: Metodologio de Esperanto (lingvostudado kaj parolalproprigo).
Budapest: Tankönyvkiadó, 1975.)

b) Gyakori jelenség, hogy mi, magyar eszperantisták - felületes tanu-
lásunk eredményeképpen - nemzetközi vagy nemzetközi nek vélt, főleg latin
eredetű szavaknak valamely, a magyar nyelvből vett jelentést tulajdonítunk.
Ez írott szövegekben is kimutatható. Példaképpen - Bernard Golden nyo-
mán - az akcio 'részvény', lektoro kb. 'előadó, egyetemi oktató', kolegio kb.
'testület, (egy házi) vezető testület', 'angliai főiskola', 'jezsuita középiskola'
főneveket említem, melyeknek a magyar akció (pl. 'segélyakció'), lektor (pl.
'könyv lektora'), kollégium ('diákotthon') mintájára való használatát sem a
zamenhofi hagyomány, sem az eszperantisták széles körben használt értel-
mező szótára (Plena llustrita Vortaro, Paris-20, 1970), sem a nemzetközi
gyakorlat nem támasztja alá. Ismétlődésük, mintául is szolgáló szövegekben
való gyakoriságuk révén az ilyen jelentéskölcsönzések a nyelvközösség tuda-
tában és használatában élő eszperantó szókincset módosíthatják; ezek az új
elemek a nyelv - nem kívánatos módon való - rétegződését segíthetik elő
(1. Bernard Golden: i. m.).VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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c) A magyar és az eszperantó párhuzamos alkalmazása során is igen gya-
kori a helyes átvitel, a segítő transzfer. Az alanynak és az állítmány névszói
részének számban való egyeztetése mindkét nyelv minden rétegében, minden
stiláris változatában és szinte minden névszóra nézve norma értékű. Pl.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALa

cevaloi < estis> lacaj 'A lovak fáradtak <voltak>'. Az eszperantóul tanuló
magyarok e tekintetben önkéntelenül, megfelelő számú minta vagy a nyelv
pontos leírásának ismerete nélkül is helyes mondatokat alkotnak. - Hason- .
lóképpen: minden magyar eszperantista jelen idejű igealakot használna a
következő mondat tárgyi mel1ékmondatában: "Azt mondták, -hogy esik az

esó"'. <'üni diris ke pluuas"> , E helyes megoldásból nem következik, hogy
a beszélőnek tételes tudása is van a mellékmondatbeli igeidő-használatról.
- Hasonlóan minősíthetjük a magyar eszperantista beszédének olyan álta-
lános és jellemző tényeit, mint a magánhangzó-redukció teljes hiánya (vö.
akcídento : okcidento) vagy - az eszperantóban egyébként ritka - szóvégi
zöngés mássalhangzók zöngés voltának következetes megőrzése (pl. a sed

'de, hanem' kötőszóban). A zöngésség szerinti oppozíció szóvégi helyzetben
való meglétét mutatják például a következő szópárok: bed' 'ágyás' : bet' :

'cékla'; kab' '<hegy>fok' : kap' 'fej'.
d) Elég gyakoriak az olyan esetek, amikor Zamenhof, illetve a nemzet-

közi spontán közmegegyezés (az általános gyakorlat) két lehetőséget kínál,
de a magyar minta ezek közül csak egyet erősít meg. - Zamenhof az n
fonémaMLKJIHGFEDCBAg és k előtti megvalósulásaként mind a dentális, mind a veláris vál-
tozatot számontartja (1. Oficiala Gazeto, IV, 1911, 22; Lingvaj respondoj,
sesa eldono, Marmande, 1962, 59-60); a magyar beszélők túlnyomó több-
sége ilyenkor következetesen a veláris változat tal él. - E tény hozzájárul-
hat ahhoz, hogy a veláris allofón az adott fonetikai helyzetben túlsúlyossá,
esetleg obligatorikus allofónná váljék. Erre a tendenciára támaszkodik a
mesterséges beszédszintézis Magyarországon kifejlesztett megoldása is (1.
nona Koutny-Gábor Olassy-Katalin Kisfaludy: Esperanto speech synthe-
sis and its application in language learning. Magyar Fonetikai Füzetek, 19,
Bp. 1988,47-54). Két megengedett lehetőség egyikét erősíti meg a magyar
minta a nyelvi rendszer egy másik pontján: az utcanevek, térnevek, földrajzi
nevek az eszperantóban szerepelhetnek köznevük után (pl. sira to Dob: 'Dob
utca'; la r ivero Marcal 'a Marcal folyó', urbo Karcag: 'Karcag városa'; en

vilago Velem: '<egy> Velem <nevű> faluban'), de előfordulnak összetételi
elötagként is: Dob-stra to, Meksiko-urbo, Molnár Ferencnek A Pál utca i jiúk

c. regényét La knaboj el la Paűlo-stra to címmel fordították eszperantóra.
- Hasonló hatások természetesen több irányból (német, kínai, japán stb.)
jönnek.

A prepozitív névhasználatnak (s hasonló kicsinységeknek) persze to-
vábbi - rossz esetben előre nem látott - következményei lehetnek. Az
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ilyen névhasználat, például, destabilizálhatja a szóhangsúlyt:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA< la> rivereto
Tur '<a> Túr patak' ~ Tur-rivereto ~gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA* Tur-rivereto,

d) Összetettebb jelenségek a következők. - Az eszperantó szóhang-
súly minőségét Zamenhof nem kötötte meg. Kalocsay és Waringhien le-
írása szerint (közösen: Plena Gramatiko de Esperanto, Budapest, 1933;
Kalocsay Kálmán: Rendszeres eszperantó nyelvtan, 1958) aszóhangsúly
részben kvantitatív: a hangsúlyos magánhangzó nyílt (pl. alfabeto,MLKJIHGFEDCBAc e p o ,

domo, kapo), vagy ilyenből aposztrofálással kapott szótagban (a lfabd',
cep', dom', kap ') hosszú; egyéb zárt szótagokban (pl. kap ti, "ep) rö-
vid. (Koutny-Olaszy-Kisfaludy, idézett írásuk ban, a hosszú magánhangzók
időtartamát a rövidek másfélszereseként rögzítik). A hosszú magánhang-
zóknak ilyen helyzethez kötött megjelenése - mint Hukaya Sitosi és Tá-
los Endre (Esperantologiaj Kajeroj, 2, 1975) kifejtették - összefügg azzal
a ténnyel, hogy az eszperantó használatának fő területe kezdetben olyan
térség (area) volt, amelynek nyelveiben a magánhangzó-hosszúság vagy fo-
nematikus, vagy hangsúlyhoz kötött, pozicionális, de valamilyen formában
többnyire megvan (orosz, francia, német, magyar stb; a szintén sok beszé-
lővel képviselt lengyel hatás az időtartam szerep ének stabilizálódása ellen
hat). - A kajo-ból aposztrofált kaj' 'rakpart' és a kaj 'és' kőtőszó Kalo-
csay szerint minimális párt alkot, éppen a hosszú-rövid szembenállás alap-
ján. Az eszperantisták egy része ugyanakkor nem hozhatja anyanyelvéből
a rövid-hosszú szembenállást; normaként való előírásának elvi ellenzői is
vannak. Ezért is érdemes talán megjegyezni, hogy a kérdésnek nemcsak a
fonológiához és a mindennapi nyelvgyakorlathoz van köze. Kalocsay Kálmán
- műfordítói munkájával párhuzamosan - rendszeres eszperantó poétikát
dolgozott ki (Pri la Esperanta ritmo, Klasika metriko en Esperanto: K. Ka-
locsay: Lingvo Stilo Formo. Studoj. Tria, parte tralaborita eldono. Librejo
PIRATO, Oosaka, 1970; K. Kalocsay-W. Waringhien: Parnasa gvidlibro,
1935). Rendszerének ellenőrzése kép pen - Babits Mihály és Szabó Lőrinc
magyar vállalkozásaira emlékeztető erőfeszítéssel - elsősorban kötött for-
májú verseket fordított. (1 . pl. Madách: La tragedio de l' homo; Dante

Alighieri: Infero [1933]; Baudelaire: La floroj de I'malbono [1957]; Shakes-
peare: Rego Lear [1966], Somermeznokta songo [1967], La tempesto [1970];
Petőfi: Libero kaj amo [1970] - ebben szerepel a János vitéz teljes fordí-
tása is, mely a korábbi, 1923-as fordításból nőtt ki. - Stb.) A görög-latin
versformák sikeres meghonosítását jelentősen megkönnyítette számára az
a mód, ahogyan a kiejtési normákat ő maga befolyásolta (1. K. Kalocsay:
Tudmonda sonoro [szerk. Vilmos Benczik], 1-2, Serio Oriento-Okcidento, n-
ro 17, Hungara Esperanto-Asocio, Budapest). - Az összefüggés egyéb ként
fordítva is igaz: fordításai, a hagyomány szerves részeként, hozzájárulnak a
norma szociális érvényének megszilárdításához.
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e) Mint ismeretes, az eszperantó összetett igealakok használatáról sok
vita folyt. A vita egyik sarkalatos pontja az a kérdés, hogy a múlt idejű
kopula és a múlt idejű(nek nevezett) melléknévi igenév alkotta összetett
igealakok pluszkvamperfektum értékűek-e, avagy (csak) aspektusukban mi-
nősítettek, befejezettek. A kérdés a passzívum kőrül éleződik ki, ahol egy-
szerű időalakok nem állnak rendelkezésre. Kalocsay Kálmán - E. Vilborg-
hoz csatlakozva - hangsúlyozza, hogy a párhuzamos aktív mondatokban
az egyszerű múlt gyakran a pluszkvamperfektum tipikus környezeteiben is
használatos, feltéve, hogy az ige perfektív jellegű. Kalocsay előadja, hogy azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

jam 'már' bizonyos igékkel kapcsolódva csak a "tartam kezdetére" utal (pél-
dája: Oni jam persekutis lin tiam 'Ekkor már üldőzték'), más igékkel viszont
a cselekvés után beállt állapotra. Példája: Li jam trovis la slosilon tiam
'Akkor <addigra> már megtalálta a kulcsot'. (A magyarra vonatkozólag
vö. Fábricz Károly: A denotatív és a pragmatikus jelentés ősszefüggéseiről.
Népr. és Nytud. XXIX-XXX, 107-114.) Kalocsay az aktívum egyszerű múlt
idejének erre a jellemzésére is épít, amikor a szóban forgó passzív alakokat
elsősorban perfektívnek minősíti. A fenti - elnagyolt - fejtegetéshez itt
annyit füznék, hogy Kalocsaynál - bár számos nyelv igeragozását ismeri és
ismerteti - a háttérben ott munkálnak a magyar analógiák is. Álláspontját
a Literatura Mondo szerkesztőjeként is érvényesíthette. Soós Éva 1976-ban
diákköri dolgozatban mutatta be, miként módosította Kalocsay az első esz-
perantó regények francia írójának, Vallienne-nek az igeidő-használatát.

f) Az eszperantó magyar művelői részt vettek az irodalmi régiesítés esz-
perantó próbálkozásaiban. Kalocsay Kálmán (1. La mezepoka esperantisto
[Lingvo Stilo Formo, 1970, 154-160]) az íráskép módosításával, részben la-
tinosításával, hangváltozások imitálásával (visszafordított nyíltabbá válás-
sal, az eszperantó igei végződéseknek egyszerűsödöttként való feltüntetésével
(" visszabonyolí tásával") próbálkozot t:

WACHA BALÁZS

A magyar
eredeti

Kalocsay
fordítása;
a módosítások
bemutatása

Az eszperantó
köznyelvi
megfelelő

<Mai magyar fordítás>;
az eszperantóbeli
módosítások
jellemzése

Latia tuc Widats Wui Vidas vi <Látjátok>MLKJIHGFEDCBA

< vid- 'lát- '>

< *-atsgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA--t as> < -as: az ige
jelen
idejének
végződése,VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 4 6

1) A még személyre
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A magyar Kaloesay Az eszperantó <Mai magyar fordítás>;
eredetiVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf o r d í t á s a ; köznyelvi az eszperantóbelizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a .módosítások megfelelő módosítások

bemutatása jellemzése

kijelentő
módban,
minden
személyben)

2) valamiféle

"korai újlatin",
a mai
eszperantóbelinél
testesebb
(talán az
eszperantó névszói
többesjelet

[-jl is
tartalmazó)

< *wuygfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-+ vi> < vi: 2. sz.vre személyes
utaló névmásnak
személyes látszólagos
névmás; visszaállí tása;

'you'> a w betű a
magyar
kódexirodalmat
is idézi.

feleym confratruy gefratoj <feleim, testvérek>

< con ---+ ge- > < ge-: a két A germán ge-

nemre egyszerre helyén itt
utaló előképző> "még" a latinos

con- áll.

< *fra tr- -+ fra t- > fra t- 'fivér'

< *-u -+ -o> < -o: a főnév A főnév mai -o
kategoriális végződése helyén
végződése> a zártabbMLKJIHGFEDCBA-u áll.
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A magyar Kalocsay Az eszperantó <Mai magyar fordítás>;
eredetiVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf o r d í t á s a ; köznyelvi az eszperantóbelizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a módosítások megfelelő módosítások

bemutatása jellemzése

mzc vogmuc q u io nui kio ni <mik vagyunk>
e s t a m s estas

< *quio ~ kio> kio 'mi' Az íráskép
<főnévi kérdő- latinosabb
névmás>

( qugfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA* --+ k) --+ qu

< *-ams~-as> Az <MLKJIHGFEDCBA-a s helyett
álló> -a m s igei
végződés az E. sz.
1. személyt (eszpe-
rantó mi, magyar -m),

<m+s",'m+-k'> valamint az
-s indogermán
többesmorfémát,
szerkezetében a
magyar -rn- + -k

együttest idézheti
fel. A mai

végződés így
(nyelvtani homo-
nímiát eredményező)

hangalaki
egyszerüsödésnek
tünik.

< *nuy~ni> A látszólagos
nuy --+ nl

változás

hasonló a
már említett
wuy --+ vz
változáshoz.

'!iJa pur Y a p u lv u Ja polvo < Bizony, por
ej k a j kaj és hamu ... >
chomuv ... cindru ... cindro ...
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A magyar
eredetiVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K a lo c s a y

f o r d í t á s a ;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a módosítások

bemutatása

<Mai magyar fordítás>;
az eszperantóbeli
módosítások

jellemzése

Az eszperantó
köznyelvi
megfelelőgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

< *pulou -----*po/vo> A mai po/vo és
cindro

főneveket
Kalocsay itt
az u -----* o

változás
(nyíltabbá
válás)
eredményének
tünteti fel.

< * cindru -----* cindro > MLKJIHGFEDCBA

< ya * -----* ja>

uogmuc est ams <ni> estas <vagyunk>

Hasonló "álváltozások" a következők is: *creays -----* mai eszperantó
kreis (kre+ is) 'odutta vola', * Adamun -----* Adamon 'adamut'; * Kay ell omn

fructuy trovibily en paradisu... -----* kaj el Ciuj fruktoj trovebla j en Paradizo

'E f mend paradijumben uolov girmlcíctul'. - A nyelvi asszociációs hátte-
ret egyébként mindehhez a magyar irodalomból vett Halotti Beszéd mellett
a Zamenhoftól héberböl fordított Ószövetség (Malnova Testamento) szol-
gáltatta (La Sankta Biblio. Malnova kaj Nova Testamentoj. Tradukitaj el'
la originalaj lingvoj. Londono. Brita kaj alilanda Biblia Societo. [The Holy
Bible in Esperanto. 53] 1966).

Csiszár Ada és Kalocsay Kálmán lexikográfiai munkájának (Domfab-
riko, 6000 frazeologiaj esprimoj Hungaraj-Esperantaj, Hungara Esperanto-
Asocio, Budapest, 1975) eredményeképpen a magyar szóláskincs - kisebb
mértékben - közvetlenül is hat az eszperantó fejlődésére.

Áttekintésem korántsem teljes.FEDCBA
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A MEGNYILATKOZÁSHATÁR MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK

GONDJAIHOZ

WACHA IMRE

A beszélt nyelvi kutatások nehéz feladata a spontán szövegeknek (dis-
kurzusoknak) belső tagolása, interpungálása. a megnyilatkozáshatárok meg-
nyugtató megállapítása. Márpedig éppen ezen áll vagy bukik az élő beszéd
mondat- és szövegtani vizsgálata, az eredményeknek az írott szővegek szer-
kezeti mutatóival való összevethetősége.

A kérdést legutóbb Németh T. Enikő vetette fel egy TDK-dolgozatában
és két közleményében. Magam is érintettem két cikkben.

Német T. Enikő - a kérdés előzményeit is ismertető - első cikkében
(1987b) a beszédfonetikai elemek közül az intonáció és a szünet határjelző
funkciót vizsgálta. A hezitációk kiszürése után is megmaradt kétes esetek
neki azt mutatták, hogy az elemzés érdekében tisztázni kell a többi beszéd-
fonetikai elem szerepét , szemantikai szintaktikai szinten a pronominalizáció,
a topic-comment szerepét, pragmatikaí szinten azt, hogy miképpen befolyá-
solja a beszédhelyzet a diskurzusok tagolását. stb.

Második cikkében azt mutatta ki, mely kőtőszavaknak, kapcsoló ele-
meknek van az élőszóban (vizsgált anyaga alapján) kommunikatív, beszéd-
(diskurzus)szervező szerepük. (Németh 1987/88.) Ezek többségükben olyan
elemek, amelyek célja kettős: a) a kommunikációs folyamat egészében
aa) párbeszédben a szó átvételeker (szerepcsere esetén) a kommunikáció
és a téma folytatásának, ab) más, nagyobb lélegzetü, de új (rész )téma in-
dításának a jelzése (tehát egyfajta kapcsolás és tagolás: a diskurzus egyes
részeinek az egész folytonosságába való beleillesztése, ill. ebben az egységek
elkülönítése); b) jelentős részükben: a beszélő kisebb kommunikációs (rész)-
egységein belül, a megnyilatkozások láncolatában (tehát a dialóguson belüli
monológban) ba) a kommunikáció folytatasi szándékának jelzése, bb) a té-
mavál tozások érzékeltetése.

E kőtőszavak és egyébb kapcsolóelemek - mint Németh T. cikkéből
kiolvasható - többé-kevésbé világosan elkülöníthető nyelvi-grammatikai-
akusztikus környezetben fordulnak elő: nyelvileg, tartalmilag, ráadásul -
bár ez Németh T. cikkéből nem derül ki egyértelmüen, mert a szerző nem
mutatja be az intonációt - intonációsan is érezhetően új megnyilatkozás
élén'. (Szerintem többnyire az előző megnyilatkozási egység hangfekvéséhez
képest megváltozott dallamú és hangfekvésü intonáció és a kapcsolóelem
elötti és utáni szünet jelzi és különíti el ezeket s általuk az új megnyilatko-
zásegységeket. )
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A megnyilatkozáshatár megállapítása azonban nem az ilyen esetekben
problematikus igazán, hanem a folyó - és hosszabb - diskurzusrészletVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
b e l s e j é b e n .

Magam - a témakört csak érintő - első cikkemben egy hosszabb
spontán szöveg elemzése során a megnyilatkozási határok megállapítá-
sához felhasznált saját szempontjaimat és az ezek alapján megfigyelt
megnyilatkozáshatár-típusokat mutattam be (1988. 106-8.). Második cik-
kemben (1989) a kérdést az élőszóbeli szővegalkotásnak főleg a kommuniká-
ciós szituációból adódó sajátosságai felől elemeztem. Olyasféle eredményre
jutottam, hogy n e m a megnyilatkozási egységet l e z á r ó dallamformának és a
vele együttjáró szünetnek, a megnyilatkozás grammatikai és tematikai be-
fejezetlenségének (azaz a lezáró együttesnek) van a legerősebb meghatározó
szerepe, hanem a megnyilatozási egységet k ö v e t ö új egység k e z d ö intonáeiós
f o r m á j á n a k . Ha ez sajátosan új megnyilatkozásra utaló dallammal indul,
akkor e l ö t t e megnyilatkozáshatárral kell számolnunk. Még akkor is, ha a
megelőző egység sem dallamban nincs lezárva (nyitva marad vagy éppen-
séggel szőkőzárral végződik a dallam), sem pedig grammatikailag nem feje-
ződik be, sem pedig új téma nem indul utána, sőt az előző egységhez való
"hozzátoldás" következik.

Megfigyeléseim szerint ugyanis folyamatos monológban az élőszó dal-
lamvezetésének nem az ereszkedő (elűl-eső}, az ún. kijelentő dallamforma
a legjellegzetesebb és leggyakoribb lejtési formája a megnyilatkozási egy-
ség( rész )ek határán, hanem a kőzlés befejezetlenségét jelző és folytatást ígérő
lebegő vagy enyhén emelkedő, sőt szőkőzáras (a dallam utolsó szótagában
fellépő) dallammenet. Ez lejtésforma pedig - a jól konstruált írott mon-
datok reprodukcióján: a felolvasásen alapuló - normatudatunkban csak
a mondat belsejében (szószerkezet, tag- vagy mellékmondat határán, ill.
szószerkezetben a mellérendelt tagokat elválasztó vesszőnél) szokásos vagy
engedhető meg, szemben - a mondat (de nem okvetlenül a megnyilatkozás)
határán - a mondatvégét jelölő, az utolsó hangsúlyszakaszban (hanglejtési
egységben) az első és második szótag között nagy lépéssei mozgó, elül eső
dallammenettel, az ún. pont-hanglejtéssel.

Az élőszóban ritkák, szinte kivételesek a világos, szabályos mondat-
szerkezetek, megnyilatkozáshatárok. Spontán megnyilatkozásai nk többsége
- még az élőszóban kiválóan fogalmazőke is - megszerkesztetlenebb, mert
a gondolkodás is bizonytalanabb, mint az írásos fogalmazás végterméke.
A dallam lezáratlansága gyakran nem a "mondat" lezáratlanságát, nem is
grammatikai tartalmi befejezetlenségét jelzi elsősorban. hanem csak a gon-
dolkodás folyamatosságára utal. Ellentéte is gyakori: lezárt dallamú és szer-
kezet íi megnyilatkozáshoz is csatlakozhatnak - intonációval és szünettel

is elkülönített - közleménydarabok, "mondatrészek" , melyek szerkezetileg
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is, tartalmilag is szorosan az előzőkhöz kötődnek. Mégis e hozzátoldáso-

kat éppen intonációjuk jellege miatt kell új, különálló megnyilatkozásoknak
tekintenünk. Hiányos formájuk és a grammatikai forma, az "előzményhez-
tartozás" ellenére is.

Kiilőnősen nehéz a megnyilatkozáshatár megállapítása, mikor a beszélő-
ben nagyon erős a kőzlő szándék, s szinte soha nem zárja le a beszéddallamot.
Ráadásul tempója is pergő, sziinetet is alig-alig tart. ilyenkor a megnyilat-
kozások határait szinte lehetetlen a mélyreszálló dallam és a szűnet alap-
ján megállapítani. A lejegyző kénytelen" végtelen" mondatláncot közölni, a
nyitva tartott dallamzárlatú megnyilatkozásegységeket egyetlen megnyilat-
kozásegész be sorolni. Így jönnek létre a 10-15-20 megnyilatkozásegységből
összeálló hosszú, bonyolult mondatszerkezetű megnyilatkozásegészek.

Mivel azonban a dallamnak itt inkább kommunikatív, diskurzusszer-
vező szerepe van, semmint grammatikai funkciója, a nyitva tartott dallamú
közlésegységek határain azt is meg kell vizsgálni, hogy az éppen rákövet-
kező egység kezdő intonációja nem azt sugallja-é, hogy a megnyilatkozás
valójában lezárult és egy új kezdődik utána; a nyitva tartott dallam csak a
kőzlésfolyamat befejezetlenségére, a gondolkodás folyamatosságára, a foly-
tatás szándékára utal: a partner még nem veheti át a szót.

Hosszabb, monologikus megnyilvánulások esetén ugyanis a (valóban)
lezáró, nagy lelépést mutató dallamformák jószerével csak egy-egy nagyobb
gondolati-logikai egység (" bekezdés") végén találhatók, mintegy a gondo-
latsor befejezését, lekerekítését jelezve. (Olykor még ekkor is megjelennek
hozzátoldások, kiegészítések, a befejezést verbálisan is lezáró részletek. Ez-
zel és így a lezáró dallam és a rá következő nagyobb sziinet jelzi az új logikai
egység indulását, és engedélyt ad a partnernek a kőzbeszólásra.

A következőkben - Varga László intonációs átírása alapján (Varga
1987,1988,1989) - egyegységrészt közlök egy hosszabb - mintegy egy óra
időtartamú -, kőzbeszólásra hajlamos, nagyobb közönség előtt elmondott
útibeszámolóból, melyet a végén fényképekkel illusztrált a beszélő:

,,( ... ) [1] Hát § én 'aszt tudnám ajánlani, aki oda 'megy,gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI hogy' az
mennyen erre a ' területre, I § akit § I ez a vidék .-Jnagyon érdekel; I [2] § 'Ez
I nem eggy Ö mm --'bevásárlóút; I § [3] l'Akinek ijen v szándékai vannak, I
aszt § I nagyon gyorsan le kell ' beszélni, I mert asz' észre fogja venni akkor,

I hogy § I tocsog a § I zsírba nekij aa § I rizses' akármije; I § [4] Vagy § vagy
ö 'vagy esetleg § .-Jlövik a kutyát; § I [5] ---+ Szóvalő e a 'nem szabad ijen
em ber- tö I odaenged ni én --' aszt mondom; I § [6] Namostő I fok tok 'látni
I sikátor-robeli 'képeket; I § [7] Az I igasság I asz hoty I Szamarkandba lén

iss s lelmentem vharmadmagammal, I I három' láány; I § [8] I Elmentünk
a ssri] 'véletlenül a v sikátorba; I [8a] 'Eszt § I megmondom vbecsülettel, IVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A MEGNYILATKOZÁSHATÁR MEGÁLLAPiTÁSÁNAK GONDJAIHOZ

hogy' nemm § , szándékossan;gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI § [9] 'És pedig I azért mért ő h ö aa h én

v aszt montam, I hogy ( ... ) hogy ha I mi "itt ezen az I uccán ' végigmegyünk,
I akkor I bisztos, hogy "ott vagyunk a § 'Keleti piacon, la' Keleti bazárba.

I § [10] Ök I hittek' nekem, I § és ő hinagy élménybe volt' részünk. I § [11]
"Tudniillik az ji igasság I asz, ho(gy) az I első I két- I három ' ház ' után, I
§ ö h I észrevettük, hogy ez azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.:» sikátoor; § [12] I Eszt' nagyon nehéz volt
v észrevenni, I § tudniillik ji az a Í ' hejzet, hogy ö § ety 'széles út 'volt,

I ---+amin mi 'indultunkj I § [13] 'Széles út "végee; I § [14] r Valóban ott
volt, ahol mi 'kébieltük, I I iletve, amit én § Vigértem nekik, I mint' nagy
vezér, I § [15] dee § ety I kicsit I hosszabbra 'sikerült a "zú t, I ---+mint
ahogy 'gondoltuk, I [15a] I tehát egy oan § I hosszab I volt, mint amminek
, látszott j 1 § [16]MLKJIHGFEDCBAj '- -J Velünk szembbee I § a 'gépkocsik ~ sokasága jőőtt:

1 § ---+[17] útyhogy a I ass- 'azért mondom eszt, mert, ö ő a I nagyon nagy
~ ellentét, 1amikor a I sikátorok ~között I § = v óriási nagy gépkocsik I§ ---+

nem tudom 'mijen = ' Csajka, 'mijen "mátkája volt, 1 ---+én nem tudom
mer h, 1 § [18] de azt 'láttam, hogy 1 § = v uri emberek ülnek benne, 1 §
[19] 'zsebkendővel, 1§ éss 'elegánsan 'kiöltözve 1§ [20] 'ezek § I nyilván a
'piacról -'jöttek 1 § [21] éss ö 'azok, akik a 'piacon m 1 őő 'gyümölcsöt,
'zölcséget és "egyebeke-őt 'árulnak, I iletve ezzel = t' kereskednek, 1 ezek
§ -'nagyon gazdag embereek; I § [22] 'Aszt is elmondta az idegenvezető,
hoogy 1 'nem ritka eset ' aaz , 1 hogya' termé- ' séét 1 'uty hozza ő fől
'Moszkvába, 1---+hogy eggy § 'egész § öö 'repülőgépet "lefoglal: 1 § [23]

Tehát 'lefoglalja a t: repülőgépet, 1 § s =t ami 'abba r belefér, 1 aszt ő
mind ' fölhozza I és 'az az ő j' szállitmánya. [23a] ---+Teát ez má 'nem 'ritka
'eset, 1 § [24] 'ott, 'azon a = ' vidéken."

A közölt részletben csak a 10., 11., 23., 23a jelzetű megnyilatkozási
egységVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe l ö t t találunk olyan jelegyüttest, lejtésformát, mely egyértelműen
megnyilatkozáshatárra utal. A nyitvatartott dallamformák e l l e n é r e meg-
nyilatkozáshatárral kell számolnunk a 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 12., 13.,
14., 16., 22., 23., megnyilatkozási egységek e l ö t t . Ennek egyik megbízható
jele, hogy a szünet után minden esetben dallamfekvés-váltás következik be
(erős váltás a 3., 14., 16., 17., egységnél): az új egység dallama magas vagy
mély fekvésből indul, vagy magas fekvés be ugrik fel. Két eset van, amikor
a fekvésváltás és a szünet nem jár együtt, a 8a és a 15a egységnél. Mind-
egyik esetben a szöveg átírásakor - meggyőzödésem szerint - nyugodtan
jelezhetjük ponttal a megnyilatkozás határát. De csak akkor, ha van utalás
a hanglejtésre. Mert enélkül - szemünk hatására az írott szöveg interpunk-
ciója sugallta dallamformához szokott fülünk mélyreszálló ponthanglejtést
érzékel. Ha az átírásból elmarad a hanglejtés jelölése, a nyitvatartott dal-
lamot ... -tal kellene jelezni (ezzel utalva a hanglejtésformára), s a szünetekFEDCBA
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(hezitációs vagy tagoló szünetek (jelzését másképpen kell megoldani (esetleg
§ jellel, mint magam is tettem).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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MEGJELENÉS ELŐTT ELSŐ IDEGEN NYELVŰ
ETIMOLÓGIAI SZÓTÁRUNK

(AZ EtWb. ÉS A TESz. AZ EtWb. FINNUGOR ÉS TÖRÖK ELEMEI)

ZAICZ GÁBOR

A Nyelvtudományi Intézetben egy évtizede folyó munkálatok eredmé-
nyeként 1992-ben kiadásra kerülhet az Etymologisches Wörterbuch des Un-
garischen· (=Et Wb.) első része, a korábbi elképzeléstől eltéröen egy (két)
kötet helyett hat "füzet re" (Lieferung-ra) és önálló szómutatóra tervezett
szófejtő szótárnak várhatóan az A-CS szókezdetű címszavakat tartalmazó
anyaga.

Mint az új szótár szerzőinek és szerkesztőinek egyike, 1983 májusa és
1990 decembere között közel 1300 szócikket írtam és ennek többszörösét
szerkesztettem az EtWb. számára. Az általam készített szócikkek az A-J
szókezdetű anyagban valamennyi honfoglalás elötti (ősi eredetű és jövevény)
elemünkre, továbbá a TESz. ismeretlen eredetű szóanyagára kiterjedtek,
aK-ZS kezdetűben pedig a finnugor és a régi török szóréteget foglalták
magukban.

Bár az Et Wb. célkitűzéseiről, szerkesztési elveiről az érdeklődők egy
mutatványszócikkeket is tartalmazó közleményből értesülhettek (vö. Benkő
Loránd - Zaicz Gábor: Etymologisches Wörterbuch der ungarischen Spra-
che. Entwurf des Wörterbuches. Ural-Altaische Jahrbücher. Neue Folge. Bd.
6(1986): 215-227), hasznosnak látszik a hazai szakembereket tájékoztatni
néhány további, részben újabban felmerült körülményröl. Emellett a magyar
és finnugor nyelvészek, a turkológusok érdeklödésére is számot tarthat egy
rövid összegezés az új szót árnak szótörténeti vonatkozású változtatásairól.
még inkább pedig egy részletesebb és szubjektívabb vizsgálat az etimológiai
természetű újdonságokról.

Az EtWb.-nek a háromkötetes TESz. a legfontosabb forrása; minda-
mellett annak anyagát egyfelől kritikailag dolgozza fel, figyelembe véve és
hasznosítva az elmúlt évtizedek tekintélyes szakirodalmát. másfelől szigorú
szerkesztési elvek érvényesítésévei tömöríti a TESz. szócikkeit valamennyi
szerkezeti egységben. Az új szótár címszavainak a száma mintegy kétezerrel
elmarad a TESz.-étől, minthogy a legfiatalabb, túlnyomórészt csak a 19-20.
századból adatolt népnyelvi és szaknyelvi szóelemek nem kerültek be. Az
EtWb. ezzel szemben a TESz.-hez képest közel százgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú j címszót is fog tar-
talmazni (vö. pl.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAanorák, cécó, diszkó, fülvásár , grabanc, hamburger, kégli"
kóla , krapek, mórágy, mószerol, nándor, nyőgér, oláh, piti, ruszki; silling,VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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szauna, szongor, vigília ),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAamelyek kronológiai vagy egyéb okokból nem kap-
hattak helyet a háromkötetes előzményben.

Aszócikkek szótörténeti része számos esetben eltér a TESz. gyakorla-
tától. Csak néhányat sorolok fel az eltérések közül: 1) az Et Wb. a nem kőz-
nyelvi címszavakat szócikk eleji jelekkel látja el, ekképpen megkülönböztetve
egymástól a kihalt, az elavulóban lévő és a nyelvjárási szavakat; 2) a szótőr-
téneti adatolásban a legújabb szakirodalom alapján (vö. pl. Benkő Loránd:
Az Árpád-kor magyar nyelvü szövegemlékei. Bp. 1980; Györffy György: Do-
cumenta Hungariae Antiquissima. Bp. 1991) átértékeli nyelvemlékeink, ok-
leveleink jelentős számú köznévi és tulajdonnévi adatának évszámát, felül-
vizsgálja hangalakjukat; 3) az alakváltozatok számát - különösen az újabb
népnyelvi adatok, valamint a hapaxok megrostálásával - csökkenti; 4) a
jelentéseket tömöríti, a kései és ritka jelentéseket egyedi elbírálás szerint
olykor összevonja, illetőleg elhagyja; 5) a származékszavak felvételében a
TESz.-nél következetesebben jár el: a ma nem köznyelvi (1500 előttről kőte-
lezően felvett) származékokat szándéka szerint rendszeresen jelentéssellátja
el.

A két szótár kőzőtt talán még jelentősebb különbségek figyelhetők meg
az egyes címszavak etimológiai megítélésében. Példaképpen ősszehasonlítot-
tam az általam írt 278 A-CS szókezdetü címszó etimológiai részének beve-
zető mondatát a TESz. etimonjával, és ennek eredményeként 108 esetben
esetben (38,85%-ban) eltérést tapasztaltam az EtWb. és a TESz. állásfogla-
lása között. A különbségek százalékos megoszlása az egyes szóréteg-típusok
szerint:

ősi (uráli, finn ugor, ugor)
belső (szóalkotás és szóterem tés )
jövevény (iráni, kaukázusi, török stb.)
vitatott és ismeretlen

22/58 szó = 37,93%
35/40 szó = 87,50%

34/101 szógfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= 33,66%
17/79 szó = 21,52%

Látható, hogy az. Et Wb. és a TESz. között az etimonok tekintetében a
legjelentősebb eltérés - a megvizsgált anyagban - belsö keletkezésü sza-
vaink körében mutatkozik. Az EtWb. munkaközössége ugyanis - többek
között Benkő Loránd A magyar fiktív (passzív) tövü igék c. munkáját (Bp.
1984) felhasználva - egy sor korábban másképpen megítélt, gyakran isme-
retlen vagy onomatopoétikus eredetűnek tekintett magyar lexemát tényleges
vagy fiktív tőből alakult származékszónak minősíti (vö. alak, aszó, bogár,

cságató, csecs, csemege, csicsás [ez utóbbi új címszó], ill. ajánl, akar, ángy,

ápol, árnyék, á ta ll, beteg, bitó, boldog, bolyhos, bolyong, bont, botlik, bökken,

böszít, csavar, cselekedik, csiga , csigolya 2, esik/and, csutka). A TESz-beli
etimontól különbözik az Et Wb. némely hangutánzó-hangfestő (begy, csecs),
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továbbá elvonással vagy jelentés-elkülönüléssel magyarázott eleme is (vö.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

csákj bajor 2).

A finnugor eredetű szavaink körében tapasztalható változtatások rész-
ben a Rédei Károly szerkesztette Uralisches etymologisches WörterbuchgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(= UEW. 1-11. Bp. 1986-1988) megjelenésével és állásfoglalásának figyelem-
bevételével magyarázandók (vö. ara , arany, ázik stb.). Igen gyakran fedez-
hető fel eltérés a TESz.-től az ősi eredet biztos, valószínű, illetve bizonyta-
lan fokának megítélését illetően (vö. agy, a jtó, akaszt, á ld, a lom stb-stb.).
Feltűnő még, hogyafinnugor szavak gyermeknyelvi, illetőleg hangutánzó
-hangfestő eredetére a TESz. már az etimológia bevezető rnondatában utal,
EtWb. - ha szükségesnek tartja - csak a szócikkek belsejében ugyan (vö.
pl. apa, a tua; bog, bogyó, bonyolít, bújik, csepeg, csillog, csókol, csúcs), de
az etimológiai rész első mondatában fokozottabb jelentőséget tulajdonít a
finnugor magyarázat bizonyossági fokának (pl. valószinűleg uráli; bizonyta-
lan eredetű, talán ugorj stb.).

Ami jövevényszavainkat illeti, a mintaanyagból természetszerűleg el-
sősorban a török elemek vizsgálata szolgálhat érdekességekkel. Kőzűlűk a
középső, kipcsak réteg megítélése kiilőnbőzik a legnagyobb mértékben a
TESz. feldolgozásától (vö. pl. ajnároz, balkány, balta , boza , csabak). Az
eltérések egy része azzal magyarázható, hogy jó néhány török eredetű sza-
vunkat az első, honfoglalás előt ti rétegbe történő sorolásuk helyett - Ligeti
Lajos főművének, A magyar nyelv török kapcsolatai a honfoglalás előtt és
az Árpád-korban c. monográfiának a szellemében (= TörK. Bp. 1986) - itt
látszik jogosultnak felvenni (minderre számos példát találhatunk az EtWb.
más szókezdetű török elemei között is; ellenpéldaként álljon itt a csök, mely
ótörök átvétel is lehet). Más esetekben - elsősorban ugyancsak Ligeti nyo-
mán - mód nyílhat a kipcsak elemek elkiilőnitésére: így például a csődör

kún, a csősz besenyő eredetű lehet. A vizsgált korpusz honfoglalás előtti tö-
rök átvételei között (53 szó) három új etimon található (ászok, bír , bütü), a
TESz. mindhármukat ismeretlen eredetűnek minősíti. Olykor csupán az át-
vétel valószínűségének a mértéke kűlőnbőzik a két szótárban (vö. pl. béklyó,

bertő, bilincs, bölény), s mutatkoznak más jellegű eltérések is (vö. ágyú, bot,

böszörmény). Az oszmán-török elemek kőzőtt - a várakozásnak megfelelően
- igen ritkán fedezhetők fel még csekély változtatások is (mintaanyagom
14 szóeleméből ide tartozik a csibuk és a csótárMLKJIHGFEDCBA1

). - A honfoglalás utáni
egyéb jövevényszó-rétegek kőzőtt találhatunk az anyagban vándorszót, né-
met, szláv és más nyelvi átvételre mutató szavakat (babérj bendő, bocskor ,

böjt, csille; barkács, bélyeg, csere2 j cipó, csécs"); e lexérnáknak túlnyomó
többsége a TESz. szerint ismeretlen eredetű.

Az EtWb. A-CS kezdetű vitatott eredetű szavai körében vagy maguk
az etimonok (ill. azok egyike), vagy pedig az etimonok sorrendje gyakran
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eltérnek a TESz.-ben kőzőltektől (vö.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAara t, berek, bicska , csillapít, csobolyó,
csontj vö. még: áporodik, árt!). Az új szófejtő szótár - mint említettem --'- a
TESz.-t szigorú kritikával dolgozza fel, ennélfogva számos olyan szóelemün-
ketVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi s m e r e t l e n eredetünek tekinti, amelyekre elődje megkísérelt valamiféle
magyarázatot adni (vö. pl. agyag, á ta lag, bízik, boly, bukik, bunkó, busa ,
csüng).

Az EtWb. és a TESz. etimológiai állásfoglalásának eszerint átlagosan
minden harmadik címszóban jelentkező eltérése alighanem már önmagában
véve is felkelt heti az érdeklödést első idegen nyelvű szófejtö szótárunk iránt.

Mint az EtWb. valamennyi finnugor és régi török elemének szerzője,
befejezésül e szórétegekkel kapcsolatban fontosnak tartok még néhány szak-
mai, módszertani, tudomány történeti, illetőleg technikai jellegű kérdést leg-
alább érinteni.

A hatvanas-hetvenes években a Nyelvtudományi Intézetben létrejött
együttműködés keretében finnugor etimológiai szótárunk, az MSzFE. mun-'
katarsai egyfelől magyar szótörténeti anyagot kaptak a TESz. alkotógárdá-
jától, másfelől ez utóbbi munkaközősség rendelkezésére bocsátották a finn-
ugor szófejtések kéziratos anyagát. A TESz. finnugor szócikkei a finnugor
nyelvész Erdélyi István (aFEDCBAI l l . kötet második felében Zaicz Gábor) és egy
magyar nyelvtörténész - S. Hámori Antónia, Hexendorf Edit vagy Kubí-
nyi László - kőzős munkájaként készültek el. Ezekből a körülményekből is
következik, hogy az MSzFE. és a TESz. etimonjai kőzőtti esetleges kiilőnb-
ségeknek két alapvető oka van. Az egyik ok tartalmi: egy-egy szavunk ma-
gyar nyelvtörténeti problematikája, az egy vagy több magyarázari lehetőség
mérlegelése a magyar nyelvészeket olykor más etimológiai véleménynyilvá-
nításra késztették, mint finnugrista kollégáikat (ezek jelenthették egyrészt
finnugor etimológiák elhárítását, másrészt a finnugor nyelvészek által elve-
tett ősi szóeredetek elfogadását is). A különbözőség másik oka technikai: a
TESz. munkatársai számára általában az MSzFE. megszerkesztetlen kézi-
rata - valamint Benkő Loránd lektori véleménye - állt rendelkezésre, s
ezen a finnugor szótár szerkesztősége később számos esetben változtatott,
többek között a címszóanyag megrostálásával. Részben az említettek alap-
ján is érthető, de más érvekkel is megtámogatható, hogy az Et Wb. szófejtései
rendszerint kissé közelebb állnak az UEW.-hei, mint a TESz.-é az MSzFE.-
hez. Ezt nemcsak az EtWb. ősi elemeinek finnugrista szerzője és az a tény
indokolja, hogy az urali etimológiai szótárnak teljes anyaga megjelent az
EtWb. nyomdába adása előtt, hanem többek között az is, hogy az UEW.
- a TESz. példáját követve - jó néhány olyan etimológiát is tartalmaz,
amelyek az MSzFE.-ből kimaradtak.
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Török elemei nk mindhárom rétegét Kakuk Zsuzsa dolgozta ki a TESz.
számára, s e szótár turkológus szaklektora Ligeti Lajos volt. Az EtWb.-
ben a két régi török réteg újraértékelését tette szükségessé Ligeti professzor
említett monográfiájának közzététele. A TörK. használatát és elemzését ne-
hezítette, hogy egy-egy török elemünkről gyakran igen sok helyütt esik szó e
bámulatraméltóan sokoldalú, de kissé megszerkeszthetetlen müben - mely-
nek szómutatója sem kifogástalan -, s a szerző adatközlései, etimológiai
állásfoglalásai olykor nem erősítik, nem egészítik ki a más helyütt írottakat,
írójuk azokat variálja is, sőt nem egyszer bizonyos ellentmondásokba ke-
veredik. Emellett, ha erős kritikával is, figyelembe kellett vennünk K.Palló
Margit Régi török eredetü igéink c. müvét is (Szeged 1982 =Studia Uralo-
Altaica. Supplementum 1), noha azt Ligeti (vö. TörK. 320) sommásan eluta-
sítja: ,,(Szélesre tárt őtletgyűjtemény.}" A TESz.-szel ellentétben az EtWb.
következetesen jelzi az átadó nyelv, így a török lexéma eredetét is. A török
szavak eredeti (szóteremtés, szóképzés stb.), ritkábban jövevényszó voltára
az új szótárban csak akkor nem utalunk, ha e szónak kimutathatók a megfe-
lelői a mongol, mandzsu-tunguz stb. nyelvekben. (Ezeknek az egyezések nek
a körülményeit - azok ősi voltát, a másodlagos kölcsönzések lehetőségét
stb. - nem vizsgáljuk meg.) Természetesen a legfontosabb török etimológiai
szótárak (Rásánen , Doerfer, Clauson és mások müvei), a TESz. állásfogla-
lása, Ligeti szintézise stb. alapján sem sikerülhetett minden egyes török szó
eredetét tisztázni; az EtWb. azonban a kétes esetekben köteles felhívni a
figyelmet az etimon bizonytalan, esetleg ismeretlen voltára.

Zárszóként engedtessék meg nekem egy utolsó egybevetés. A TESz.
szerkesztői Kiss Lajos, Papp László és Kubínyi László voltak, az EtWb.-é
Gerstner Károly, S. Hámori Antónia és Zaicz Gábor. A két szótár főszer-
kesztője viszont egyazon személy: Benkő Loránd akadémikus, aki jó három
évtizede közismerten a magyar szótörténeti-etimológiai kutatások vezetője.
ÍrásomVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt é m á j á v a l tiszteleg Benkő professzor úr hetvenedik születésnapján,
az ünnepeltnek továbbra is jó erőt, egészséget és munkakedvet kívánva -
a magyar nyelvtudomány hasznára, művelőinek örömére.
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1988-ban Csalog Eszter hallgatóm hívta fel a figyelmemet egy, a zene-
történetben Zsigmond-kori töredéknek ismert, anyelvtörténészek és iroda-
lomtörténészek által eddig különösebb figyelemre nem méltatott emlékre.

A töredéket egy 1480 táján a Felvidéken (esetleg Bártfán) bekötött ös-
nyomtatvány kötéstáblájából fejtették ki az OSZK restaurátorai. A négy
teljes (280x 195 mm-es) és két csonka fóliót tartalmazó kottás kéziratanya-
got Rajeczky Benjámin ismertette elsöként (Többszólamú zenénk emlékei
a XV. század első feléből. In: Népzene és Zenetörténet I (1972), 63-109;
Ein neu er Fund zur mehrstimmigen Praxis Ungarns im 15. Jahrhundert. In:
StudMus. 14 (1972), 147-68). Keletkezésének az idejét - mivel a kottaírás
módja erre nézve nem nyújt biztos támpontot - Rajeczky Mezey Lá.szló és
Bárczi Géza véleményére alapozva határozta meg. Mezey szerint a kézírás
kora a XV. sz. elejére tehető. A kézirat 3. fóliójának a versóján felül talál-
ható magyar nyelvü szövegben Bárczi XIV. sz.-i vonásokat lát. (Rajeczky:
NépzZtört. 64). Ezek figyelembe vételévei a nyelvemléket a JókKv-szel közel
hasonló korúnak tekinthetjük.

A teljes kottás anyag elemzése alapján Rajeczky a következő megállapí-
tásra jut: "A gyüjtemény összetartó szempontja ... a többszólamúság, azaz
lehet, hogy valamely nagyobb cantionáléból egy kisebb együttes számára
kimásolt, annak ünnepi fellépéseire szánt kisebb gyűjtemény volt eredeti-
leg is, melyet a mi kézirataink esetében nem az együttes vezetője, hanem
valamelyik kórustagja másolt tovább (utána pedig énekelt zavartalanul a
hibák ellenére is, hiszen jól betanult darabok emlékeztetőjéül szolgált csu-
pán)." (NépzZtört. 79). Ez arra is magyarázat tal szolgál, hogy a kottát a
keletkezése után viszonylag rövid időn belül könyvkötésre használtak (uő:
StudMus. 149). Az emlék keletkezési körülményei nek közelebbi meghatáro-
zásában a 3v-n található kotta nélküli szövegeknek döntő szerepük van. A
keletkezés helyére vonatkozóan a vélemények megoszlanak (1. később).

A magyar nyelvű emlék cseh, lengyel és német szöveg társaságában
fordul elő. Ezek, mivel a fólió legtetején vannak, több helyen megsérültek.
A lap ugyanis töredezett, sőt a legfelsö sor nagy részét levágták. Ez va-
lószínüleg akkor történt, amikor a fóliókat könyvkötésre használtak fel. A
négynyelvű szöveg betűhű átírá.sában és magyarázatában nyújtott segítsé-
~ért itt mondok köszönetet Mollay Károly és Király Péter professzornak. -
Ime az emlék hasonmása és betűhű átírása:
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Bog k5emahuc3Y [!]MLKJIHGFEDCBAf..
Cri9t~ ma.rtwe [!] ftaliest cludu[!] (p.Y)clad(u) [dal] iemmá [!]zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

fmo'ltwy [!] ftac3Y fbogim crula vayc3Y bog fnami
C'lift ift ent ftaden von der m[arter] alle da 30lwh allenu3ey
('lift 301 wnf3 troft 3ey kY'lifon
XC fel tamada mét en nag kynabalol afon mi es ereliig XC

legén 'lemeneg ky fon

A négynyelvű szöveg bizonyára utólag kerűlt a lapra. Erre utal - mi-
ként Rajeczky Benjámin (NépzZtört. 65) is megállapította - hogy a magyar
szöveg kyrwbalol és afon szavai kőzőtti távolság csak azzal magyarázható,
hogy az alatta levö kottában a három minima felnyúló szára elfoglalta már
a helyet. (A nag, szó g betűje és a umeneg első e-jén levő ® jel szintén a
kottához tartozik: a háromszólamú, kánonszerű énekléshez aszólambelépés
helyét jelzi; vö. uo.).

Előszőr a magyar szöveget írhatták le: ez van a legnagyobb betűkkel és
közvetlenül a legfelső vonalra írva, majd főlfelé haladva következett a többi.
A lengyel szövegben található sok hiba alapján feltehető, hogya scriptor
nem, vagy csak gyengén tudott lengyelül. A cseh töredék is több szem-
pontból meggondolkoztató: a Buóh helyett található Bog inkább lehet a
cseh szónak a lengyel megfelelőjével való felcserélődése, mint archaizmus.
A oéemouhúci szókezdő v-jének elmaradása a mássalhangzó-torlódásnak a

magyar nyelvtörténetből jól ismert megszűntetési módját idézi. Az egész
szöveg egy kéz írásának látszik. Mindez arra enged következtetni, hogya
lejegyző németül is (jól) tudó magyar ember lehetett.

, A szövegnek a 3. fólió hátlapjára történt bejegyzését az magyarázza,
hogy az ugyanitt levő második dallam, a Surrexit Christus hodie humano
kezdetű kétszólamú cantio szövegünkhöz hasonlóan a húsvéti ünnepkör zenei
anyagához tartozik. (A Surrexit Christus-nak egy másik változata is ugyan-
ezen a lapon található.) Abból, hogy a bennünket érdeklő szöveget dallam
nélkül jegyezték le, arra következtethetünk, hogy közismert, egyszólamú dal-
lammal énekelhették a kérdéses népéneket (vö. Rajeczky: NépzZtört. 65-6).
A négynyelvű szöveg müfaját tekintve tehát húsvéti népének. A magyar
nyelvemlék elnevezéséül is (összhangban többi korai nyelvemlékünk megne-
vezésévei) a Húsvéti Népének ajánlható, rövidítéseként pedig HNé.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A korszakra vonatkozó zenetörténeti szakirodalom véleménye megosz-
lik abban a tekintetben, hogy a nemzeti nyelvű változatok közül kétségkívül
elsödleges Christ ist érstanden a Victimae paschali laudes húsvéti sequentia
néhány versiculusa alapján keletkezett-e (Rajeczky: NépzZtört. 80; Brock-
haus ZLex. 3: 609), vagy népzenei fogantatású. Ebben az esetben csak má-
sodlagosan kapcsolódott volna a sequentiához (Ferenczi nona: Krisztus feltá-
mada ... ZtDolg. 1979.85; az idézett helyeken további szakirodalmi utalások
találhatók). A dallam legrégibb, neumás lejegyzése bajor-osztrák területről
egy XII. sz.-i forrásban található: a nép e szerint a sequentia Surrexit enim
szövegrésze után énekelte német nyelven (Ferenczi: i.h.).

A szöveg és a dallam igen közkedvelt lehetett. Liturgikus kötöttsége már
aVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAX I I I . sze-ban kezdett lazulni. Éppen a Christ ist erstanden kezdetű ének-
kel kapcsolatban vannak adataink arról, hogya legkülönfélébb alkalmakkor
hangzott el: Nürnbergben a császári jelvények felmutatásakor. 1419-ben a
brandenburgi örgróf udvarában ebéd elötti imaként (Rajeczky: NépzZtört.
81). Bálint Sándor Laskai Osvátra hivatkozva mondja, hogy a magyar ka-
tonák a török ellen indulva kőzősen éneklik a canticumot (feltevése szerint
magyarul): "Christus surrexit, mala nostra texit" (Ethn. X L V I I I [1937],54).
Ez a latin szöveg a leggyakrabban emlegetett változata a kérdéses népének-
nek.

Egyházi tiltások utalnak arra, hogy a népénekek száma, alkalmazása
a XIII-XIV. sz.-ban terjedöben volt. Az 1408-as prágai zsinat a Buóh
vsemohúci-t kiemeli a tilalom alól: "plebani et ecclesiarum rectores in pre-
dicationibus nuncient prohibitas esse novas cantilenas omnes preter Buoh
wssemohucy etc." (idézi Rajeczky: NépzZtört. 81). - Magyar nyelvű nép-
ének szövege mindeddig legkorábbról a WinkIK.-ből, dallama és szövege
együtt a NádK.-ből volt ismert. Ennél korábbi gyakorlatra a nagyszombati
zsinat (1560.) határozatából lehetett következtetni. A zsinat templomban
csak olyan énekeket engedélyezett, amelyeket már száz évelőtt biztosan jó-
váhagytak (Werner Alajos: Hozsanna! Bp., 1948. 82). A HNé. a nemzeti
nyelven való templomi éneklés idejét jó száz évvel korábbra tolja ki.

A Christ ist erstanden igen gyorsan tett szert nagy népszerűségre
Kőzép-Európában. Dallama és szövege is több variánsban ismeretes; cantio-
vá vált. A XIV. sz. harmadik harmadából cseh és lengyel fordításai ismertek.
A prágai egyetem diákjai számára az 1363-69-es években Kenrad Waldhau-
ser által összeállított és több példányban fennmaradt Postillában olvasható:
"Deus eum exaltavit ut omnis lingua confiteatur quia Dominus Jesus Chris-
tus est in gloria Patris. Unde teutonice et bohemice cantate sicut nos can-
tamus latine Christ ist erstanden. Item Bohemiis Boh wssemohuczy quia
plures linguas nescimus Prage." Az egyik feljegyzésből azt is megtudjuk,
hogy milyen szöveget énekelt a prédikátor: "Unde in materna lingua cantate
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Christus surrexit mala nostra texit" (mindezeket idézi Rajeczky: NépzZtört.
82). AgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAxv . sz.-ban Csehországban hatféle szöveggel éneklik: a már emlí tett
cseh és német szövegen kívüllengyelül (Chrystus z martwych wstaz jest )
és az idézett - bizonyára legismertebb - latin változat mellett Deus om-
nipotens és Resurrexit Christus kezdetű szövegváltozat a is volt (Ferenczi:
ZtDolg. 85).

A népének terjedésének az útvonala (bajor-osztrák-cseh-lengyel nyelv-
terület) jelzi már, hogy a korabeli Magyarország melyik részén kereshetjük
a HNé. keletkezési helyét. A teljes Zsigmond-kori töredéket J. Cerny Sze-
pesi Töredéknek nevezi, Mezey szerint Iglón keletkezett, de felmerült vele
kapcsolatban Kassa neve is (Rajeczky: StudMus.14: 149). A magyar szöveg
nyelvi sajátosságai a nyelvterület' északi részére utalnak. A ném et szöveg -
Mollay Károly megállapítása szerint - a felvidéki szász nyelvjárás vonásait
viseli magán. A pontos lokalizáció e szász városok népességi viszonyainak
a tüzetesebb vizsgálata után történhet meg. Annyi azonban egészen biz-
tos: egy ilyen városban valósulhatott meg igazán a népéneknek a környezö
népeknél a korszakban kialakult funkciója: a Krisztus feltámadásán érzett
egyetemes öröm soknyelvű kifejezése.
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A TESz.-nek azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkarácsony cimszót tartalmazó II. kötete 1970. évi megje-
lenése óta a hazai és a nemzetközi szakirodalomban több állásfoglalás látott
napvilágot e szó eredetével kapcsolatban. Érthető módon a hazai kutatókat
a m. karácsony szó közvetlen átadójának a kérdése, míg a kűlfőldi szlavis-
tákat és balkanistákat a m. karácsony (és a rom. craciún) etimonjának, a
szláv * koréun'h szónak az eredete foglalkoztatta elsősorban.

1. A TESz. (2: 371-2) szerint a m. karácsony közvetlen átadójaként
egy déli szláv, esetleg szlk. R. kraéun'h hangalakú, 'karácsony' jelentésü szó
jöhet számításba. AszIk. N. Kraéún 'karácsony' átvétele azonban nem va-
lószínü, mivel a kelet szlovák szó maga is az ukr. Kárp. Kpa'lyH 'ua.' szó-
ból származik: Machek: EtSICSl. 231; vö. Kniezsa: SzlJsz. 254). Az ukr.
Kárp. xpaxya 'karácsony', ukr. N. xpaxya, xpexya, xepexya, xapaxya,
KHpH'IyH, KpH'IyH, repenacya, r'epexya, I'epHA)I(yH, I'epHA3HH 'december
24-én sütött karácsonyi kalács' pedig annyira a roman-ukrán nyelvhatár
környékére jellemző tájszók (D. Scheludko, Rumánische Elemente im Ukrai-
nischen: Balkan-Archiv 2: 119), hogy minden bizonnyal a rom. craciún, N.
craciún 'karácsony', N. 'karácsonyi kalács' átvételei (Vrabie: RomSl. 14: 156;
EtSIUkrM. 3: 80). VÖ. még m. N. (székelyes csángó) krácsun 'karácsony',
Krécsun, Krecsun szn., fn. adatokat, amelyek szintén a rom. crdciún, N.
craciún 'ua.' alakokból származnak (Márton Gy.-Péntek J.-VÖő 1., A ma-
gyar nyelvjárások román kőlcsőnszavai. Bukarest 1977, 226). A román és a
kárpatukrán alakok mellett, amelyeket a TESz. sem tekint a magyar szó
közvetlen forrásának, a lehetséges közvetlen átadók kőzűl az ezektől függő
keletszlovák szót is nagy valószínűséggel kizárhatjuk. A déli szláv nyelvek
közül a csak személynévként adatolható szb.-hv. Kraéun aligha lehetett a
m. karácsony forrása, marad tehát a blg. N. Kpa'lyH 'egyes vidékeken a
nyári, másutt a téli napfordulóhoz kapcsolódó népi ünnep, karácsony vigili-
ája' (BEtReé. 2: 726-7), valamint a magyar nyelvterülettől ugyan legtávo-
libb, de a m. karácsony szóval jelentését tekintve teljesen egybevágó mac.
N. xpaxyn 'karácsony', amely - mint a TESz által is idézett BalkMac.
16. sz. térképén látható - az albániai Korcé és a görögországi Kasztoría
környéki nyelvjárások jellegzetes szava. Tökéletesen összhangban van ezzel
Györffy Györgynek az az 1972 óta (ÉT 27: 608-12) több munkájában is
hangoztatott álláspontja, amelynek értelmében karácsony szavunk a bizánci
térítéssel hozható ősszefüggésbe: "Mivel a görög püspök Magyarországon a
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görög nyelvvel semmit sem ért el, viszont a szlávokkal régóta szimbiózis-
ban élő magyarok legtöbbje tudott valamit szláv nyelven, a görög püspök
bolgár-szláv tolmácsokkal kezdhet te el az igemagyarázatot. E görög vezetés
alatt álló bolgár-szláv térítés emlékei lehetnek nyelvünk szláv egyházi ter-
minológiájának bolgár-szláv, illetve görögkeleti elemei:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkereszt, karácsony,
szent, pap, bará t stb." (Magyarország története l/l. Bp. 1984,684; vö. még
Györffy Gy., István király és müve. Bp. 21983, 48). Györffy György véle-
ményét próbáltam magam is néhány érvvel alátámasztani (Hungaro-Bulga-
rica I. Bp. 1986, 134; C'bIIOCT3BHTeJIHOe3HK03H3HHe XI, COqlH.lI1986, 4:
7-8; YHr3pcK3 6'bJIr3pHcTHK3. Co4lH.lI 1988, 108-9). Ezek lényege az, hogy
a Hierotheosz püspök környezetében tevékenykedő gőrőg-szláv kétnyelvüek
nyilván nem Bulgária területéről, hanem Bizánc szlávok lakta vidékeiről ke-
rültek ki, ezért ezek a minden bizonnyal papi személyek nem ismerték, nem
ismerhették a honfitársaik, Szent Cirill és Metód által 863-ban a morvaor-
szági misszió számára kidolgozott, majd 893-ban Bulgáriában hivatalosan is
bevezetett ószláv (óbolgár) liturgikus nyelvet (abban ugyanis a görög min-
tára alkotottFEDCBApO X C A LC T B O szóval jelölték ezt az ünnepet), hanem csupán
a helyi szláv dialektust. (Mivel nem bulgáriai szláv dialektusról van szó,
Györffy Györgytől eltérően nem" bolgár-szlávnak", hanem inkább "mace-
doszlávnak" nevezném, de ez csak terminológiai kérdés.) Mivel a karácsony
szó a magyarba eleve a nagy keresztény ünnep elnevezéseként került át (leg-
alábbis semmi nyoma annak, hogy hozott volna valamit is magával egykori
pogány jelentéseiből), csakis olyan szláv nyelvjárás lehetett az átadó, amely-

.ben már végbement a 'téli napforduló'gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA--+ 'karácsony' jelentésátvitel; ilyen
szláv nyelvjárások pedig, mint láttuk, egyértelmüen csak a görög-albán-
szláv nyelvhatár vidékén mutathatók ki. Ezzel tökéletesen egybevág az is,
hogy ünnepnévként a rom. craciún sem jelent mást, mint a keresztény 'ka-
rácsonyt'; a román egyház ugyanis a kőzépkorban az ohridi püspökség alá
tartozott (vö. Kniezsa: ErdN. 31), vagyis a román egyházi terminológiára is
ugyanez a szláv nyelvjárásvidék lehetett a legnagyobb hatással.

Ezzel szemben Rot Sándor 1973-ban megjelent monográfiájában (A. M.
POT, BeHrepcKD-BoCTO'lHOCJI3B.lIHCKHe.lI3b1KOBbIeKOHT3KTbl. Bp. 1973,

252-3) amellett tört lándzsát, hogy am. karácsony honfoglalás előtti átvé-
tel ,az óoroszból. Ehhez a vélemény hez később Gregor Ferenc is csatlakozott
(Gregor F., Magyar-szlovák nyelvi kapcsolatok: Nyelvünk a Duna-tájon.
Szerk.: Balázs János. Bp., 1989, 145). Rot Sándor szerint a m. karácsony
'téli napforduló' jelentésben a VIlI. század végén került átvételre az óor.
KOpO'lIOH'b 'ua.' szóból, s a 'téli napforduló' --+ 'karácsony' jelentésátvitel
a magyarban ment végbe. Erre vonatkozóan azonban bizonyítékkal nem tud
szolgálni. Adós marad a magyar szó hangalakjára vonatkozó felvilágosítás-
sal is, pedig míg egy (déli szláv vagy szlovák) kraéutvt, típusú alakból am.
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karácsony szinte magától adódik, addig egy óorosz koroéunw átvétele esetén
a második szótagbeli á feltétlenül magyarázatra szorulna. A m. karácsony

óorosz származtatása tehát korántsem meggyőző.
Végeredményben tehát kiilőnbőző - időrendi, müvelődéstörténeti, je-

lentéstani és/vagy hangtani ---.:okokból a magyar szó kőzvetlen átadója a
megfelelő keletszlovák, kárpátukrán, román, illetve óorosz szó nem lehetett,
így biztosra vehetjük: hogy karácsony szavunk a balkáni szlávból származik.

2. A m. karácsony szlávelőzményének az eredetét illetően a TESz. azt
az eredetileg Melich Jánostól (Nyr. 37: 178) származó etimológiát fogadja
el, amely szerint a szó szláv alapon magyarázható: *korb., 'láb; lépés' -
"koréiti 'lépni'gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA--+ "korcuiv» 'lépő, átlépő, forduló (nap)'. Miután a szláv
szó korábbi, többnyire az egyházi latin különféle kifejezéseire alapozott meg-
fejtési kísérletei rendre kudarcot vallottak, ez a származtatás mind hangtani,
mind jelentéstani szempontból meggyőzőnek tünt és a külföldi szlavisták egy
része is elfogadta (Brückner: SIEt. 268; Vasmer: REW 1: 633; BEtRec. 2:
726; EtSISJaz. 11: 56-8). Mások szóképzési szempontból kifogást emeltek
ellene és elutasították (Berneker: SIEtWb. 1: 603-4), mivel az -un'L képző
előtt a viszonylag korai szláv adatokban nincs palatalizáció, vö. or.-e. szl.FEDCBA

6 1 iro y H 'It '" 6 1 iro y H Io (már a XI. sz.-tól, Sreznevskij 1: 213), ócseh behún

'" behú'Ti (Gebauer: SIStc.2 1: 35), ólengyel biegun (SIStp. 1: 88), opiekun

(SIStp. 5: 600); a keleti szlávban, ahol ez aszóképzési típus jelenleg egye-
dül produktív, mai is ez az általános szabály, vö. or. KpH'IaTL- KpHKyH,
IIHIII;3TL- IIHCKyHstb., noha az oroszban akad már néhány újabb keletü
kivétel is: MOJI'I3TL- MOn'lyH,BOp'l3TL ----+ BOp'lyH (Pyccxas rpaMMa-
THK3I. MocKBa 1980, 146). Kniezsa István (AECO. 1: 160-4) ezt a kifogást
azzal próbálta elhárítani, hogy az ősszláv *korcun'L 'napforduló' mint az
év meghatározott napja nem egy gyakorító *korkati, hanem az egyszeri
cselekvést jelentő * koréiti igealakból vezethető le, amelynek a ragozásában
sehol sem voltMLKJIHGFEDCBA-k -. Régi párhuzamokat ehhez azonban nem tudott felhozni,
s később erről az etimológiáról úgy nyilatkozott, hogy "ez sem egészen meg-
győző" (SzlJsz. 254). A szláv alapú etimológiát magyar részről még Kiss
Lajos (Nyr. 81: 247-251) vette védelmébe, aki a fenti szóképzési nehézséget
azzal próbálta kiküszöbölni, hogya * kork - * karciti - * korkati szócsalád
-k - és -c- tövégü tagjai között igen régen, még az ősszláv együttélés korában
végbement analógiás kiegyenlítődést feltételezett. Erre azonban csak újke-
letű párhuzamokat tudott felhozni, amelyeknek az ősszlávra vonatkozóan
bizonyító erejük nincs.

Ennél aszóképzési rendellenességnéllényegesen súlyosabb nehézség az
a magyar szakirodalomban teljesen mellőzőtt körülmény, hogy magának azVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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-un'L képzőnek a megléte sem bizonyított az ősszlávban. Mindenesetre el-
gondolkodtató, hogy az ószláv nyelv klasszikus emlékeiben nincs egyetlen
-un'L képzős főnév sem. Az egyetlen látszólagos kivétel a péstun'L 'nevelő'
szó (vö. m. pesztonka, TESz. 3: 174), ez azonban a pita ti 'táplálni' igével
van kapcsolatban, a képző tehát nem -un'L, hanem -tun'L (vö. SadAitz. 205,
V. Kiparsky, Russische historische Grammatik Ill. Heidelberg 1975,261). Az
egyetlen olyan -un'L (-unit) képzős főnév, amely több szláv nyelv régi emlé-
keiből is kimutatható, a fentebb már idézett or.-e. szl.FEDCBA6 -tro y H 'L '" 6-t'royHIt
'szökevény' (Sreznevskij, i. h., vő. még DRS 1: 87, SDR 1: 355), amely keleti
szláv eredetü nem lehet, mivel a XVI-XVII. század előtt világi tárgyú nyelv-
emlékekben elő sem fordul. Előfordul viszont a Szent Metód által Morvaor-
szagban lefordított Nomokanon XIII. századi orosz másolatban fennmaradt
szövegében a n ltp H 6 -tro y H 'Io 'az igazságszolgáltatás elől menekiilő szőke-
vény' szókapcsolat ban (SIJStsl. 1: 156). Ez arra utal, hogy az egyházi szláv
szó morva erdetü lehet; erre mutat a képző kettős alakja is, amelyre az orosz
egyházi szlávon kívűl csak az ócsehből van régi adatunk (vö. még mai szlk.
behúi), SISJ 1: 79), továbbá az is, hogy a szónak az ócsehben is volt 'csavargó,
szökevény' jelentése (Gebauer, i. h.). Ugyanezek a jelentései az ólengyel bie-

gun szónak is megvoltak (SIStp. i. h., SIP XVI w. 2: 130). Úgy tünik, hogy
a szláv szók ebben a jelentésükben a lat. jugitivus tűkőrszavai, míg a má-
sik, csak az ócsehben és az ólengyelben megmaradt 'futár' jelentésükben a
lat. cursor lehetett a mintájuk. A szb.-hv. R. (XIV-XVI. sz.) bjegiin 'sző-
kevény' csak Daniéié szótárában, tehát szerb nyelvemlékekben fordul elő
(HASz. 1: 378), így minden bizonnyal az egyházi szlávból származik. A
blg. N. 6erYH, szln. R. begiin 'szökevény' szóra vonatkozóan nem rendelke-
zünk korai adatokkal (vö. SlPrasl. 1: 226-7; EtSISJaz. 2: 60-1). Az or..e.
szl. 6 -tro y H 'L szóval kapcsolatban szükséges leszögezni, hogya XI-XIV. sz.
folyamán, vagyis az egész óorosznak nevezett korszakban ez a keleti szláv
nyelvemlékekben az egyetlen hiteles -un'L képzős alak, mert az egyes szer-
zők által óorosz adatként kezelt OL-eo szl. 6 n H cK o yH 'Io ,. . . . ,6 n -tc K o yH 'It 'mák'
(egyetlen adat egy 1512. évi kéziratból, Sreznevskij 1: 115) és B -tA o yH 'Io

'varázsló' (1227-es évszám alatt ugyan, de egy XVI. sz. elején keletkezett
nyelvemlékből, vő. DRS 2: 50) szavak valójában csak a XVI. századtól ada-
tolhatók. ilyen körülmények kőzőtt egy óor. -un'L képző rekonstruálása nem
megalapozott, (noha így jár el pl. )K. )1<. Bapöo-r, ~peBHepyccKoe HMeH-
noe cJJoBoo6pa30BaHHe. MocKBa 1969,86). Az első népnyelvinek tekinthető
-un'L képzős orosz adat - nanym, 'vízesés' - 1505-ből való (Sreznevskij 2:

. 859), s számuk a XVI-XVII. században csak lassan növekszik: KJJHKyH'L
'kikiáltó' (Srezneveskij 1: 1220, DRS 7: 171), KpHKyH'L 'nagyhangú' (elő-
ször lónévként, DRS 8: 57). Ebben a korszakban jelenik meg az oroszban az
onexyrrs 'gyám' szó is (DRS 13: 12), amely azonban ukrán-fehérorosz kőz-
vetítéssel a le. opiekun 'gyám, gondviselő, pártfogó' átvétele, amely viszont aVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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lat.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAprocura tor tükörszava (S. Kochman, Polsko-rosyjskie kontakty jezykowe
w zakresie slownictwa w XVII w. Wroclaw-Warszawa-Kraków 1967, 72).
Mindez V. Kiparsky (i. h.) azon megfigyelését erősíti meg, hogy azgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-YH

képzőnek a mai oroszban tapasztalható nagy produktivitása nem nyúlik a
XVIII. századnál korábbra vissza. Tárgyunk szempontjából a keleti szláv
anyag történeti áttekintése azt bizonyítja, hogy az un 'h képző az óoroszban
egyáltalán nem volt meg, így mai valóban nagy elterjedtsége a képző ős-
szláv voltára nem bír semmiféle bizonyító erővel. Nyilván a régi szláv anyag
szűkössége késztette André Vaillant-t arra, hogy az im 'h j-um . képző eredeti.
voltát a szlávban kétségbe vonja és azt a neolatinMLKJIHGFEDCBA-ö n - átvételének minősítse
(A. Vaillant, Grammaire comparée des langues slaves 11/1. Lyon-Paris 1958,
149-50). Ezen lehet felháborodni, amint ezt O. N. Trubaéev teszi (EtSIS-
Jaz. 11: 57), de e képzési mód "népiségére" hivatkozva (mely, mint láttuk,
az oroszban is csak újabb keletű) cáfolni nem. Franciszek Slawski (SIPrasl.
1: 134-5) tárgyszerű összefoglalójából az derül ki, hogy nincs olyan -un'h
képzős főnév, amely a szláv nyelvek mindhárom nagy ágában egyszerre meg-
lenne, vagy ha igen, akkor a szláv nyelvek egymástól vették át a szót, pl.
a blg. onexya, KPHKYH szavak az oroszból származnak (vö. Stefan Mlade-
nov, Geschichte der bulgarischen Sprache. Berlia-Leipzig 1929, 193), a le.
R. klikun pedig a keleti szlávbóllett átvéve (SIP XVI w. 10: 363).

Mindez a szláv * koréusvt, szónak a * karciti igéből való levezetését igen
megnehezíti. Ha ez az etimológia igaz lenne, akkor azt kellene mondanunk,
hogya * koréutvt; szót egy az ősszlávban még meg sem lévő képzővel alkot-
ták, ráadásul mindjárt szabálytalan módon. Így tehát az ősszláv * koréutvi,

szónak ezt az etimológiáját el kell vetnünk. Nem meggyőző R. M. Kozlova
újabb szláv alapú megfejtési kísérlete sem (Etim. 1982, 49-50), amelyet
O. N. Trubaéev joggal utasít vissza (EtSISJaz. 11: 58).

3. A fenti zsákutcából kivezető utat véleményem szerint Eqrem Cabej
találta meg 1961-ben megjelent szófejtésében (Cráciun: StCercLingv. 12:

313-7). Ö ugyan a rom. criiciűn 'karácsony' forrását vélte megtalálni az
albánban, alapötlete azonban a szláv *korcun'h 'téli napforduló' szóra is
alkalmazható. Cabej abból indul ki, hogy egyrészt az egész albán nyelvte-
rületen létezik a (geg) kercu, kércuni, (toszk) kércú, kéreuri (a tő eredetileg
kercún-) 'tönk, rönk, tuskó' jelentésű, indoeurópai eredetű főnév, másrészt
a balkáni népeknél igen elterjedt a karácsonyi tuskó- vagy rönkégetés szo-
kása (vö. NéprLex. 3: 67). Ez a szokás az albánoknál csak északon maradt
fenn, ahol a szintén 'tuskó, rönk' jelentésű buzmi szóval jelölik a karácso-
nyi tuskót, s ezen a vidéken a latin eredetű kershendella , kershendelle «
Christi na ta le) mellett a 'karácsony' jelentésben a népnyelvben fennmaradt
a nata e buzmii (szó szerint 'a tuskó éjszakája') ünnepnév. Cabej szerint egy
ilyen típusú, csak éppen a szinonim kéreuti- főnevet tartalmazó kifejezésből
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származna a rom.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAseara criiciunului 'karácsonyest', majd a rom. crűciun

'karácsony' vándorolt volna tovább a szláv nyelvekbe.
Itt jegyzem meg, hogy az albán kéreuti- nemcsak ünnepnévként, hanem

kűlőnbőző, fával kapcsolatos jelentésekben is átmehetett a szlávba és a ro-
mánba. A Cabej nyomdokain járó Joseph Schütz (Der Rumánismus criiciun

'Weihnachten' im Slavischen: Beitriige zur Sűdosteuropa-Forschung, Műn-
chen 1966,35-40) ide sorolja a szb.-hv. kracün 'retesz' szót, amely szerinte
eredetileg 'az istállóajtó bereteszelésére szolgáló fagerendát' jelentett; véle-
ményem szerint ide sorolhatók - az idézett források ezzel ellentétes állás-
foglalása ellenére is - az ukr.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK p a ' l y H 'nagy tölgyfatuskó' (EtSlUkrM. 3: 80
Kpa'lyH2 a.) és a f.-or. xapaxya 'görbe és ágas fa' (EtSlBlrM. 4: 265): van
'furkósbot' jelentése a rom. criiciúr: szónak is (Gáldi: MNy. 54: 12). Mind-
ezek a jelentések megerősítik, hogy aszó alapja egy 'farönk, tönk, tuskó'
jelentésű szó lehetett, de mint láttuk, a roman közvetítés csak az ukrán
és szlovák nyelvjárási, a keresztény 'karácsony' ünnepéhez kapcsolódó ala-
kok esetében lehetséges, sőt nagyon valószínű; a pogánykori 'téli napforduló'
ünnepéhez kapcsolódó mitológiai jelentéseket - mivel ezek a romanból tel-
jesen hiányoznak - a román szó a szláv felé nem közvetíthette. Ezek a
mitológiai jelentések - or. N. K a p a ' l y H 'hirtelen, váratlan halál' (SIRLJ. 5:
810, SIRNG. 13: 79), 'gonosz szellem, ördög, démon' (SIRNG. i. h.), f.-or. K a -

p a ' l y H 'idő előtti halál', 'halál, vég', 'föld alatt élő király, mesebeli fagyisten,
aki halált hoz' (EtSIBlrM. i. h.) - a tuskóégetés pogánykori szertartásából
érthetők meg: a fa gyökerei kőzőtt rejtőző kígyó, a halált hozó gonosz szel-
lem legyőzése a tuskó elégetésévei, így az élet újjászületése (MitEnc 2: 596
karaesün a. és 2: 592 badnjak a.; részletesebben 1. V. Toporov: Etim. 1974,
3-15), ezek a jelentések pedig csak az oroszban és a fehéroroszban marad-
tak fenn. Ezt az ellentmondást Cabej etimológiájanak továbbfejlesztésével
A. V. Desnickaja (VoprJaz. 1976, 3: 43-6, 1978, 2: 48-51, Slav Jaz. 1978,
168-71) úgy hidalta át , hogya 'tuskó' jelentésű albán kéreuti-gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA« óalbán
karcun-) szót és vele együtt a téli napforduló ünnepéhez fűződö tuskóége-
tés pogány szertartását a szlávok Balkánra érkezésük után kőzvetleníil az
albánból vették áto Az e korban éppen aktuális likvidametatézis követkzeté-
ben az albán szó a déli szlávban kméun'b alakot őltőtt, míg a déli szlávokkal
ekkor még szoros kapcsolatban álló keleti szlávok automatikusan saját hang-
rendszerűkhőz igazítva, koroéunn. alakban vették át a szót; a rom. criiciun

'karácsony' pedig a déli szlávbóllett átvéve, mégpedig egy olyan időszakban
és közegben, amikor és ahol a 'téli napforduló' egykori pogány ünnepe a ke-
reszténység felvétele után a két kiilőnbőző eredetű ünnep naptári közelsége
folytán már 'Jézus születése' ünnepét jelentette.

Ennek az etimológiának az elfogadása lényegében feleslegessé teszi egy
ősszláv * korcutvt. rekonstruálasát (s ezzel a 2 . pontban ismertetett összes
szóképzéstani probléma is önmagától megoldódik), mert a balkáni szlávok
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által átvett szó vándorlás útján jutott el azokba) a szláv nyelvekbe, ame-
lyekben a Balkánon kívül még kimutatható. Ennek a vándorlásnak volt egy
korábbi, pogánykori szakasza (ekkor jutott el a szó a balkáni szlávból a ke-
leti szlávba) és egy későbbi, amelynek során az immár keresztény terminussá
vált balkáni szláv szó bekerült a románba, román közvetítéssel pedig a szom-
szédos ukrán nyelvjárásokba. onnan pedig a keletszlovákba (vö. EtSlBlrM.
4: 265-6), sőt tovább a középszlovák nyelvjárásokba is (Zsilák Mária szi-
ves közlése). Az a kifogás, miszerint a szláv szó albán származtatása azért
nem meggyőző, mivel a szláv egyházi terminológiát albán hatás nem érte
(BEtRec. 2: 727, EtSISJaz. 11: 58), nyilvánvaló félreértésen alapul, mert hi-
szen az albán hatás nem a szláv egyházi terminológiát, hanem a pogány szláv
hitvilág szókincsét érte, ennek balkáni (ha nem is éppen albán) rétege pedig
elég tekintélyes; más kérdés, hogy egyes ilyen eredetileg pogány ünnepek
nevei később (de már korántsem egységes módon) némely szláv vidékeken a
hozzájuk naptárilag közel álló keresztény ünnepek neveivé válhattak (vö. pl.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

koleda , r 'Usalija). A déli szláv kmc'Un'L szó esetében ez természetes módon
a bizánci területre betelepülő és ott legkorábban a kereszténység hatása alá
kerülő szlávoknál következett be, akik azt már keresztény terminusként ad-
ták tovább az akkor még közelükben élő románságnak, valamint - a bizánci
misszió nyelvi közvetítőiként - a magyarságnak.

Rövidítések

(A TESz.-ben és a FNESz.1-ben használt rövidítéseket nem oldjuk fel.)

DRSgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= CJlOlI&pb pyccxoro Jl3WKa XI-XVII aa. 1-. MOCKB&, 1975-.

Etim. 1974 = 9THWOJlOrHJI 1974. MOCKB&, 1976.

Etim. 1982 = 9THWOJlOrHJI 1982. MOCKB&, 1985.

EtSlBlrM. = 9TWWaJlari'lHW CJlo'HiK fSeJlapycKaa woaw. 1-. MiHCK, 1878-.

EtSIUkrM. = ETHwoJlori'lHHA CJlOaHHK yKpaiHclolCoi woaH. 1-. KHia, 1982-.

MitEne. = Mitológiai enciklopédia 1-11. Főszerk. Sz. A. Tokarev. Bp. 1988.

SDR = CJlOB&pJ. npesaepyccxoro Jl3WKa (XI-XIV ••• ) 1-. MOCKB&, 1988-.

SlavJaz. 1978 = CJlaaJlHCICOe Jl3WIC03HaHHe. VIlI Me)l(AyHapoAHwl c'Ioe3A CJlaaHCToa.
MocKaa, 1978.

SlJStsl. = Slovník jazyka staroslovénského, 1-. Praha, 1959-.

SIP XVI w. = Slownik polszczyzny XVI w. 1-. Wrodaw-Warszawa-Kraków, 1966-.

SIS tp. = Slownik staropolski. 1-. Warszawa, 1953-.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ZSEMLYEI JÁNOS

A NYELVMÜVELŐ DSIDA JENŐ

1. A két világháború közötti erdélyi magyar irodalom jeles képviselője
életművének kevésbé ismert részlete nyelvművelő munkássága. A korabeli
néhány értékelést és visszaemlékezést nem- számítva (Szabó T. Attila, Dsida
Jenő nyelvművelése és ami utána következik. Nyelv és irodalom. Váloga-
tott tanulmányok, cikkek V. Bukarest, 1981. 43-5j ifj. Nagy Géza, Foly tat-
juk Dsida Jenő örökségül hagyott munkáját: Keleti Ujság (a továbbiakban:
KÚ ./XXII/104.91 ) - tudomásunk szerint - eddig még senki sem vállako-
zott Dsida nyelvápoló, nyelvtisztító tevékenségének felmérésére. Pedig Dsi-
dának ezen a terűleten is maradandó érdemei vannak. ö. is ott talaláljuk

azoknak a sorában (Csűry Bálint, György Lajos, Kristóf György, Szabó
T. Attila, Bríill Emánuel és mások), akik a kisebbségi sorsba kerűlt erdé-
lyi magyarság nyelvének ápolását megszervezték, irányították, és előadások
megtartásával, cikkek kőzreadásával szolgálták a nyelvművelés ügyét (az er-
délyi magyar nyelvmiívelés történetének két világháború közötti szakaszára
nézve vö. Anyanyelvünk művelése. Összeállította Gálffy Mózes és Murádin
László. Bukarest, 1975. 113-23j Éder: Nyr. CXIII, 132-6j Szabó T. Attila,
Nép és nyelv. Válogatott tanulmányok, cikkek IV. Bukarest, 1980. 52-3).

2. Első nyelvmiívelő Írásai 1933-ban jelenik meg a KÚ.-ban2• Ebben a
szerkesztőség részéről megjegyzéseket fűz Kristóf György" Charles Dickens
vagy Dickens Károly?" cimű cikkéhez (XVIII/119.5). Kristóf cikkében arra
a kérdésre válaszol, hogy miként alkalmazzuk helyes magyarsággal az idegen
írók neveit, mert e tekintetben teljes zűrzavar uralkodik a nyelvhasználat-
ban. "Az imént azt mondtam - Írja Kristóf -, nem kell néznünk, amit más
nemzetek tesznek. Visszavonom és éppen az ellenkezőjét mondom: vigyáz-
zunk és ragaszkodjunk nyelvünk törvényeihez, szokásaihoz, mint a többi (s
nagyobb) nemzetek. Akkor a zűrzavar megszűnik" . Tehát szerinte a Dickens
Károly forma a helyes.

Dsida álláspontja a tárgyalt kérdésben a következő: "A mai mindennapi
gyakorlat homlokegyenest ellenkezik azzal, amit Kristóf György helyesnek
tart az idegen személynevek magyar használatában" (uo). - A mai magyar

1 Az utalásokban a római szám az évfolyamot jelöli, az utána /-lal elválasztott arab
szám az újság sorszáma, majd a . után az oldalszám következik

2 A KÚ.-ra vonatkozó fontosabb adatokra nézve l. Monoki István Magyar könyvter-
melés a román uralom alatt (1939-1940). II. Hírlapok és folyóiratok. Bp., 1941. 93.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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nyelvművelésnek a tárgyalt kérdésre vonatkozó álláspontjára nézve 1. NyKk.
952-4.

3.- Külön fejezet Dsida és a KÚ. tevékenységében az az idöszak, amely
e lapban 1936-ban a húsvéti számmal kezdödik. Ekkor indul meg a KÚ.-nak
állandó, minden második vasárnap megjelenö, "Anyanyelvünkért"gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc ím ű ro-
vata, és megalakul az újság nyelvmíivelő bizotsága. A rovatszerkesztö Dsida
Jenö lett. A nyelvművelő bizottság tagjai a követ kezök voltak: Nyírö József,
Kristóf György, György Lajos és Dsida Jenö.

Dsida az új rovat célkitűzéseit "A Keleti Újság mozgalmat hirdet és
állandó rovatot nyit a romlásnak indult erdélyi magyar nyelv ápolásáért"
cimű beköszöntö cikkében foglalja össze. "A Keleti Újság - írja - ezennel
mozgalmat hirdet és állandó rovatot nyit a magyar nyelv istápolására. Rova-
tában hétröl-hétre meghány ja-veti nyelvünk legégetöbb kérdéseit. Könnyed
és népszerű formában ismét közkinccsé igyekszik tenni azt, amit már elfelej-
tettünk. Szélesebb kőrű nyilvánosságot ad az eddigi elszigetelt, inkább tu-
dományos nyelvápolás munkájának. Megnyitja hasábjait a hivatalos nyelv-
pallérozók elött. Pályázatot ír ki nélkülözhetetlennek látszó idegen szavak
pótlására, a szakbírálók által elfogadott új magyar szavakat cikkeiben rend-
szeresen használja. Felszólítja jószándékú olvasóját, csatlakozzék a nagy je-
lentöségű mozgalomhoz, kísérje figyelemmel a rovatot, szóljon hozzá a felve-
tett kérdésekhez, s a maga kisebb vagy nagyobb körében toborozzon híveket
a mozgalom számára" (XIXj86.7).

A rovatot Dsida egészen haláláig, 1938-ig szerkesztette. A nyelvműve-
lés ügyét nem csupán e rovat szerkesztésével, nyelvművelö cikkek írásával
szolgálta, hanem azzal is, hogy állandóan ellenörizte az újság nyelvét, hogy
az olvasók kezébe nyelvhelyességi szemponból is hibátlan lap keriiljőn".VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 . Dsidának sikerült széles körben felébresztenie az érdeklödést a nyelv-
művelés ügye iránt. Ehhez hozzájárultak a lapban lezajlott viták. Ezek kőzűl
említsük meg a Hinléder Fels Ákos, a Magyar Párt egyik tagozatának elnöke
és György Lajos, valamint a Szabó T. Attila és Dsida Jenö közötti vitát
(erre vonatkozólag 1. Hinléder Fels, Örömmel üdvözlöm a Keleti Újság ál-
tal anyanyelvünk védelme érdekében hirdetett mozgalmat: KÚ. XIXj124.7;
György, Az akadémikus is tévedhet, de ... a laikus könnyen félrebeszélhet:
uo.; Szabó T. Attila, hanyatlás a nyelvművelésben: ErdMúz. XLII, 185-6;

3 Erre vonatkozólag idézzük Nyírö Józsefnek a Dsida temetésén elmondott beszédéből
a kővetkező szavakat: "Valóságos apostoli tűzzel harcolt a magyar nyelv pallérozásáért
és szebbé tételéért. Igyekezett a magyar nyelvben meghonosodott idegen szavakat ki-
gyomlálni. Irásai az Ízes és hibátlan magyarság szempontjából is követendö példaként
szolgálhatnak az utána következö nemzedéknek" (XXIj128.5).
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Dsida, Nyelvművelösdi?: KÚ. XX/144. 12; Szabó T. Attila, Hanyatlás-é?:
ErdMúz. XL'II, 27-9; Dsida, A vitát pedig befejezzük ... : KÚ. XX/156. 10).VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 . Dsida igyekezett változatos tartalmú és formájú cikkeket írásokat
megjelentetni rovatában. Ezeknek nagy részét ö maga irta", de néhány
hazai és magyarországi szerzötöl is közölt írásokat, szemelvényeket: Fisch
Gézától", György Lajostól", Körösi Sándortól, Szabő T. Attilától, illetőleg
Dengl Jánostól, Harsányi Zsolttól, Kosztolányi Dezsötöl, Laczkó Gézától.

A közzétett nyelvmövelö írások javarésze olyan nyelvhelyességi hibákat
tesz szóvá, amelyek az egész magyar nyelvterületen jelentkeznek: fölöslege-
sen használt idegen szavak, idegen (föleg német) hatásra keletkezett kifeje-
zések, nyelvtani helytelenségek stb. Olvashatunk azonban az "Anyanyelvün-
kért" rovatban csupán a romániai magyarság nyelvhasználatában elöforduló
vétségekröl szól például a "A trausylvan magyar szókincset fenyegetö vesze-
delmek"gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc ím ű - d. szignóval jegyzett - Dsida-cikk (XIX/200.13). "Amikor
szót emelünk az ellen - hangsúlyozza a szerzö -, hogy egyesekzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAromán sza-
vakat kevernek beszédükbe, távol áll tőlünk minden olyan gondolat, mely
az államnyelv jogait és érdekeit sértheti. Hívei vagyunk, hogy az állam pol-
gárai beszéljék az állam nyelvét, söt tovább megyünk: hívei vagyunk annak
is, hogy szepen beszéljék. Lehetetlennek és csúnyának érezzük tehát annak
a román falusi embernek a beszédét, aki magyar szavakat kever anyanyel-
vének szavai közé. Aki románul beszél, szóljon tisztán és szépen románul.
De viszont, aki magyarul beszél, szóljon tisztán magyarul". A cikk a továb-
biakban közli Szécsi Sándornak a Brassóban kiadott "Anyanyelvünk" című
kötetben olvasható adatait. Szécsi szerint az erdélyi magyar nyelvben másfél
évtized alatt 400 román szó honosodott meg, és tartani lehet attól, hogya
következö évtized alatt újabb 400 azó következhetik sorra. Példákat is említ
Szécsi: perszonál = személyvonat, ákcselerá t = gyorsvonat, adeverinca =
igazolvány, zsudeketoria = bíróság, recsepisze = vevény, elismervény, farma-
csia = gyógyszertár. Dsida befejezésül Szécsi szavait idézi: "Ragaszkodjék
mindenki ahhoz, hogy tiszta magyar nyelven Írott olvasnivalókat kapjon.
Igényelje és követelje mindenki az Íróktól és újságíróktól a tiszta és szép
magyar nyelvet. A magyar nyelvmentö és nyelvfejlesztö mozgalomnak csak
akkor lesz eredménye, ha sokan, tömegesen állnak szolgálatában!"

4 Neki tulajdonít juk azokat az írásokat, cikkeket, szójegyzékeket is, amelyek a Dsida
szerkesztette állandó nyelvmüvelő rovatban jelentek meg a sze rző nevének feltüntetése
nélkül.

5 Az egyik cikkben e név Fisch Gáborként jelenik meg (XIXj266.11).

6 György Lajosnak több olyan cikkét kőzli, amely az ErdMúz. nyelvművelő rovatá-
ban, illetőleg az "Anyanyelvünk védelme" c ím ű füzetében jelent meg. Pl. "Elővezetve és
büntetve lesz" (XIX/206.14), "Ez a magyar nyelv tanárának szól" (XIX/236.9), "Nyelv-
javítások" (XIX/206.14, "Vizaköteles" (XIX/236.9).
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6 . Az "Anyanyelvünkért" rovat két - többé-kevésbé - állandó nyelv-
müvelő "alrovat"-ot is tartalmaz: a "Mit mondjunk helyette?" és az "Erre
vigyázzunk" címűt.

A "Mit modjunk helyette?" előtt minden olyan számban, amelyben
megjelent, ezt olvashatjuk: "E cím alatt gyűjtjűk össze azokat az idegen
szavakat, amelyek fólöslegesen foglalják el a beszédben tősgyökeres magyar
szavak helyét. E szavak kisebb gondolkodással könnyen eszébe juthatnak az
embernek, de beszéd közben (amikor nincs idő fontolgatásra) nem. Az alanti
szótárra azért van szükség, hogy a gyakori átolvasás sal az olvasó emlékeze-
tébe rögződjék a feledésbe merült magyar szó". Ebevezető szavak után kő-
vetkezik az illető idegen szavak betűrendes jegyzéke a helyettesítésükre aján-
lott magyar megfelelők felsorakoztatásával együtt. P l . azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAadjusztá l-nak a
következő magyar megfelelői vannak: megigazít, átalakít, fölszerel, fölkészít,
fölruház, elbánik valakivel, elver, elpáhol, az égisz helyett a pártfogás, véde-
lem, (védőpajzs), a reakció helyett a visszahatás, hatás, ellenhatás, haladás
ellenesség, maradiság, ósdiság, önkény, erőszak alkalmazható (XIX/272.10).
Az ilyenszerű, idegen szavakat irtó szószedeteket bírálja Laczkó Géza "Ma-
gyarítás" című cikkében (KÚ. XXI/89. 16) egyebek között azért, mert a
kerülendő szó helyettesítésére sok magyar szót sorolnak fel anélkül, hogy
pontosan tájékoztatnának arról, hogy ezek kőzűl adott helyzetekben me-
lyik használható (erre vonatkozólag 1. Szabó T. Attila vélekedését: ErdMúz.

XLIII, 176-8).
Az "Erre vigyázzunk" "alrovat"-ban Dsida főként az idegenszerű kifeje-

zések és a nyelvtani hibák ellen indít harcot, valamint az unosuntalan előfor- .
duló, ún. divatszavak , továbbá a szóhasználati hibák ellen hadakozik. "Az
emberek szeretnek mcstanában üzleties színt adni beszédüknek - olvassuk
egyik cikkében - s ezért a jó öreg egészen, teljesen szavakat kiszorította
a száz százalékig. Nagyon elterjedt, fölösleges divatszó. Akár ikertestvére,
a maradék nélküli. Pedig az utóbbi igazában azt jelenti, hogy a maradék
nélküli férfi vagy asszony személy gyermektelenül halt meg, nem maradt
utána senki. Lapjaink hibásan szokták használni a személyazonosság szót.
Ez csak akkor használható, amikor csakugyan az azonosság megállapi tásaról
van szó, de a Szamosból kifogott hullánál nem akiemelt személyazonosságát,
hanem a kilétet kell megállapítani" (XIX/135. 13). Egy másik cikkében -
a többi között - az alábbi mondatok kiemelt hibás szavait, részleteit ja-
vítja ki: "Mit adnak ma a színházban?" "Idén még egyszer sem voltam,
de miattad ma szívesen elmennék, annak ellenére, hogy rendesen halá lra
únom magam a színházban". "Mérték után csináltattad a ruhát?" (XX/105.
13). Ezek a vétségek a korabeli erdélyi magyar nyelvhasználatban bizonyára
gyakran előfordultak.
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7. Nagy érdeklődést váltott ki az olvasóközönség kőrében a KÚ. szó-
pályázata, amelynek ötlete nyilván Dsidától származik. E szópályázat a kő-
vetkező idegen szavak magyarra való helyettesítésére hív fel:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAprimadonna,

bonviván, szubrett, plein air , hisztéria , hisztérikus, strand, (stmndol), cen-

zor, cenzum, klasszikus, technika , reklám (XIXj113.5). "A szavakon való
gondolkodtatás által - írja a pályázati felhívás - olyan szórakozást kí-
vánunk nyújtani az olvasónak, amely szórakozás egyúttal a nemes és szép
ügyet, anyanyelvünk ügyét is előbbre viszi" (i. h.).

A szópályázatra nagyon sok szóajánlás érkezett be, közülük a KÚ. a
következőket fogadta el: primadonna - dalhősnő, bonviván - dalhős, plein

air - levegős, hisztéria , hisztérikus - szeszélsjkor ; -os, strand, strandol -

partjürdő, -zni, cenzor - sa jtóőr, technika - géptudomány (XIXj118.6).
Megjegyzendő, hogya magyaritaridő szavak kiválasztása nem a legsze-

renesésebben történt. E szavak nagy része ugyanis meghonosodott idegen,
a többi pedig elég ritkán, szük körben használt szó. A szóajánlások nagyon
erőszakoltak voltak. Közülük egyik sem honosodott meg (a korabeli szópá-
lyázatokra nézve vö. NyKk. 828,882-3.)VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7 . Dsida nyelvmüvelő tevékenysége során néhány korabeli hazai és Ma-
gyarországon megjelent nyelvművelő munka, cikk bemutatására, ismerteté-
sére szintén vállalkozott, illetőleg részleteket közölt belőlük. György Lajos
említett nyelvművelő füzetét a következő hatásos, hangzatos címen mutatta
be az olvasóknak: "Magyarok, tanuljatok meg végre magyarul! György Lajos
dr. új tanulmánya az idegen elemeknek az anyanyelvbe való betöréséről -
Az írók is leckét kapnak" (XIXj35.7). Dsida szerint a szerző megállapításai
helytállóak, azonban nem mutat rá a nyelvromlás okaira. "Szomorú tény, de
meg kell állapítanunk - hangoztatja -, hogya nyelvromlásnak a magyará-
zata a mai iskolai tantervben rejlik. Az a körülmény, hogy a kőzépiskolában
négy-öt idegen nyelvet tanítanak, különösen pedig a román nyelv tökéletes
elsajátítása az intézetek fő gondja, természetszerűleg nagy befolyással van az
új nemzedék nyelvérzékének meglazulására, bizonytalanná válására és ebből
következik az is, hogy az újságírói kar fiatalabb része legjobb akarata mel-
lett sem tud megbírkózni saját anyanyelvéveI. Innen erednek az újságcikkek
botlásai is, az idegenes szófűzések, a mondatszerkezet nehézségei, a szórendi
hibák, az idegen szavak áradatának betörése a magyagyar sajtóhasábokra"
(i.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh .).

A magyarországon kiadott nyelvművelő munkák, írások közül pl. a kö-
vetkezökre hívta fel az olvasók figyelmét: Dengl József, Magyar Nyelvhe-
lyesség és magyar stílus (XXj67.11)7j Harsányi Zsolt, Konzerv és kekszMLKJIHGFEDCBA

(X X j2 6 3 .1 2 ), Uő., Új magyar szavak (XXj240.1O).
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8 . A KÚ. nagy lendülettel meginduló nyelvmüvelésében 1938-tól ha-
nyatlás állt be. Ennek oka Dsida súlyos betegsége. Halála után egy évig
szünetelt is a nyelvmiívelő munka a lapban". 1939 májusában folytatódik a
lap rendszeres nyelvművelő tevékenysége az "Anyanyelvünkért" rovat újra-
inditásával. Az új rovatszerkesztő ifj. Nagy Géza?

9 . Dsida nyelvművelő munkásságának értékelésekor azt kell kiemelnünk,
hogy az írott, mégpedig a romániai magyar hírlapokban előforduló nyelvi
hibákra hívta fel a figyelmet, de a beszélt nyelvben jelentkező vétségek kija-
vítását is feladatának tekintette. Nyelvművelő észrévételeinek, tanácsainak
nagy része ma is helytálló, megfontolandó.

8 Ezt próbálja pótolni a szerkesztőség néhány nyelvi ismeretterjesztö cikk megjelené-
sével. Pl. Szász Endre egy cikksorozatban ismerteti Zsirai Miklós "Finnugor rokonságunk"
címü könyvét (XXlj35.9,41.7,44.7)gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9 E sorok írója "A két világháború közötti erdélyi magyar nyelvmüvelés története"
címü 1958-ban készített kéziratos szakdolgozatában feldolgozta a KÚ.-nak 1939-1940-ben
végzett nyelvmüvelő tevékenységét is. Remélhetőleg a vizsgálatok eredményének közlésére
sor fog kerülni a jövőben.

6 7 6



A RÉTEGNYELVI ÉS TERÜLETI SZEMPONTOK
EGYÜTTES ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL

A LATIN-MAGYAR KEVERT NYELVŰSÉG
VIZSGÁLAT ÁBAN

ZSILINSZKY ÉVA

Közismert az a hatás, amelyet a latin nyelv befolyása jelentett a ma-
gyar írásbeliség kialakulásában, s tudjuk azt is, hogy e hatás szempontjából
különösen összetett kérdés a XVI-XVII. és a korai XVIII. század nyelvé-
nek tanulmányozása. (Vö. Pusztai F.: Nyelvtudományi Dolgozatok 14. sz.
133-43; Gregorr- MNy. LXXIII, 159-76.) - Anélkül, hogyaproblémakör
tudománytörténetét itt akár csak érintenénk, meg kell jegyezni, hogy az az
ortológus felfogás, amely a magyar nyelv idegen eredetű elemeivel szemben
megnyilvánult, s amely a legpregnánsabban a NySz. szerkesztési elveiben
és gyakorlatában öltött testet, hosszú idön át gátolta az efféle kutatásokat.
Kétségtelen az is, hogy a következmények folytán annak, aki a kérdéskör-
höz közelített, sokáig módszertani gondok egész sorával kellett találkoznia,
a megoldás közeli lehetösége nélkül. Visszatekintve e gondok közül a legnyo-
masztóbbnak a hozzáférhetö és megbízható források hiányát kell tartanunk.

Az utóbbi három évtizedben a korlátozó hatásokat bizonyos mértékben
ellensúlyozták a lassan, de mégis bíztató módon gyarapodó korszerű szőveg-
közlések, az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár köteteinek megjelenése pedig
szinte csábította a kérdés iránt érdeklödöt a latin-magyar kevert nyelvűség
szókészleti problémáinak kutatására. - Magam a kérdéskörrel, s e sajátos
nyelvi helyzetnek az úriszéki bíráskodás gyakorlatában való megjelenésé-
vel egy túlnyomórészt XVIII. századi szövegeket tartalmazó kiadvány (Úri-
szék. XVI-XVII. századi perszövegek. Szerkesztette Varga Endre. Budapest,
1958.) egy részének feldolgozása kapcsán találkeztam. (A pápai úri szék szó-
készlete a XVII. században. Bölcsészdoktori értekezés. Kézirat. Budapest,
1975.)

A Pápa városára lokalizálható periratok szókészletének teljes áttekin-
tése és betűrendes - szótárszerű - összeállítása után kialakuló kép egyér-
telműen jelezte, hogy a latin eredetű - és következetesen latinos helyesírású
- adatok túlnyomó része jogi műszó, illetöleg - ott dokumentálható jelen-
tésében - a peres eljárás meglehetösen rögzült nyelvezetének része. A vizs-
gált korpusz viszonylagos nagysága ellenére azonban (több, mint tízezer szó
terjedelmű a szöveg) annak a megállapítására már nem volt lehetöség, hogy
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ezeknek az elemeknek vannak-e regionális vonatkozásaik, vagy éppen ellen-
kezőleg, a jogi gyakorlatban általánosan elterjedtnek kell őket tekintenünk.

Izgalmas lehetőségként merült fel, hogy az Erdélyi Magyar Szótőrté-
neti Tár megjelent köteteiből válogatva az ott kőzőlt latin-magyar kevert
nyelvüségre utaló adatokat összevessük a pápai úriszéki iratok adataival.

A vizsgálat előzetes kérdései a következők voltak:
1. Lehetséges-e az összevetés, megtalálhatók-e az úriszéki anyag szavai a
SzTár. címszóállományában, illetőleg ha eltérések tapasztalhatók, azok mi-
lyen jellegüek és mértékűek?
2. Lehet-e következtetni az össszevetésből e szavak egykorú szókészleti he-
lyére, alkalmas-e egy ilyen vizsgálat hipotézisek felállítására, további kuta-
tások útjának "becserkészésére"?

A vizsgálatra az úriszéki anyagzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ,MLKJIHGFEDCBAd és e betűs címszavait választottam
ki. Ezekből jogi vonatkozásaik alapján a következő lista állt egybe: absens,

absenta l(ja magát), absolutio, absolval, accusatio, actio, adjudical, admo-

neal, affirmal, agal, agnoscal, a llegal, a llegatio, amoveal, annual, appella tio,

arbiier , articulus, (probat} assumal, assumptus, autoritas, aviticum, dece-

dalt (igenév), decernal, decisio, declara l, declara lt (igenév), decreta lis, decre-

tum, defensa , deJJera l, deficiens, defraudal, defuncta , delibeml, delibera tio,

delibera tum, denegal, denota l, depositio, deputa tus, deutrum, devolval, dis-

ponal, doceal, documentum, edoceal, elibera l, er iga l, evita l, exceptio, excu-

sa l(ja magát), excusatio, executio, exemptus, exmitta l, exhibeal, expurgal(ja

magát). - A címszavak felsorolásában megtartottam a latinos helyesírást
- eltérően a SzTár.-tól - minthogy az írott nyelvi anyag tanúsága erre
indított.

Az összehasonlítási lehetőséget az adta, hogy a kiválasztott szóanyag
a SzTár.- ban is az úriszéki iratokéhez hasonló forráskörből (bírósági és céh-
jegyzőkönyvek, ritkábbari peres ügyek lefolyását elbeszélő levelek) került ki.

Az összevetés kapcsán érintenünk kell a latin eredetű elemek egy sajá-
tos kérdését, a szóalakok helyesírását, hiszen az idegen szóból jövevényszóvá
válás egyik fő kritériumának a "magyaros" helyeírást szokás tartani. Tud-

juk (vö. Pusztai: i. h. 138), hogy a latin elemek idegen voltát az egykorú
nyomdászok nemcsak felismerték, hanem a tipográfiaban érzékeltették is: a
szótövet és a magyar toldaléket eltérő betűtípussal szedték.

A vizsgált úriszéki iratokban a latin elemek helyesírása szinte hibátlan,
s ez különösen szembeszökő a nem kevert nyelvű magyar szövegrészleteknek
a kiejtést tükröző írásmódjával összevetve. - A SzTár. anyagát vizsgálva
már találunk helyesírási gyarlóságokat a latin elemekben (pl. gemináták
helyett egyes betűket: 1610: Apella tioknak, de vö. 1656: appella tioual; betű-
kihagyásokat hármas mássalhangzó-kapcsolatokban: 1688: Exemtiojok stb.,VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ezek azonban valószínűleg nem az érintett szavak szélesebb kőrű elterjedt-
ségére utalnak, hanem csupán a szöveg leírójának fogyatékos latin nyelvi
műveltségére.

Az úrszéki iratok és a SzTár. anyagának összevetése tehát alapot ad arra
a feltevésre, hogy az ún. kevert nyelvűségben a latin eletnek helyzete megle-
hetősen dinamikus lehetett, s e dinamizmus érvényesűlését olyan szociológiai
tényezők és összefüggések befolyásolhatták, amelyek tüzetesebb vizsgálatot
kívánnak.

Az összevetés nyomán megállapítható, hogy a fenti jegyzék nek gyakor-
latilag minden elemére van adat a SzTár.-ban, azokban a szórványos esetek-
ben pedig, amikor nem ez a helyzet, találkozunk a "hiányzó" adat létezésére
utaló jelekkel. Pl. hiányzik ugyan azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdeutrum , de a tárgyalt idószaknál ké-
sőbbről - 1747-ből - adatolható deutra it igenévi származék jelzi, hogy
maga az alapszó, illetőleg a deutra l ige is létezhetett az erdélyi jogi szóhasz-
nálatban. (A deutrum szónak egyébként az eredete is a jogi gyakorlathoz
kapcsolódik: a vallomási jegyzőkönyvek bevezető részének mindig kiemelt
betűkkel írt "De eo ut rum" : arról, hogy vajon ..." szavaiból ered, ti. ezek
után következik annak megjelölése, hogy a tanúkat mire vonatkozólag hall-
gatják ki. - L. Úriszék 1001.)

Ha azonban azt is megnézzük, milyen az adatok gyakorisága az úri szék
anyagban, illetőleg mennyire bőséges a dokumentáció a SzTár.-ban, jelentős
eltéréseket tapasztalunk. - Míg az Úriszékből vizsgálat alá vont 58 lexéma
kőzűl 28 (48,2%) csupán egy adattal szerepel, a SzTár.- ban valamennyi meg-
felelő címszó alatt bőséges, olyakor tömeges szemléltetést találunk. A sző-
vegkörnyezet viszont nem hagy kétséget afelől, hogy az egyedi adatok is
szilárd elemei az úri szék jogi szókészletének, a csekély számú előfordulást
tehát nem a szókészletben elfoglalt hely bizonytalansága magyarázza, ha-
nem egyéb ok. Ez pedig az a jelenség, hogy a latin eredetű jogi műszavak
többsége kiterjedt szinonimahálózatba illeszkedik, így gyakran ugyanannak
a fogalomnak vagy szituációnak a megnevezésére több lexéma is használatos.
Pl. a 'felment' jelentésű absolval mellett megtalálható a szövegekben azonos
jelentéssel a latin elibera l, valamint a magyar jelszabadít, megszabadít is. -
Más esetben a peres ügyek eltérő jellege magyarázhatja a viszonylagos adat-
szegénységet a SzTár. bőségével szemben: a 'fellebbezés' jelentésű appella tio

(> apelláció), amely ott a terjedelmes szócikkek közé tartozik, az úriszéki
anyagban egyetlen adattal jelenik meg, igei alapszava. az ap(p)ellá l pedig
teljesen hiányzik. Az úriszék döntései ellen ugyanis nem lehetett fellebbezni,
apellációval csak az élhetett, aki az alsóbb fokú fórúm (a falusi bíróság) íté-
letére kívánt orvoslatot. (Az előbbi felsorolásban hivatkozott adat is ilyen
eset tárgyalásában szerepel.)VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Azon túl, hogy az adatok előfordulását mindkét forrásban megállapít-
juk, "finomabb" megkűlőnbőztetésekre is lehetőség nyílik.
a) Az első csoportba azok a lexémák sorolhatók, amelyeknek szókészleti
helyzete azonosnak ítélhető mindkét helyen. (Ennek eldőntésében a tám-
pontot a szővegkőrnyezet jelentette.) ilyenek azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAabsens, admoneal, affirmal,

a llegatio, arbiier , aviticum, decedalt, decisio, dejJernl, defrnudal, defuncta ,

denegal, doceal, edoceal, exceptio, ezcusal, excusatio, expurgal.

b) A második csoportba tartozó szavak az úriszéki iratokban speciális, a
SzTár. adataihoz képest szűkebb, a szituációhoz erősebben kőtődő jelentés-
ben fordulnak elő, vagy egyéb sajátos vonásokat mutatnak. Ide sorolható az
allegatio, amoveal, arbiter , assumptus , defensa , denota l, evita l, exmitta l,

továbbá az úriszéki iratokban csak meghatározott szókapcsolatban adatol-
ható (probat ) assumal és (actiot) erigal.

c) A legnépesebb az a kőr, amelyről a SzTár adatai alapján sokkal többet
tudunk meg, mint amit az úriszéki jegyzőkönyvek elárulnak. Ez az a szócso-
port, amelynek a SzTár.-ban összegyűjtött gazdag adatesokra alapján azt is
gyaníthatjuk, hogy egy résziik nem csupán leirt szövegekben fordult elő, ha-
nem kezdett beszivárogni az eleve alacsonyabb stílusszintü beszélt nyelvbe
IS.MLKJIHGFEDCBA

a ) Gazdag jelentésköre alakult ki a SzTár. tanúsága szerint a XVII. szá-
zadra az abszolvál, ágál, agnoszkál, a llegál, artikulus, asszignál, asszumál,

autoritás , dekrétum, deliberá l, deliberáció, erigál, exhibeál szavaknak. (A
címszavakat a könnyebb visszakereshetőség érdekében közlöm a SzTár he-
lyesírása szerint.)
/3) Terebélyes szócsaládjukkal tünnek ki az úriszéki iratokkal való összeha-
sonlí tásban a SzTár. következő szavai: abszentá l (abszentá lás, abszencia , ab-

szentes); abszolueid ( abszolucionális, abszolutorium , abszolutus ); akció, (ak-

cionált, akcionálta t, akcionálta tik); apelláció (apelláció-lá tás, vö. továbbá
apellá l, apellá lás, apellá lhat, apellá lódik, apellá ló-fél, apellá lt, apellá lta tik,

apelláns, apellá tás, amelyek, mint már utaltunk rá, az úriszéki iratokból
teljesen hiányoznak), illetőleg deponál (deponálta t, deponálta tik, deponálta-

tott, depozitum, depozitumos, depozitus).

'A. latin elemek jelentésbővűlése, illetőleg családosulása a kevert nyelv-
használatban további vizsgálatra érdemes. - A jelentéstani vizsgálatnak
komoly akadályát jelenti az egykorú magyarországi latin nyelvhasználatot
bemutató szótár hiánya, a szócsaládok tagjai azonban aktuális szövegkör-

nyezetűkben is értékelhetők: éppen azt a sajátos "hibrid" jelleget mutatják,
amelyet az alapszók viselkedése. A latin igei alapszóhoz latin képzők ugyan-
úgy kapcsolódnak, mint magyar ige- és igenévképzők, illetőleg - ritkabban
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ugyan - azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-ás/-és névszóképző. (Az átvett latin származékok mellett te-
hát a magyar szóképzésben való részvétel jelei is látszanak.) Ezt a tényt ké-
zenfekvő volna a latin ige erős beágyazottságára, meggyökeresedésére utaló
jelnek tekinteni. Azt is számításba kell azonban venni, hogy a latinul kevéssé
tudók számára pl. a deponál alapszó és a depoziciá származék etimológiai
összetartozása már nem feltétlenül volt annyira eleven, hogy gátolta volna a
kategórikusan produktív (azazVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb á r m e ly ig e i t ö h ö z kapcsolódó) -ás/és képző
működését. Ez pedig utat nyithatott nagy számú "magyaros" származék
keletkezésének.

Az elmondottak talán érzékeltetik, hogy még a szűkebb kőrű vizsgá-
latok is adhatnak további kutatásra ösztönző szempontokat, jelezhetik a
felderÍtendő területeket. Mérvadó s elméleti következtetésekre is alkalmas
eredményeket azonban csak nagy tömegü anyagon korszerű apparátussal
végzett elemzések nyújthatnak. - Reménykednünk kell abban, hogy belát-
ható időn belül eljön ezeknek az ideje is.
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BENKŐ LORÁND TUDOMÁNYOS MUNKÁSSÁGÁNAK

JEGYZÉKE

1944-1990

A jegyzékben nem foglaltatnak benne a sokszorosÍtásban megjelent
egyetemi jegyzetek, továbbá a napi- és hetilapok ban közreadott Írások. A
szerkesztöi munkásságra vonatkozó adatok elkülönülve, a jegyzék végén ta-
lálhatók.

1944.

Üver: Erdélyi Múzeum XLIX, 133-4.

A bareasági Hétfalu helynevei: Erdélyi Múzeum XLIX, 148-50.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Hágó és társai: Erdélyi Múzeum XLIX, 476-7.

1946.

Szentgerice, Szentháromság: Magyar Nyelv XLII, 53-6.

1947.

A Nyárádmente földrajzi nevei: A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiad-
ványai 73. sz. Bp., 1947. 51 lap.

Két térszÍnformanév: Magyar Nyelv XLIII, 27-32.

Vécke: Magyar Nyelv XLIII, 134-5.

Pilis, piliske: Magyar Nyelv XLIII, 205-7.

Csoktele: Magyar Nyelv XLIII, 207.

Víz- és helységneveink viszonyához: Magyar Nyelv XLIII, 259-63.

Számló, számló föld: Magyar Nyelv XLIII, 289-90.

Adalékok a székelyföldi román névadáshoz: Erdélyi Múzeum Lll, 105-6.

Bardoc: Erdélyi Múzeum Lll, 106.

Ocfalva: Erdélyi Múzeum Lll, 106.

Bod és származékai a székelységnél: Erdélyi Múzeum Lll, 106-8.

A családnév-változtatás kérdései 1-11.:Magyarosan XVII, 40-5, 65-72.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Lok: Magyar Nyelv XLIV, 52-3.

EnI aka: Magyar Nyelv XLIV, 54.

Betfalva: Magyar Nyelv XLIV, 54-5.

Izsó: Magyar Nyelv XLIV, 55-7.

A székelyfóldi szláv eredetü víznevek kérdéséhez: Magyar Nyelv XLIV,
95-lOI.

Mikecs László: A moldvai katolikusok 1646-47. évi összeírása: Ethnogra-
phia LIX, 204-5.

1949.

A régi magyar személynévadás. Bp., 1949.24 lap.

A családnév-változtatás kérdései Ill.: Magyarosan XVIII, 1-6.

Leürenci: Magyar Nyelv XLV, 77-8.

Csokán: Magyar Nyelv XLV, 78.

A történeti személynévvizsgálat kérdései: Magyar Nyelv XLV, 116-24,
244-56.

Gerezd: Magyar Nyelv XLV, 317-8.

1950.

A Nyárádmente földrajzi nevei II. Debrecen, 1950. 21 lap.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-ka , -ke képzös helységneveink kérdéséhez: Magyar Nyelv XLVI, 143-5.

Tövégi magánhangzók rövidült keresztneveinkben: Magyar Nyelv XLVI,
230-3.

Árpádkori személynevek: Magyar Nyelvör LXXIV, 18-23.

Fiatal nevek és öseik: Magyar Nyelvör LXXIV, 123-8.

Az í, ti, ű hang írásáról. Magyar Nyelvör LXXIV, 257-67.

Hogyan beszéltek a régi magyarok?: Magyar Nyelvör LXXIV, 267-72.

Néhány becenevünkröl: Magyar Nyelvör LXXIV, 335-42.FEDCBA
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1951.

Magyar nyelvjárási bibliográfia. Bp., 1951. 220 lap. (Lőrincze Lajossal.)

Magyar nyelvtan a gimnáziumok I-IV. osztálya számára. Bp., 1951. 256 lap.
(Kálmán Bélával.)

Helyesírási tankönyv. Bp., 1951. 88 lap. (Rácz Endrével és Takács Etellel.)

Helyesírásunk néhány kérdéséről: Magyar Nyelv XLVII, 89-96.

Egy jobbágylevél margójára: Magyar Nyelv XLVII, 221-9.

A nyelvtani szerkezet és a nyelvtan kérdései: A Nyelvtudományi Intézet
Közleményei Ill, 36-47.

A bukovinai székelyek nyelvéről: Magyar Nyelvőr LXXV, 273-7.

1952.

Hangtani tanulmányok a magyar kettőshangzók kőréből: Nyelvtudományi
Közlemények LIV, 37-62.

NaspolyagfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr- lasponya: Magyar Nyelv XLVIII, 203-4.

Ellentétes típusú kettőshangzók az Eosedi-láp vidékén: Magyar Nyelv
XLVIII, 233-4.

A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudomanyi Osztályá-
nak Közleményei II. kötet 1-4 szám: Magyar Nyelv XLVIII, 240-3.

1953.

A magyarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAly hang története. Nyelvtudományi Értekezések 1. szám. Bp.,
1953. 83 lap.

Helyesírásunk története a könyvnyomtatás koráig: Magyar Nyelv XLIX,
13-25.

Pulyka: Magyar Nyelv XLIX, 196.

A kulcs hangtörténetéhez: Magyar Nyelv XLIX, 457-58.

Verőfény: Magyar Nyelv XLIX, 466-8.

Zsúfol: Magyar Nyelv XLIX, 468-70.

Dűlő, dűlőút, dűlőre jut: Magyar Nyelv XLIX, 474-5.

Egy moldvai székely mássalhangzó-hasonulásról: Magyar Nyelv XLIX,
523-4.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Anyanyelvünk leíró nyelvtana: MTA 1. Osztály Közleményei IV, 66-8.

1954.

L'histoire de l'orthographie hongroise ... Acta Linguistica IV, 463-78.

Megjegyzések néhány időszerű helyesírási kérdéshez: Magyar Nyelv L,
179-92. .

Egy hangfestő igecsoport: Magyar Nyelv L, 254-74.

Széljegyzetek egy helyesírási "kritiká"-hoz: Magyar Nyelvőr LXXVIII,
399-404.

1955.

A magyarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAly hang kérdéséhez. Nyelvtudományi Értekezések 6. sz. Bp., 1955.
54 lap. (Pais Dezsővel és Bárczi Gézával.)

Helyesírásunk időszerű kérdései: Bevezetés: Nyelvtudományi Értekezések
4. sz. 5-16.

A kiejtés szerint (fonetikus) írásmód: Nyelvtudományi Értekezések 4. sz.
33-44. .

A hagyományos Írásmód: Nyelvtudományi Értekezések 4. sz. 54-5.

Egyéb tudnivalók: Nyelvtudományi Értekezések 4. sz. 123-6.

Megjegyzések Deme Lászlónak "A magyar nyelvjárások néhány kérdése"
cimű tanulmányához: MTA 1. Osztály Közleményei VII, 500-23.

Adalékok a mezőségi a-zás irodalmi nyelvi jelentkezéséhez: Magyar Nyelv
LI, 130-4.

Hangjelölési adalék a XVIII. századi irodalmi szokásokhoz: Magyar Nyelv LI,
164-9.

AzMLKJIHGFEDCBA1 hiátustőltőről: Magyar Nyelv LI, 328-30.

Az éjszaka régi írásmódjáról: Magyar Nyelv LI, 357-8.

Fenyeget: Magyar Nyelv LI, 485-7.

1956.

Az ágfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> il labializáció eredete: Pais-Emlékkönyv 81-9.

Hozzászólás a v hang vitáján: Magyar Nyelv Lll, 23-6.



;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Germanisztika és magyar nyelvtudomány: Magyar Nyelv Lll, 199-200.

Léha: Magyar Nyelv Lll, 203-6.

Az ö-zés irodalmi nyelvi szerepéről: Magyar Nyelv Lll, 271-9.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Bokály. Egy európai vándorszó magyar vonatkozásai: Magyar Nyelv Lll,
450-6.

Észrevételek a magyar kettőshangzók eszkőzfonetikai elemzéséhez: Magyar
Nyelvjárások lll, 102-12.

A régi magyar nyelvjárások: Magyar Nyelvőr LXXX, 244-5I.

Nyelvatlaszgyűjtő úton Romániában: Magyar Nyelvőr LXXX, 462-6.

Elnőki megnyitó [a "Helyesírásunk időszerű kérdései" vitáján): MTA 1. Osz-
tály Közleményei IX, 91-2.

Elnöki zárszó [a "Helyesírásunk időszerű kérdései" vitáján): MTA 1. Osztály
Közleményei IX, 131-9.

1957.

Magyar nyelvjárástörténet. Bp., 1957. 112 lap.

Gondolatok Melich János nyelvtudományi munkásságáról: Magyar Nyelv
LIll, 1-12.

Néhány megjegzés az ágfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> MLKJIHGFEDCBAa "labializáció" eredetéhez: Magyar Nyelv LIll,
179-82.

Fonnyad: Magyar Nyelv LIll, 204-7. (Kő Benedek néven.)

Nyelvjárástörténeti megjegyzések: Magyar Nyelv LIll, 279-84.

Bámul: Magyar Nyelv LIll, 462-6.

A szorgos, szorgalmas stb. szócsalád eredete: Magyar Nyelvőr LXXXI,
318-21.

1958.

Die ungarische Literatursprache in der zweiten Hiilfte des 18. Jahrhunderts
in Siebenbürgen: Cercetari de Linguistica (Bukarest ) II, 97-106.

A hangsúly hangmódosító hatása a keleti magyar nyelvjárásokban: Nyelv-
tudományi Értekezések 17. sz. 53-85.

Az irodalmi nyelvi téves visszaűtésről: Nyelvtudományi Közlemények LX,
11-6.



A Marosvásárhelyi Sorok és Glosszák: Magyar Nyelv LIV, 17-22.

Adalékok a Nyárádmente nyelvfőldrajzához: Magyar Nyelv LIV, 380-7.

Új nyelv- és irodalomtudományi folyóirat Romániában: Magyar Nyelv LIV,
490-503.

Egy XVIII. századi plagizáció nyelvi vonatkozásai: Nyelv- és Irodalomtudo-
mányi Közlemények (Kolozsvár) II, 45-58.

Opponensi vélemény Imre Samunak "A Szabács Viadala" című kandidátusi
értekezéséről: Imre Samu, A Szabács Viadala. Bp., 1958. 299-309.

Az ötéves tanárképzés és a nyelvészeti oktatás: Felsőoktatási Szemle VII,
462-8.

1959.

A táji nyelvtípusok szemlélete a XVIII. század második felében: Dolgozatok
a magyar irodalmi nyelv és stílus történetéből. Bp., 1959. 45-66.

Beszámoló az új egyetemi magyar nyelvészeti tanterv vitájaról [előadói je-
lentés]: Magyar Nyelv LV, 328-38.

Technikai tudnivalók folyóiratunk munkatársai számára: Magyar Nyelv LV,
155-63,303-9,441-4,560-8.

A Magyar Nyelvatlasz munkálatai: Magyar Tudomány IV, 271-280.

1960.

A magyar irodalmi írásbeliség a felvilágosodás kerának első szakaszában.
Bp., 1960. 548 lap.

Irodalmi nyelvünk fejlődésének főbb vonásairól: Anyanyelvi müveltségünk.
Bp., 1960.221-38.

Válasz -a hozzászólásokra: Anyanyelvi müveltségünk. Bp., 1960. 303-9.

Nyelvjárástörténet a névtudományban: Névtudományi vizsgálatok. Bp.,
1960. 132-5.

Technikai tudnivalók folyóiratunk munkatársaí számára: Magyar Nyelv LVI,
143-8, 282-6, 419-27, 495-500.

Megjegyzések terminus technikusokról: Magyar Nyelv LVI, 238-40.
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1961.

Ob osznovnih csertah razvitija vengerszkovo lityeraturnovo jazika: Annales
Philologica Ill, 89-105.

Felvilágosodáskori nyelvtanaink szerepe az írásbeliség nermáinak alakulásá-
ban: Nyelvtani Tanulmányok. Bp., 1961. 185-202.

Nemzetközi nyelvjárástani kongresszus Belgiumban: Magyar Nyelv LVII,
1-13.

Pipacs: Magyar Nyelv LVII, 162-9.

Konty: Magyar Nyelv LVII, 295-303.

Új módszerbeli lehetőségek a magyar nyelvjárástani vizsgálatokban: Magyar
Nyelv LVII, 401-13.

A nacionalizmus és a kozmopolitizmus problémái anyanyelvünk egyetemi
oktatásában: Magyar Tudomány VI, 403-14.

Az egyetemi tankőnyvekről: Felsőoktatási Szemle IX, 747-9.

Vita a nyelvtudomány elvi kérdéseiről [hozzászólás]: MTA 1. Osztály Kőz-
leményei XVIII, 40-6. .

1962.

Einige allgemeine Probleme der Geschichte der Literatursprache: Acta Lin-
guistica XII, 19-52, 273-363.

Adatok a magyar szókincs szerkezetének változásához: Nyelvtudományi
Közlemények LXIV, 115-36.

Az új magyar etimológiai szótár: Magyar Nyelv LVIII, 261-94.

Néhány szó a kettőshangzókról: Magyar Nyelv LVIII, 73-4.

Reszel: Magyar Nyelv LVIII, 87-90. (Kő Benedek néven.)

A kórógyi nyelvjárás aspirált mássalhangzói: Magyar Nyelv LVIII, 231-5.

1963.

Adalékok az ősmagyar szóhasadás eseteihez: Nyelvtudományi Értekezések
38. sz. 18-39.

Milyen eredetü azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApiros és családja": Magyar Nyelv LIX, 151-62,286-297.

Mikor dőlt el az e Írásának sorsa?: Magyar Nyelvőr LXXXVII, 3-20.

A Magyar Nyelv Értelmező Szótára: Magyar Tudomány VIlI, 369-79.



1964.

Barczi Géza hetven éves: Nyelvtudományi Értekezések 40. sz. 5-15.

A magyar nyelvtörténet korszakolásáról: Magyar Nyelv LX, 137-45.

Beke Ödön: Magyar Nyelvőr LXXXVII, 91-2.

1965.

Huomioita unkarin kielen sanaston alkuperástá: Virittiijii (Helsinki) LXVIII,
333-43.

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAborzas és családja: Magyar Nyelv LXI, 398-404.

A földrajzi nevek nyelvtörténeti tanulságai: A Szegedi Tanárképző Főiskola
Tudományos Közleményei I, 69-76. .

1966.

Die ungarischen etymologischen Forschungen und das neue ungarische
etymologische Wörterbuch: Finnisch-ugrische Forschungen (Helsinki)
~XXVI, 235-54.

The Periodization of the Hungarian Language: Acta Linguistica XVI,
239-50.

Etymologische Bemerkungen: Studia Slavica XII, 43-52.

Szabó T. Attila hatvan éves: Magyar Nyelv LXII, 119-22.

Az anonymusi hagyomány - és a Csepel név eredete: Magyar Nyelv LXII,
134-46, 292-305.

1967.

A magyar nyelv története. Bp., 1967. 600 lap. (Bárczi Gézaval és Berrár
Jolánnal.)

A mai magyar nyelvtudomány: Nyelvtudományi Értekezése 58. sz. 9-2l.

A nyelvföldrajz történeti tanulságai: MTA 1. Osztály Közleményei XXIV,
29-48.

Megemlékezés Arany Jánosról: Magyar Nyelv LXIII, 129-30.

Nyelvjáráskutatás és településtörténet: Magyar Nyelvőr XCI, 455-'-64.
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1968.

Die Rolle des Protestantismus bei der Herausbildung der ungarischen Lite-
ratursprache: Congressus Secundus Internationalis Fenno- Ugristarum
(Helsinki) 23-8.

Die Vergangenheit und die Gegenwart der ungarischen etymologischen For-
schungen: Slavica (Debrecen) VIlI, 33-44.

Nyelvtörténet és mai nyelv. Adalékok a nyelvi szinkrónia és diakrónia viszo-
nyához: Általános Nyelvészeti Tanulmányok V, 41-67.

Két olasz jövevényszavunkról: Magyar Nyelv LXIV, 154-6l.

Észrevételek a tanszéki szervezet problémaköréhez: Felsőoktatási Szemle
XVII, 257-62.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatásának továbbfejlesztéséröl: Fel-
sőoktatási Szemle XVII, 577-86.

A Magyar Nyelvjárások Atlasza 1. Bp., 1968. 1-192. (A szerzői közösség
tagja. )

1969.

Le rőle des syntheses dans la linguistique hongroise: Acta Linguistica XIX,
39-67.

A szintézisek szerepe a magyar nyelvtudományban: Nyelvtudományi Érte-
kezések 65. sz. 41-65.

Adalékok a népi mulattatás terminológiájához: Filológiai KőzlőnygfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAxrv ,
480-95.

Emlékezés Simonyi Zsigmond "Tüzetes magyar nyelvtan" -ára: Magyar
Nyelvőr XCIII, 317-22.

Hozzászólás [Telegdi Zsigmondnak "Általános nyelvészetünk helyzete" címü
előadásához]: Általános nyelvészetünk helyzete. Bp., 1968..75-85.

Hozzászólás [Herman Józsefnek "Az alkalmazott nyelvészet helyzete Ma-
gyarországon" címü előadásához]: Általános nyelvészetünk helyzete.
Bp., 1968. 165-7.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 9 0



1970.

Zur Frage der uralischen Nomenverba im Lichte der ungarischen Sprachge-
schichte: Symposion über Syntax der uralischen Sprachen (Göttingen)
36-45.

Zur Ausbildung der altesten uralischen syntagmatischen Verbindungen:
Symposion über Syntax der uralischen Sprachen (Göttingen) 33-5.

Der Zusammenhang zwischen der grammatischen Synonymik und der Se-
mantik: Symposion über Syntax der uralischen Sprachen (Göttingen)
137-':'9.

Névtudományunk helyzete és feladatai: Nyelvtudományi Értekezések 70. sz.
7-16.

Legrégibb olasz jövevényszavaink nyelvi és történeti tanulságai: Magyar
Nyelv LXVI, 154-68.

Megjegyzések a magyar nyelvtudomány történetéhez a Sajnovics-évforduló
kapcsán: Magyar Nyelv LXVI, 385-96.

A középiskolai tanárképzés helyzete és továbbfejlesztésének perspektívái:
Felsöoktatási Szemle XIX, 421-7, 519-24.

A középiskolai tanárok továbbképzésének megszervezése az Eötvös Loránd
Tudományegyetemen: Felsöoktatási Szemle XIX, 715-21. (Szathmári
Istvánnal. )

A Magyar Nyelvjárások Atlasza II. Bp., 1970. 193-388. (A szerzői közösség
tagja.)

1971.

Anyelvtudomány és az anyanyelv egyetemi oktatása: Nyelvtudományi Ér-
tekezések 75. sz. 5-14.

A tudomány történeti hűségről és a tudománytörténész felelősségéről: Nyelv-
tudományi Közlemények LXXIII, 327-42.

A társadalom anyagi és szellemi műveltsége a szókincs történeti vizsgálatá-
nak tükrében: Általános Nyelvészeti Tanulmányok VilI, 11-27.

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApojáca idegen nyelvi előzményeihez: Magyar Nyelv LXVII, 73-6.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatásügyének újabb fejlődéséről és
jelenlegi helyzetéről: Felsőoktatási Szemle XX, 520-5.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1972.

Tudnivalók a Magyar Nyelv alakításmódjáról. A Magyar Nyelvtudományi
Társaság Kiadványai 129. sz. 62. lap. .

Die Bedeutung der Synchronie für die sprachgeschichtliche Forschung: Ural-
Altaische Jahrbűcher (Hamburg) XLIV, 153-61.

The lexical stock of Hungarian: The Hungariari Language. Bp. 1972.
171-226.

Hungarian proper names: The Hungarian Language. Bp., 1972. 227-53.

Az oktatás, a kutatás és a tudományos-technikai forradalom: Felsőoktatási
Szemle XXI, 465-73.

A tudományos-technikai forradalom és az egyetemi oktatás: ELTE Év-
kőnyve 1972. 29-47.

A Magyar Nyelvjárások Atlasza Ill. Bp., 1972.389-570. (A szerzői közösség
tagja.)

1973.

Réflexions sur la terminologie hongroise ancienne de la navigation: Mélanges
offers a Aurélien Sauvageot (Paris-Budapest) 15-22.

"Elmélettörténet" - kritika - etika: Nyelvtudományi Közlemények LXXV,
337-44.

Búcsú Pais Dezső akadémikustól: MTA 1. Osztály Közleményei XXVIII,
365-7.

Pais Dezső búcsúztatása: Magyar Nyelv LXIX, 131-3.

Pais Dezső 1886-1973.: Magyar Tudomány XVIII, 541-5.

Kronológiai problémák a magyar szótörténetben: Adalékok a magyar nyelv
életrajzához. Bp., 1973.. ELTE Nyelvtudományi Dolgozatok 14. sz.
33-7.

A Pedagógiai Szemle tartalmi továbbfejlesztésének fő irányairól: Pedagógiai
Szemle XXIII, 6-9.

Tanárképzés és pedagógia: Felsőoktatási Szemle XXII, 129-34.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1974.

Beitráge zum Gebrauch von Orstnamen bei einer umgesiedelten ungarischen
Volksgruppe: Actes du XIe Congres International des sciences onomas-
tiques (Sofia) 105-10.

Eröffnungsprache [az ELTE Finnugor Tanszékének 100 éves jubileumán]:
Annales ... Budapestinensis Sectio Linguistica V, 11-2.

A magyar nyelvtudomány Sajnovicstól napjainkig: A Magyar Nyelvtudo-
mányi Társaság Kiadványai 131. sz. 37-49.

Szempontok a jelentésfejlődések jellegének, irányának, kronológiájának
megállapításához: Nyelvtudományi Értekezések 83. sz. 92-7.

Búcsú Kubinyi Lászlótól: Magyar Nyelv LXX, 124-5.

Bárczi Géza köszöntése születésének nyolcvanadik évfordulóján: Magyar
Nyelv LXX, 249-52.

A nyelvtudományi irányzatok viszonyáról: Magyar Tudomány XIX, 162-7.

Közoktatásunk tartalma és az egyetemes közmüvelődés: Köznevelés XX/17
16-7.

A Magyar Nyelvjárások Atlasza. IV. Bp., 1974. 571-768. (A szerzői közösség
tagja.)

1975 .

•
Zur Frage der Chronologisierung der Wörter: Congressus Tertius Internati-

onalis Fenno-Ugristarum (Tallinn) 575-9. .

Linguistics: Science and seholarship in Hungary. Bp., 1975.259-76. (Németh
Gyulával.)

Sándor Mikesy: Onoma (Leuven) XIX, 462-6.

Az etimológiai kutatások újabb fejlődese Magyarországon: Nyelvtudományi
Értekezések 89. sz. 12-26.

Elnöki zárszó ["Az etimológia elmélete és gyakorlata" konferencián]. Nyelv-
tudományi Értekezések 89. sz. 314-6.

A Magyar Nyelvjárások Atlaszának hangjelölési rendszere és gyakorlata: A
Magyar Nyelvjárások Atlaszának elméleti-módszertani kérdései. Bp.,
1975. 123-65.

A történeti nyelvtudomány néhány kérdéséről: Nyelvtudományi Közlemé-
nyek LXXVII, 327-44.

RDl



Zala.egerszegtől az Akadémiáig - Pais Dezső tudományos életútja: Zalai
TükörzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1975jII, 21-8. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai
140. sz. 21-8.

Apácsai Csere János és a magyar nyelv: Magyar Nyelv LXXI, 385-97.

Az élő nyelvi múlt: Magyar Tudomány XX, 726-32.

Emlékezés Árvay Józsefre: Magyar Nyelv LXXI, 240-1.

Az anyanyelv szerepe Apáczai Csere János műveltségeszményében: Pedagó-
giai Szemle XXV, 887-97.

Mikesy Sándor: Magyar Nyelvőr XCIX, 116-7.

1976.

Egy emfatikus eredetű hangváltozásról: Nyelvtudományi Kőzlemények
LXXVIII, 284-91.

Búcsú Bárczi Gézától: Magyar Nyelv LXXII, 1-4.

A magyar szótörténeti kutatások kiemelkedő eseményéről: Magyar Nyelv
LXXII, 39-47.

Pavao Tekavőié, Grammatica storica dell'italiano: Magyar Nyelv LXXII,
355-60.

Anyanyelv és társadalom: Magyar Nyelv LXXII, 385-94.

Szabó T. Attila köszöntése: Magyar Nyelvőr C, 120-1, 124-5.

Bárczi Géza: Magyar Tudomány XXI, 316-9.

A Magyar Nyelvjárások Atlasza V. Bp., 1976. 769-960. (A szerzői kőzősség
tagja.)

1977.

L'oeuvre de Zoltán Gombocz reste une source de lumiere: Acta Linguis-
tica XXVII, 231-46.

Österreichisch-ungarische Beziehungen in der Sprachwissenschaft: Annales
... Budapestinensis Sectio Linguistica VII, 99-107.

Magyar nyelvtörténet - magyar őstörténet: Magyar Östörténeti Tanulmá-
nyok. Bp., 1977.45-57.

A legkorábbi magyar szövegemlék-csoport: Magyar Nyelv LXXIII, 130-46,
288-302.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Gombocz Zoltán szerepe a magyar történeti nyelvészetben: Magyar Nyelv
LXXIII, 412-9.

Elnöki zárszó (a Gombocz emlékünnepségen): Magyar Nyelv LXXIII, 480-2.

Az idegen szavakról: Magyar Nyelvőr CI, 129-41. (Lőrincze Lajossal.)

Anyanyelv és társadalom: Új Írás XVII, 102-8.

Herder árnyékában?: Kortárs XXI, 1956-9.

Az idegen szavakról: Magyar Tudomány XXII, 84-95. (Lőrincze Lajossal. )

Anyanyelvünk a közoktatásban: Pedagógiai Szemle XXVII, 3-9.

Előszó [Ligeti Lajos cikkgyüjteményéhez]: Ligeti Lajos, A magyar nyelv tö-
rök kapcsolatai és ami kőrűlőttiik van. Bp., 1977. III-IV.

A Magyar Nyelvjárások Atlasza VI. Bp., 1977.961-1162. (A szerzői közösség
tagja.)

Anyanyelvünk tanítása: Látóhatár 1977. március 189-93.

1978.

Das neue ungarische etymologische Wörterbuch und die Namenforschung:
Onoma (Leuven) XXII, 682-4.

A legkorábbi magyar szövegemlék-csoport: Magyar Nyelv LXXIV, 13-27,
144-63.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I

Benkő Loránd kőzli: Magyar Nyelv LXXIV, 127-8.

Az irodalom szerepe nyelvünk életében [a szerző szakirodalmi bibliográfiá-
jával]: MTA 1. Osztály Közleményei XXX, 345-63.

A nyelvi-nyelvészeti ismeretterjesztés helyzete, feladatai és lehetőségei: Ma-
gyar Nyelvőr Cll, 73-6.

Az irodalom szerepe nyelvünk életében: Magyar Nyelvőr Cll, 385-95.

Záró megjegyzések az idegen szavakról szóló vitához: Magyar Tudo-
mány XXIII, 197-202. (Lőrincze Lajossal.)

Száz éve született Horváth János: Látóhatár 1978. szeptember 186-7.

Szempontok a bölcsészeti karok távlati fejlesztéséhez: Felsőoktatási Szemle
XXVII, 85-91. (Unger Mátyással.)VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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pzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1979.

Su alcuni problemi riguardo alle ricerche dei prestiti italiani nell'ungherese:
Giano Pannonio (Padova) 1, 1-12.

Zur Entwicklungsgeschichte der ungarischen VerbalprafixezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAki 'aus-' und le-

'nieder-, unter-': Studia Slavica XXV, 45-51.

Anyanyelvi oktatásunk korszerüsítéséért: Magyar Nyelv LXXV, 8-13.

Az "Etymologisches Wörterbuch der ungarischen Sprache" tervezete és mu-
tatványa: Magyar Nyelv LXXV, 142-7. (Papp Lászlóval.)

Horváth János és a magyar nyelvtudomány. Magyar Nyelvör CIII, 3-8.

Az irodalom szerepe nyelvünk életében: Látóhatár 1979. január 135-52.

Elnöki megnyitó [a szövegtani konferencián]: A szővegtan a kutatásban és
az oktatásban. Bp. 1979. 6-8.

Ruffy Péter: Bújdosó nyelvemlékeink: Irodalomtörténet LXI, 203-7.

1980.

Az Árpád-kor magyar nyelvü szövegemlékei. Bp., 1980. 382 lap.

Beitrage zur Geschichte der ungarischen Wortbildung: Congress us Quintus
Internationalis Fenno-Ugristarum. Turku, 1980. Pars VI, 40-7.

Történeti nyelvtanírásunk helyzete és feladatai: Nyelvtudományi Értekezé-
sek 104. sz. 15-28.

Záróbeszéd [A magyar nyelvészek Ill. nemzetközi kongresszusán]: Nyelvtu-
dományi Értekezések 104. sz. 162-9.

Mazolán: Magyar Nyelv LXXVI, 212-3. (Kö Benedek néven.)

Cinadoff: Magyar Nyelv LXXVI, 467-8. (Kö Benedek néven.)

1981.

Problemi areali nelle ricerche del lessico: La lingua e la cultura ungherese
come fenomeno areale. Venezia, 1977-81. 111-24.

Prolusione [a visegrádi magyar-olasz nyelvészeti szimpozionon]: Giano Pan-
nonio (Budapest) II, 5-6.

Le denominazioni degli italiani in Ungheria: Giano Pannonio (Budapest) II,
101-11.FEDCBA

8D R



Über die Sammlung des gesamten Ortsnamenmaterials in Ungarn: Onoma
(Leuven) XXIV, 219-26.

Megjegyzések azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbagó eredetéhez: Magyar Nyelv LXXVII, 203--:6.

Mészöly Gedeon emlékezete: Magyar Nyelv LXXVII, 257-61. A Magyar
Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 161. sz. 3-7.

Anyanyelvi nevelésünk néhány kérdéséröl: Magyar Nyelvör ev, 194-201.

Megnyitó [aFEDCBAI l l . Magyar Névtudományi Konferencián]: A Magyar Nyelvtu-
dományi Társaság Kiadványai 160. sz. 7-13.

Olasz eredetü régi magyar kelmenevek: Lakó-Emlékkönyv. Bp., 1981. 31-42.

A tudományegyetemeken folyó anyanyelvi tanári képzés problémái: Az anya-
nyelvi oktatás korszerűsítésének változatai. Bp., 1981. 322-6.

Elnöki megnyitó [a Magyar Nyelv hetén]: Társadalmi fejlődés és nyelvi ma-
gatartás. Bp., 1981. 14-7.

Megnyitó [a Pedagógiai Szemle 30 éves jubileumán]: Pedagógiai Szemle
XXXI, 388.

1982.

Kazinczy Ferenc és kora a magyar nyelvtudomány történetében: Nyelvtu-
dományi Értekezések 113. sz. Bp., 1982. 82 lap.

Problemes relatifs a I'aire linguistique dans la recherche lexicologique:
Études Finno-ougriennes (Budapest-Paris) XV, 73-80.

Antichi nomi ungheresi di stoffa di origine italiana: Scritti Linguistici (Pisa)
671-9.

Mittelalterliche ungarische Siedlungsnamentypen: Fenno-Ugrica Suecana, In
honorem Bo Wickman. Uppsala, 1982. 15-21.

Egy régi magyar pipafajta nyelv-, tárgy- és művelődéstörténetéről: Magyar
Nyelv LXXVIII, 311-21.

A név és az ember: Magyar Nyelvőr eVI, 391-9.

A nyelvjárási monográfiák elvi és módszertani kérdései: VEAB Értesítő
(Veszprém) II, 9-27.

Hozzászólások (a Dialektológiai Szimpozionon): VEAB Értesítő (Veszprém)
II, 141-8, 179-82.

Mi lesz veled universitás?: Köznevelés XXXVIII/14: 3-4, XXXVIII/25:
18-9.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1983.

Der Protestantismus in seiner Wirkung auf die ungarische Schriftsprache:
Annales ... Budapestinensis Sectio Linguistica XIV, 3-10.

ÉszrevételekzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbordély szavunk eredetéhez: Magyar Nyelv LXXIX, 324-8.

A nyolcvan éves Ligeti Lajos köszöntése: Magyar Nyelv LXXIX, 369-72.

Megnyitó Társaságunk Arany-ünnepségén: Magyar Nyelv LXXIX, 385-6.

Zárszó (az elsö magyar helyesírási szabályzat kibocsátásának 150. évfordu-
lóján tartott tanácskozáson): Magyar Nyelvőr CVII, 140-l.

A magyar nyelvészek IV. nemzetközi kongresszusa. Elnöki zárszó: Magyar
Nyelvör CVII, 509-12.

Adalékok a magyar zs idegen nyelvi elözményeihez: Nyelvtudományi Kőz-
lemények LXXXV, 305-10.

A köznyelv szerepe és a vele kapcsolatos magatartásformák: Magyar Tudo-
mány XXVIII, 888-93.

A budai Egyetemi Nyomda a felvilágosodás kori magyar nyelvi műveltség
szolgálatában: Typographia Universitatis Hungarieae Budae. Bp., 1983.
233-4l.

Megjegyzések a pedagógusképzéshez: Pedagógiai Szemle XXXIII, 691-9.

1984.

A magyar fiktív (passzív) tővű igék. Bp., 1984. 198 lap.

Zur Geschichte des Ungartums vor der Landnahme in Zusammenhang mit
Leved und Etelköz: Acta Linguistica XXXIV, 153-95. '

Contributo alla storia della viticultura ungherese: Annales ... Budapesti-
nensis. Sectio Linguistica XV, 31-6.

Megjegyzések az "Oxfordi glosszák" szavaihoz: Magyar Nyelv LXXX, 74-5.

Tájékoztató "A magyar nyelv történeti nyelvtana" munkálatairól: Magyar
Nyelv LXXX, 129-40.

Megnyitó a Klemm Antal-emlékünnepségen: Magyar Nyelv LXXX, 257-9.

A magyarság honfoglalás elötti történetéhez Leved és Etelköz kapcsán: Ma-
gyar Nyelv LXXX, 389-419.

Elnöki megnyitó (a Kempelen-emlékünnepségen): Magyar Fonetikai Füze-
tek XIII, 9-10.

698



1985.

Bemerkungen zur Einteitung der ungarischen Mundarten: Dialectologia
Uralica (Wiesbaden) 67-75.

Néhány filológiai probléma az Ómagyar Mária-Siralom körül: A magyar vers.
Bp., 1985.24-7.

Székely Oklevéltár: Magyar Nyelv LXXXI, 500-3.

Iskola és nyelvhasználat: Édes Anyanyelvünk VII/2: 10.

1986.

Geschichte eines ungarischen verbalen Ableitungssuffixes: Lyőkamme kasi
katéhen. Amsterdam, 1986. 11-27.

Die Szekler. Zur Siedlungsgeschichte einer ungarischen Volksgruppe: Ungarn
Jahrbuch (München) XIV, 207-24.

Eymologisches Wört.erbuch der ungarischen Sprache. Entwurf des Wörter-
buches: Ural-Altaische Jahrbücher (Wiesbaden). Neue Folge VI, 215-27
(Zaicz Gáborral.)

Lörincze Lajos köszöntése hetvenedik születésnapján: Magyar Nyelv
LXXXII, 497-50l.

Elnöki zárszó [a Pázmány-konferencián]: A magyar irodalmi nyelv Pázmány-
tól napjainkig. Bp., 1986. 41-4.

Anyanyelvünk az iskolában: Pedagógiai Szemle XXXVI, 1155-65.

Anyanyelvi nevelésünk néhány kérdéséről: Program az anyanyelvi nevelés
továbbfejlesztésére. Bp., 1986. 27-38.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pais és Dezső: Névtani Értesítő XI, 5-14.

Tosu tanár úr: Édes anyanyelvünk VIlI, 7.

1987.

Rolle der Schutzheiligen in der mittelalterlichen ungarischen Namengebung:
Forschungen über Siebenbürger und seine Nachbarn 1. München, 1987.
303-15.

Megnyitó a Csűry Bálint-emlékünnepségen: Magyar Nyelv LXXXIII,
129-31. .

Elnöki megnyitó [a Pais-emlékünnepségen]: Magyar Nyelv LXXXIII, 258-61.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Honnan vettükzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmester szavunkat": Magyar Nyelv LXXXIII, 415-21.

Megjegyzések néhány olasz jövevényszavunkhoz: Szlavisztikai tanulmányok.
Bp., 1987.65-74.

Elnöki megnyitó [a nyíregyházi Anyanyelv-oktatási napokon]: Szemlélet-
tananyag-rnódszer. Országos Pedagógiai Intézet. Bp., 1987. 9-20.

1988.

A történeti nyelvtudomány alapjai. Bp., 1988. 282 lap.

Le sedi degli Ungari nel secolo nono: Popoli delle steppe: Unni, Avari , Un-
gari. Spoleto. 1988. 283-306.

The Theaching of Hungariari School: Pedagogical review (Budapest) 71-4.

A magyar birtokos jelzős szerkezet jelölésének történetéből: Magyar Nyelv
LXXXIV, 24-31.

Imre Samu köszöntése születésének hetvenedik évfordulóján: Magyar
Nyelv LXXXIV, 378-82.

Yrjö Wichmanns Sammlung zur volkstümlichen Sprache der Tschangonen:
Annales ... Budapestinensis, Sectio Linguistica XIX, 65-72.

Megnyitó a Budenz-emlékülésen: NyK. LXXXIX, 101-107.

A nyelvi változások mibenléte és jellegzetességei: Magyar Nyelvőr CXII,
386-97.

Irodalmi nyelv - köznyelv: A magyar nyelv rétegződése. Bp., 1988. 15-33.

Záróbeszéd [A magyar nyelvészek V. nemzetközi kongresszusán]: A magyar
nyelv rétegződése. Bp., 1988. 131-4.

A terminologizálódás egy sajátos fajtájáról és terjedésének következményei-
ről: Studia in honorem P. Fábián, E. Rácz, 1. Szathmári oblata a collegis
et discipulis. Bp., 1988. 29-33.

1989.

In relazione ad alcuni prestiti italiani nell'ungherese: Giano Pannonio (Pa-
dova) IV, 3-9.

Elméleti törekvések a felvilágosodás kerának magyar nyelvtudományában:
A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. Die ungarische Sprache
und Kultur im Donauraum 1. Budapest-Wien, 1989. 383-93.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A csángók eredete és települése a nyelvtudomány szemszögéből: Magyar
Nyelv LXXXV, 271-87,385-405.

Nemzet és anyanyelve: Magyar Nyelvőr CXIII, 262-7.

Nemzet és anyanyelv: Tiszatáj XLIII/9: 81-8.

Egy hibás névfejtés módszertani tanulságai. (Megjegyzések azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADés hely-
ségnév eredetéhez ): Névtudomány és művelődéstörténet. Zalaegerszeg,
1989. 76-;-8.A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 183. sz.
76-80. .

Megnyitó [a "Helynévi adattáraink a tudományos kutatás szolgálatában"
konferencián]: Baranyai Művelődés 1989/3: 8-10.

1990.

A csángók eredete és települése a nyelvtudomány szemszögéből: A Magyar
Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 186. sz. 40 lap.

Östörténetünk és a magyar nyelvtudomány: Magyar Tudomány XXXV,
267-72.

Adalékok a székelyek korai történetéhez: Új Erdélyi Múzeum 1, 109-22.

Megnyitó a Csűry Bálint emlékülésen: Magyar Nyelvjárások XXVIII-XXIX,
9-12.

Búcsú Balázs Jánostól: Magyar Nyelv LXXXVI, 122-4.

A magyartanárok "szakmán túli" feladatairól: A Magyar Nyelvtudományi
Társaság Kiadványai 189. sz. 11-16.

SZERKESZTŐI MUNKÁSSÁG

Magyar Nyelv (1953-tól Pais Dezsővel, 1973-tól egyedül).

A magyar helyesírás szabályai 10. kiadás. Bp., 1954. 272 lap. (Fábián Pállal.)

Helyesírásunk időszerű kérdései. Bp., 1955. 137 lap.

Nyelvészeti tanulmányok: Emlékkönyv Pais Dezső hetvenedik születésnap-
jára. Bp., 1956. 711 lap. (Bárczi Gézával.)

Magyar hangtani dolgozatok. Bp., 1958. 161 lap.

Anyanyelvi műveltségünk. Bp., 1960. 349 lap.

Szótörténeti és szófejtő tanulmányok. Bp., 1963. 223 lap (Pais Dezsővel.)

Tanulmányok a magyar nyelv életrajza köréből. Bp., 1964. 384 lap.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Alak- és mondattani gyűjtelék. Bp., 1964. 159 lap. (Pais Dezsővel.)

A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára I. Bp., 1967. 1142lap. (Főszer-
kesztő.)

A magyar nyelv története. Bp., 1967.600 lap.

Dolgozatok a hangtan köréből. Bp., 1969. 161 lap. (Pais Dezsővel.)

A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára II. Bp., 1970. 1108 lap. (Fő-
szerkesztő.)

Nyelvészet és gyakorlat. Bp., 1971. 133 lap. (~zépe Györggyel.)

The Hungariari Language. Bp.-Hága, 1972.379 lap. (Imre Samuval.)

Pedagógiai Szemle 1973-tól (A szerkesztő bizottság elnöke.)

Az etimológia elmélete és módszere. Bp., 1975. 316 lap.MLKJIHGFEDCBA(K . Sal Évával.)

A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára Ill. Bp., 1976. 1231 lap. (Fő-
szerkesztő.)

A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára IV. Mutató. Bp., 1984. 493
lap. (Főszerkesztő.)

A bibliográfia összeállításában közreműködött
Schmidt Gyuláné.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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UTÓSZÓ

Még mielőtt hozzákezdtünk volna az emlékkőnyv előmunkálataihoz,
tőbben is tudakolták, ugye nem feledkeztünk meg Benkő Loránd hetvene-
dik szűletésnapjáról. Néhányan tanulmány megírá.sá.t is főlajánlotrák. Az
előkészület ekhez ily módon spontán jelentkezőktől is buzdítva és támogatva
foghattunk hozzá.

Legnagyobb gondunk az volt, kiket, hány kellégát keressünk meg főlkérő
levelünkkel. Tudtuk ugyanis egyfelől, hogy Benkő Loránd munkatársainak,
nyelvész-tanítványainak, tisztelőinek a száma igencsak tekintélyes, ha tehát
csak megkőzelítően mindegyikük írna, több kötetnyi publikálandó anyag
gyülne össze. De tisztában voltunk másfelől azzal is, milyen nehéz akárcsak
egy átlagos kötet megjelentetése is a mai kőrűlmények között. ilyen termé-
szetű gondjainkat csak növelte, hogy Benkő Loránd az Akadémia 1. Osztálya
kőnyvkiadási ügyeinek a felelőse s a Magyar Nyelvtudományi Társaság el-
nöke. Vállalkozásunkat ugyanis titokban igyekeztünk tartani, s jóllehet a
jóakarat és a segítőkészség számos jelét tapasztalhattuk, Ünnepeltünk meg-
kerülésével nem vonhattuk be akciónkba sem az 1. Osztályt, sem a Magyar
Nyelvtudományi Társaságot, ahonnan pedig a legtöbb segítséget várhattuk,
Ha így tettünk volna, őt tettük volna ki körülményesen cáfolható esetleges
rosszindulatú föltevéseknek. Ezért csak azokat kerestük föllevelünkkel, akik
Benkő Loránd közvetlen munkatársai (voltak), arra kérve őket, írjanak leg-
följebb hat gépelt lap terjedelmű cikket a készülő emlékkönyvbe. Többen
is vannak természetesen olyanok, akik szóba kerülhettek volna még, s téves
megítélésünk vagyegyszerűen hiányos ismereteink, illetőleg a postai kéz-
besítések vissza-visszatérő megbízhatatlansága következtében nem kaptak
fölkérést. Hadd utaljunk azonban arra, hogy immár ez a harmadik össze-
állítás, amely Benkő Loránd kerek évszámú születésnapját ünnepli, s aki
a szakirodalmat valamennyire is ismeri, tudhatta, hogy most lesz hetven
esztendős Benkő professzor úr, s ha ötven és hatvan éves korában készí-
tettünk emlékkönyvet, akkor éppen ez az évforduló nem maradhat ki. S
talán még a szerkesztőkre is lehetett gyanakodni, de tanszékünk környé-
kén bárki hozzánk irányította volna az érdeklődőt. Mindenkitől örömmel
fogadtunk el kéziratot, akkor is, ha fölkérés nélkül adta vagy küldte. Nem
utasítottunk vissza senkit, minden e célra főlajánlott munkát belevettünk az
emlékkönyvbe. Az, hogy ez az emlékkönyv ily terjedelmes, nem elsősorban
a mi szervezőmunkánknak, hanem Ünnepeltünk népszerűségének, az iránta
megnyilvánuló tiszteletnek és szeretetnek köszönhető.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7 0 3



Sokan erre a célra már korábban elkészített tanulmányt küldtek, így
a terjedelmi korlátokat nem vették figyelembe. Mások nem akarván saját
munkájukból elhagyni, bennünket kértek meg a rövidítésre, esetleg fölha-
talmaztak a jegyzetapparátus elhagyására. Egyik megoldást sem tartván he-
lyesnek nem csonkítottuk meg egyik tanulmányt sem, valamennyit a szerző
által átadott terjedelemben és jegyzet anyaggal adjuk közre. Természetesen
nem tiszteli kevésbé Ünnepeltünket az, aki kérésünknek megfelelően nem
lépte túl a hat gépelt lapot tanulmányával! Megértők voltunk a határidőt
be nem tartókkal szemben is, s ezt számosan tanúsíthatják.

Fölkérésünkben a Magyar Nyelv szerkesztési elvei szerint kértünk kézi-
ratokat. Sokan e szerint jártak el. Voltak viszont olyanok, akik ragaszkodtak
más jellegü szerkesztési, közzétételi megoldásokhoz, hivatkozási rendszerek-
hez, se téren is engedtünk a kéréseknek, majd ezen túlmenően úgy dön-
töttünk, hogy mindenkinek a saját hivatkozási rendszerét hagyjuk meg, ha
már teljesen egységes úgy sem lehet a kiadvány.

A dolgozatok tematikájával kapcsolatban semmiféle kérésünk, igényünk
nem volt. Így a legkülönbözőbb szakterületekről érkeztek munkák, s meg-
valósíthatatlan lett az a tervünk, hogy tematikus fejezetekbe tagoljuk a
tanulmányokat. Egyetlen megoldás maradt: a szerzői betürendben való kőz-
lés. Emiatt föltétlenül szükségesnek láttuk egy mutató elkészítését .•hiszen e
nélkül a kolligátumok anyaga főltáratlan kincsesbánya többnyire. Mutatónk
a tördelés után rendelkezésünkre álló rövid idő miatt nem lehetett részle-
tes szó- és névmutató is, csupán a föbb tárgyi utalásokat tartalmazhatta
és tartalmazza. Úgy véljük, hogy bár a terjedelmi korlátok eleve megkötöt-
ték kezünket, az ettől független színvonalbeli különbségek ellenére is értékes
emlékkönyv állt össze. Egy valami egészen bizonyos: valamennyi tanulmány
az Ünnepelt iránti tisztelet, szeretet, elismerés, megbecsülés jele!

Kőszőnetet mondunk mindenkinek, aki értekezésével, tanulmányával
hozzáj árult az emlékkönyv létrejöttéhez, de külön köszönetet kell monda-
nunk azoknak, akik más jellegű munkával, segítésgnyújtással támogatták
megjelenését. Elsősorban az MTA Nyelvtudományi Intézete igazgatójának
és helyetteseinek az ott végzett szedés engedélyezéséért. Külön mondunk
köszönetet az MTA Nyelvtudományi Intézete kiadványszerkesztőinek azért,
hogyaszedést, tördelést oly pontosan és lelkiismeretesen végezték, s hogy
tanácsaikkal is segítették szerkesztői munkánkat.

Köszönjük az ELTE BTK dékánjának, a kari vezetésnek, hogy gyors
támogatásávallehetővé tette az emlékkönyv időben való megjelenését. Úgy
véljük, a Bölcsészkar eme gesztusa szép elismerése annak a hosszú éveket
átívelő közéleti tevékenységnek, amelyet Benkő Loránd a Bölcsészkar, ille-
tőleg az ELTE érdekében kifejtett. Köszönjük a Magyar nyelvtörténeti és
nyelvjárástani, a Mai magyar nyelvi, a Fonetika tanszék és a Magyar nyelviFEDCBA

7 0 4



lektorátus munkatársainak, hogya felvételiztetésért járó összeget az emlék-
könyv kiadására ajánlottak fel. Köszönjük az Akadémiai Kiadó és Nyomda
Vállalatnak, hogy készségesen vállalta az emlékkönyv kötési munkáinak a
gyors elvégzését. Végül, de nem utolsósorban köszönjük valamennyi itt föl
nem sorolható közreműködőnek: szedőnek, nyomdásznak. könyvkötőnek stb.
az emlékkönyv készítésében való részvételét, munkáját.

Befejezésképpen még csak annyit (ha a föntiekből nem vált volna egé-
szen világossá), hogy egyetlen magyar nyelvészeti vagy irodalmi tudomá-
nyos munka megjelenése nem marad el amiatt, hogy ezt az emlékkönyvet
megjelentettük. Fogadja tehát Ünnepeltünk mint az MTA 1.. Osztályának
könyvfelelőse minden lelkifurdalás nélkül ezt az emlékkönyvet, amelyet ki-
vánságunk szerint tízévenként továbbiak is követnek majd.

Budapest, 1991. szeptember 1. A szerkesztőkVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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